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Oplossingen voor al uw behoeftes

WIJNKLIMAATKASTEN

OPLEGSYSTEMEN

WIJNKLIMAATREGELAARS WIJN PER GLAS SERVEERSYSTEEM

First Classic Compact

Cuir - Leather - Leder - Cuero Meuble à Vins Elite

Modulothèque Modulocube Modulorack

CL-C* CL-A* Vin au Verre
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Wij hebben één ambitie : uw passie voor wijn jarenlang zo goed mogelijk begeleiden… EuroCave zet hiertoe al haar vak-
deskundigheid in om aan de 6 fundamentele criteria voor een optimale rijping van wijn te voldoen :

De temperatuur :
De twee vijanden van wijn zijn extreme temperaturen en plotselinge temperatuurschommelingen. Een constante temperatuur
tussen 10° en 14°C (50 en 57°F) wordt als ideaal beschouwd voor het ten volle tot ontwikkeling komen van wijn.

De hygrometrie :
Dit is een zeer belangrijke factor die de kurk in staat stelt haar luchtdichtheid te behouden. Het hygrometriepercentage
is idealiter hoger dan 50% (tussen 60 en 75 %).

De duisternis :
Licht en in het bijzonder haar ultraviolet component verslechtert wijn zeer snel door de onherstelbare oxidatie van de
tannine. Het wordt dan ook sterk aangeraden wijn op een donkere plaats of beschut tegen U.V. stralen op te slaan.

De afwezigheid van trillingen :
Trillingen verstoren het langzame biochemische ontwikkelingsproces van wijn en zijn vaak funest voor de beste wijnsoorten.

Bewaring :
Het te vaak verplaatsen van de flessen is schadelijk voor de goede bewaring van wijn. Het is onontbeerlijk te beschikken
over passende opbergsystemen die de hantering beperken.

De natuurlijke luchtcirculatie :
Een constante toevoer van gefilterde buitenlucht is onontbeerlijk gebleken om het ontstaan van onaangename geuren en
de ontwikkeling van schimmel te voorkomen.

Al deze specifieke eigenschappen worden verenigd in de wijnklimaatkast Classic van EuroCave die u zojuist heeft
aangeschaft.Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Franse wijn
Alsace 10°C
Beaujolais 13°C
Zoete witte Bordeaux wijn 6°C
Droge witte Bordeaux wijn 8°C
Rode Bordeaux wijn 17°C
Witte Bourgogne wijn 11°C
Rode Bourgogne wijn 18°C
Champagne 6°C
Jura 10°C
Languedoc-Roussillon 13°C
Provence Rosé 12°C
Savoie 9°C
Droge witte Loire wijn 10°C
Zoete Loire wijn 7°C
Rode Loire wijn 14°C
Rhône wijn 15°C
Zoete wijn uit Zuidwest Frankrijk 7°C
Rode wijn uit Zuidwest Frankrijk 15°C

Australische wijn
Cabernet franc 16°C
Cabernet sauvignon 17°C
Chardonnay 10°C
Merlot 17°C
Muscat van kleine druivensoorten 6°C
Pinot noir 15°C
Sauvignon blanc 8°C
Semillon 8°C
Shiraz 18°C
Verdhelo 7°C

Andere wijn
Californië 16°C
Chili 15°C
Spanje 17°C
Italië 16°C

Gebruikelijke serveertemperatuur van wijn

WELKOM IN HET UNIVERSUM VAN EUROCAVE
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1 - Buitenkant

2 - Scharnier

3 - Deur (voorzien van een handvat en een slot)

4 - Uitschuifbaar plateau

5 - Opslagplateau

6 - Plaats van de sondes van de wijnklimaatkasten
met 1, 2 en 3 temperatuurzones

6 bis - Plaats van de sondes van de wijnklimaatkasten
met 2 en meerdere temperatuurzones

7- Label met kenmerken

8 - 2 instelbare poten voor nivellering

9- Plint

10 - Deuras 

11 - Vrije ventilatieopening

12 - Verbindingsstang van de kast (niet verwijderen)

13 - Ventilatieopening + actief koolstoffilter

14 - Controle- en instelpaneel

15 - 2 verlichtingen

16 - Vochtigheidscassette (modellen met 1 & 
2 temperatuurzones)

17 - Rooster

18 - Slotplaat

1 - BESCHRIJVING VAN DE WIJNKLIMAATKAST
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2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gebruik de wijnklimaatkast uitsluitend voor de toepassing waarvoor de kast is ontwikkeld, zoals wordt
beschreven in deze handleiding.
Ontkoppel de wijnklimaatkast nooit door aan het stroomsnoer te trekken. Pak de stekker van het snoer stevig
vast en trek de stekker recht uit de stekkerdoos.
Gebruik geen snoer dat barstjes of tekenen van slijtage vertoont. Laat ieder beschadigd snoer onmiddellijk
vervangen door een vakbekwame elektricien.
Laat kinderen niet op de plateaus van de wijnklimaatkast klimmen, zitten,staan of aan de plateaus gaan hangen.
Zij kunnen de wijnklimaatkast beschadigen en zich ernstig verwonden.
Zorg ervoor de sleutels altijd buiten bereik van kinderen te bewaren, om te vermijden dat zij zich in de wijnkli-
maatkast opsluiten.

NB : teneinde een optimale veiligheid te garanderen is de wijnklimaatkast uitgerust met een slot met 2 handelingen.
Om de deur te openen of te sluiten moet u op de sleutel duwen en vervolgens ronddraaien. (zie tekening 6 pagina 9).

Het stroomsnoer van de wijnklimaatkast is voorzien van een stekker die moet worden aangesloten op
een standaard
geaarde stekkerdoos om ieder risico van elektrische schokken te voorkomen.
Laat de wandstekkerdoos controleren door een vakbekwame elektricien die u verzekert dat zij goed is
geaard, en indien noodzakelijk de stekkerdoos in overeenstemming brengt met de voorschriften.
Wendt u tot uw gebruikelijke distributeur voor de vervanging van het stroomsnoer indien het is beschadigd.
Het snoer moet worden vervangen door een origineel exemplaar dat afkomstig is van de fabrikant.

Belangrijk : iedere tussenkomst moet worden uitgevoerd door een vakbekwame elektricien.

Waarschuwing
Neem bij het gebruik van uw
wijnklimaatkast altijd enkele
basisvoorzorgsmaatregelen in
acht, met name :

Zorg ervoor dat de stekkerdoos is geaard en dat uw installatie wordt beschermd door
een differentiële automatische stroomonderbreking (30 mA).

3 - ELEKTRISCHE STROOMVOORZIENING

De wijnklimaatkast moet voor uw persoonlijke veiligheid op correcte wijze worden geaard.

Verwijderen van de wijnklimaatkast :
Indien u zich wilt ontdoen van uw wijnklimaatkast dient u van te voren inlichtingen in te winnen bij de technische dienst van uw woonplaats om de geschikte
milieuvriendelijke vuilstortprocedure te respecteren.
Voor koelgassen, substanties en bepaalde onderdelen die de wijnklimaatkasten bevatten gebruikt EuroCave recycleerbaar materiaal waarvoor bijzondere
vuilstortprocedures bestaan.
Vergrendel het slot om te voorkomen dat kinderen zich per ongeluk opsluiten in de wijnkast.
Zet onbruikbare apparaten buiten werking door ze te ontkoppelen en het stroomsnoer door te snijden.

Verwijdering van verpakkingsmateriaal :
De door EuroCave gebruikte verpakking is gefabriceerd van recycleerbaar materiaal.
Breng het verpakkingsmateriaal na het uitpakken van uw wijnklimaatkast naar een vuilstortplaats. Het wordt grotendeels  gerecycleerd.

Uw wijnklimaatkast bevat in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op het gebied van milieubescherming geen CFK.

Om stroom te besparen :
- Installeer uw wijnkast op een geschikte plaats (zie pagina 7) waarbij u rekening houdt met de verstrekte temperaturen.
- Laat de deur zo kort mogelijk openstaan.
- Zorg voor een goede luchtdichtheid van het deurrubber en controleer of het deurrubber niet is beschadigd. Neem in dit geval contact op met uw
distributeur.

4 - MILIEUBESCHERMING
EN STROOMBESPARING
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5 - INSTALLATIE VAN DE WIJNKLIMAATKAST

- Controleer bij de aflevering en na uitpakken van het apparaat of de wijnklimaatkast geen enkel uiterlijk mankement vertoont (schok, vervorming,...).

- Open de deur en controleer de integriteit van de binnenzijde van uw apparaat (wanden, plateaus, scharnieren, controlestrook,...).

- Neem bij problemen contact op met uw distributeur.

- Breng de wijnklimaatkast vervolgens naar de gekozen installatieplaats. Deze plaats moet :
- aan de buitenzijde zijn geopend om te zorgen voor luchtcirculatie (geen gesloten kast,...),
- verwijderd zijn van een hittebron,
- niet te vochtig zijn (linnenkamer, washok, badkamer,...),
- beschikken over een stabiele en effen ondergrond,
- beschikken over een elektrische stroomvoorziening (geaarde standaard stekkerdoos,16A, met een differentiële automatische stroomonderbreker, 30 mA).

- Plaats uw wijnklimatkast niet in een zone die door een overstroming kan worden getroffen.

- Voorkom waterprojectie op de gehele benedenkant van het apparaat.

- Plaats de vochtigheidscassette (die u aantreft in de doos “accessoires” van uw wijnkast)
(uitsluitend voor de modellen met 1 en 2 temp. zones) onder het rooster aan de onderkant
van de wijnklimaatkast in de hiervoor bedoelde bak (zie schema pagina 20). Zorg er bij het
eerste gebruik voor de cassette enkele minuten volledig onder water te dompelen, zodat zij
goed wordt doordrenkt, en laat de cassette vervolgens uitlekken en opdrogen.

- Plaats het opvangbakje van water op het onderstel van de compressor, (die u aantreft in
de doos “accessoires” van uw wijnklimaatkast), door de bak onder de kleine slang te
plaatsen die uit de kast komt. Het diepste gedeelte van de bak wordt onder deze slang
geplaatst (zie schema hiernaast).

- Pak het snoer (dat u aantreft in de doos “accessoires” van uw wijnklimaatkast), en sluit het
aan de achterzijde van de wijnkast linksonder aan op de hiervoor bedoelde connector.

- Maak het stroomsnoer vrij en installeer uw apparaat zodanig dat er een ruimte van 8 tot 10 cm overblijft tussen de muur
en de achterwand van uw wijnklimaatkast.

- Maak het elektrische stroomsnoer vrij om te voorkomen dat het in contact treedt met componenten van het apparaat.

- Wacht 48 uur alvorens het apparaat aan te sluiten om de vloeistoffen van het interne circuit te laten rusten.

- Zet de wijnklimaatkast enigszins schuin (naar achteren) om de voorpoten af te stellen (afstelling door vastschroeven of
losschroeven), en uw wijnklimaatkast te nivelleren (het gebruik van een waterpas wordt aangeraden).

- Verwijder de beschermingselementen die zich aan de binnenzijde van de wijnklimaatkast bevinden.

- Installeer het koolstoffilter dat u aantreft in de doos “accessoires”, en steek het via de binnenkant van de wijnklimaatkast
in de ventilatieopening linksboven (zie schema hiernaast).

NB : Zet de wijnkast bij verplaatsingen niet schuiner dan 45°, en altijd op de zijkant 
(bij de snoeruitgang).

Wist u dat ?

Een wijnklimaatkast moet op zodanige wijze worden ontwikkeld dat de flessen niet in aanraking komen met
de achterwand. In dit geval kan het op de wand gecreëerde condens op de plateaus druipen en de etiketten
van de flessen beschadigen. Contact met de koude wand kan overigens een punt van ijsvorming creëren dat
schadelijk is voor de wijn.

I - Algemene opmerkingen 
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5 - INSTALLATIE VAN DE WIJNKLIMAATKAST

II - Montage van het handvat en omkeerbaarheid van de deur

a - Samenvatting van de onderdelen

2 • Handvat
3 • Pen
4 • Moeren
5 • Slot
6 • Nok 
7 • Schroef torx 20
8 • Logo EuroCave

9 • 10 • 11 • 12 • Pluggen
13 • Schroeven torx 25
14 • Scharnier
15 • Spil
16 • Deuras
17 • Sluitring
18 • Kruisvormige schroef
19 • Afsluitplaat

X 3

X 3

X 3

X 4

X 2
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5 - INSTALLATIE VAN DE WIJNKLIMAATKAST

b - Montage van het handvat (massieve deur)
Het handvat wordt geleverd in de doos met accessoires aan de binnenzijde
van de wijnkast.
Om over te gaan tot de montage (voorbeeld voor een rechter deur) :
• Open de deur (1)
• Plaats het handvat (2) in verticale positie (het grijpgedeelte naar beneden
gericht), zie Tek.1
• Schroef de pen (3) vast (aan de kant van het deurscharnier (14) ) met
behulp van de plastic moer (4), zonder de pen volledig vast te draaien, zie
Tekening 1

* !!! Let op de draairichting van de nok (6), zij moet altijd naar boven
draaien (ongeacht de gekozen montage als linker of rechter deur)

• Plak het zelfklevende logo " EuroCave " (8) op, zie Tek. 7
Denk eraan de beschermingsstrook van het logo te verwijderen.

• Draai de twee plastic schroeven (4) eerst handmatig zo goed mogelijk
vast, en vervolgens met behulp van een sleutel van 28 (1/2 sleutelrotatie
maximaal)
• Bevestig de nok * (6) op het uiteinde van het slot (5) met behulp van de
schroef (7) en een schroevendraaier Torx " TX20 ", zie Tek. 4 en 5

!!! Let op, de sleutel is om veiligheidsredenen uitgerust met " twee
handelingen " : u moet tegelijkertijd op de sleutel duwen en de sleutel
ronddraaien, zie Tek.6.

Tek. 1

Tek. 2

Tek. 3

Tek. 6

Tek. 7

Tek. 4 Tek. 5

• Bevestig het slot met de verticale gleuf nog altijd naar beneden gericht,
zie Tek. 3

• Laat het handvat (2) om de spil draaien, en zet het handvat horizontaal
in haar definitieve positie, zie Tekening 2
• Schroef het slot (5) handmatig vast met behulp van de plastic moer (4),
zie Tek. 2
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5 - INSTALLATIE VAN DE WIJNKLIMAATKAST

c - Omkeerbaarheid van de massieve deur

De massieve deur van uw wijnklimaatkast is omkeerbaar.
U kunt haar openingsrichting zodanig omkeren.
Hiertoe gaat u als volgt te werk (voorbeeld om een rechter deur om te
zetten in een linker deur) :
• Sluit de deur
• Verwijder voorzichtig de pluggen (9-10-12) met behulp van een dun
mesje, zie Tek.8
• Draai de drie schroeven los (13), zie Tek.8
• Verwijder het bovenste scharnier (14), zie Tek.8

• Verwijder de plastic spil(15) en installeer haar aan de andere kant van de
deur, zie Tek. 9
• Zet de plug (9) terug op de plaats van de spil (15), zie Tek.9

• Neem de deur weg uit de buitenkast door de deur enigszins te openen,
en vervolgens op te tillen.
• Verwijder de plug (11) voorzichtig met behulp van een dun mesje, zie Tek.10
• Schroef de as (16) los met behulp van de sluitring (17), en schroef de as
vast op hetzelfde onderdeel aan de tegenovergestelde kant, zie Tek.10 (een
sleutel van 10 kan hiervoor worden gebruikt)
• Plaats de plug (11) aan de tegenovergestelde zijde, zie Tek. 10

• Bevestig het scharnier (14) met behulp van de schroeven (13), zodat de
deur evenwijdig is met de buitenkast,
zie Tek.12
• Controleer of het deurrubber goed op de buitenkast sluit (bij het sluiten
van de deur) voor een goede luchtdichtheid.
• Plaats de pluggen (10) en (12), zie Tek.12

• Zet de deur (1) terug in haar as (16), en vergeet hierbij de sluitring niet
(17), zie Tek.11

• Verwissel de openingsrichting van het handvat (zie hoofdstuk over de
montage van het handvat).
• Maak het logo los door het vooruit te schuiven (toegang via de achterzijde
van het handvat).

Tek. 8

Tek. 9

Tek. 10

Tek. 11

Tek. 12

Tek. 13

• Draai de vier schroeven (18) los, zie Tek.13
• Bevestig de plaat (19) tegenover de buitenkast met behulp van de
schroeven (18), zie Tek.13
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5 - INSTALLATIE VAN DE WIJNKLIMAATKAST

d - Omkeerbaarheid van de glazen deur

De glazen deur van uw wijnklimaatkast is omkeerbaar.
U kunt haar openingsrichting dus omkeren.
Hiertoe gaat u als volgt te werk (voorbeeld om een rechter deur om te
zetten in een linker deur) :
• Sluit de deur
• Verwijder voorzichtig de pluggen (10-12) met behulp van een dun mesje,
zie Tek.A
• Draai de drie schroeven los (13), zie Tek.A 
• Verwijder het bovenste scharnier (14), zie Tek.A

• Verwijder voorzichtig de plug (11) met behulp van een dun mesje, zie Tek.C 
• Schroef de as (16) los met behulp van de sluitring (17), en schroef de as
vast op hetzelfde onderdeel aan de tegenovergestelde kant, zie Tek.C (een
sleutel van 10 kan hiervoor worden gebruikt)
• Zet de plug (11) terug aan de tegenovergestelde zijde, zie Tek.C

• Bevestig het scharnier (14) met behulp van de schroeven (13), zodat de
deur evenwijdig is met de buitenkast, zie Tek. E
• Controleer of het deurrubber goed op de buitenkast sluit (bij het sluiten
van de deur) voor een goede luchtdichtheid
• Plaats de pluggen (10) en (12), zie Tek.E 

• Zet de deur (1) terug in haar as (16), en vergeet hierbij de sluitring niet
(17), zie Tek.D

NB. Het is niet nodig het slot te demonteren (vergrendeling via de
bovenzijde als rechter deur en via de onderzijde als  linker deur).

Tek.A

Tek. B

Tek. C

Tek. D

Tek. E

Tek. F

• Draai de vier schroeven (18) los, zie Tek.F
• Bevestig de plaat (19) tegenover de buitenkast met behulp van de
schroeven (18), zie Tek.F

• Neem de deur weg uit de buitenkast door de deur enigszins te openen,
en vervolgens bovenwaarts uit te nemen.
• Draai de deur met 180°, zie Tek. B
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6- INRICHTING - OPBERGSYSTEMEN

Opslagcapaciteit : 7 flessen

Schuifplateau
Magnum Ref :ACG

Opslagcapaciteit : 77 flessen 
Maximaal gewicht :100 kg

Opslagcapaciteit : 78 flessen 
Maximaal gewicht :100 kg

Opslagplateau
universeel Ref :AXU

Opslagplateau
Bordeaux Ref :AXB

Opslagcapaciteit : 12 flessen
(13 flessen Bordeaux)

Schuifplateau met
kunststof profiel

Ref :ACUP

Opslagcapaciteit :
12 flessen

Schuifplateau met
rubbermat
Ref :ABCU

Opslagcapaciteit :
11 flessen 

Schuifplateau Rhone
Ref :ACR

Opslagcapaciteit :
33 flessen

Presentatieset
Ref :AXK

Opslagcapaciteit :
10 flessen 

Schuifplateau
Champagne Ref :ACH

Opslagcapaciteit :
22 flessen 

Presentatieplateau
Ref :ACP

Opslagcapaciteit :
20 flessen

Uitschuifbaar
proefplateau 
Ref : ACV

De configuratie van uw wijnklimaatkast
kan worden gewijzigd naar gelang uw
behoeften. Raadpleeg de pagina’s 84 tot
90 om de opbergsimulaties te bekijken.

III - Toevoegen van schuifplateaus

II - Inrichtingsadviezen van uw wijnklimaatkast
Uw EuroCave wijnklimaatkast is ontwikkeld om in alle veiligheid een maximaal aantal flessen te bewaren.Wij raden u aan de onderstaande adviezen in acht
te nemen om de vulling te optimaliseren.

- Zorg ervoor de flessen zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over de verschillende plateaus van uw wijnklimaatkast om het gewicht te verdelen over
verschillende plaatsen. Zorg er eveneens voor dat uw flessen niet in aanraking komen met de achterwand van de wijnkast.

- Zorg er voor uw flessen gelijkmatig te verdelen over de gehele hoogte van de wijnkast (niet alle flessen aan de bovenkant of aan de onderkant plaatsen).
- Neem de vuladviezen in acht naar gelang het opbergsysteem waarmee uw wijnklimaatkast is uitgerust, en stapel flessen nooit op een schuifplateau.
- Indien u beschikt over schuifplateaus installeert u deze bij voorkeur boven in de wijnkast om de dagelijkse toegankelijkheid van de flessen te vereenvoudigen.

- Plaats daarnaast één of twee flessen van uw verschillende wijnsoorten op de schuifplateaus en bewaar de rest op de opslagplateaus.
Het volstaat vervolgens de plateaus aan te vullen in geval van consumptie.
- Trek in het gebruik van uw wijnklimaatkast aan nooit meer dan één schuifplateau.

LET OP : De positie van de verbindingsstang(en) waarmee uw wijnklimaatkast is uitgerust nooit wijzigen (zie
beschrijving pagina 5) zonder voorafgaand uw distributeur te raadplegen, en dit onderdeel nooit verplaatsen terwijl
uw wijnklimaatkast is gevuld.

De schuifplateaus zijn bij aanschaf van uw wijnklimaatkast zodanig afgesteld dat zij perfect passen op de binnenafmetingen van uw wijnklimaatkast. Bij aankoop
van een nieuw schuifplateau verricht u deze afstelling zelf. U draait hiervoor de schroeven van de eerste rechter of linker sponning (2 schroeven) los, en stelt
de sponning in op de gewenste breedte, en draai de schroeven weer vast. Herhaal de handeling bij de tweede sponning (indien noodzakelijk) :

afstelschroef
Sponning

Sponning

afstelschroef
Sponning

Opslagcapaciteit :
13 flessen 

Schuifplateau
Bordeaux Ref :AXC

Uw EuroCave wijnklimaatkast is ontwikkeld om mee te groeien met uw behoeften. Zij past zich naar gelang het gekozen type aan uw behoeften aan en groeit
mee op het gebied van de bergruimte :

I - Verschillende soorten opbergsystemen



IV - Wijziging van de inrichting van de wijnkast
Om een opslagplateau van plaats te verwisselen verwijdert u allereerst alle flessen van het
plateau, en verplaatst vervolgens de dragers van de plateaus, en bevestigt ze weer zoals hiernaast
wordt beschreven :

Om een schuifplateau van plaats te verwisselen verwijdert u allereerst alle flessen van het plateau. Neem het schuifplateau vervolgens weg door het naar u
toe te laten schuiven en hierbij de voorkant op te tillen.Verwijder de geleistangen van de wanden en bepaal hierbij de positie van de linker en rechter
geleistang, en installeer ze vervolgens weer zoals onderstaand beschreven :

Installeer vervolgens het schuifplateau zoals
onderstaand beschreven :

Installatie van de
voorzijde van de

geleistang

Installatie van de
achterzijde van de

geleistang

13 

6 - INRICHTING - OPBERGSYSTEMEN

7 - INDIENSTSTELLING VAN DE WIJNKLIMAATKAST

1- Aansluiting van de wijnklimaatkast

Sluit uw wijnklimaatkast na 48 uur aan op het stroomnet. Controleer de
stroomvoorziening van de wandstekker (controleer de aanwezigheid van
zekeringen en hun ampérage, differentiële automatische stroomonderbreker
30 mA in goede functioneringsstaat, sluit zonodig een ander elektrisch apparaat
aan om de stroomtoevoer te controleren).

II- Inwerkstelling van de wijnklimaatkast

Druk op de toets . en laat de toets weer los. Er verschijnt een knipperend initiatiebericht en de temperatuur wordt na 5 seconden zichtbaar.
Het blauwe verklikkerlichtje van het koude circuit gaat branden indien de instructietemperatuur bij de inwerkstelling van de wijnkast lager is dan de 
omgevingstemperatuur.
Als de instructietemperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur gaat het rode verklikkerlichtje van het warmte circuit branden.

WandGeleistang

WandGeleistang

Wand

Geleistang

Wand

Geleistang

Geleistang

Schuifplateau

Wand

Drager 
van het
plateau
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7 - INDIENSTSTELLING VAN DE WIJNKLIMAATKAST

III - Beschrijving van het bedieningspaneel

Wist u dat ?
In een EuroCave wijnklimaatkast (naar gelang het model) kunnen tot 230 flessen wijn worden opgeslagen op
slechts 0,5 m2 oppervlakte.

Verklikkerlichtje van het
warmte circuit (rood)

Aanduiding van de temperatuur
of de relatieve vochtigheid van
de wijnklimaatkast of de teller
van het koolstoffilter

Aanduiding of alarm van
de vochtigheid (modellen
met 1 en 2 temperatuur-
zones)

Keuze- en 
bevestigingsknop

Alarm van defect van het
koude of warmte circuit of
de meetsondes van de
temperatuur

Aanduiding of
alarm van het
koolstoffilter

Keuze- 
en insteltoetsen 

Verklikkerlichtje van het
koude circuit (blauw)

Temperatuuralarm Temperatuuree
nheden (al naar
gelang het land)

Betrokken 
temperatuurzone of
alarm openstaande

deur 

Infrarood detectors
openstaande deur 

A/U en Standby
toetsen  
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7 - INDIENSTSTELLING VAN DE WIJNKLIMAATKAST

IV - Instellen van de temperatuur
a- Modellen met 1 temperatuurzone (V083 - V183 - V283)

De temperatuur van uw wijnklimaatkast wordt geheel ingesteld met behulp van het bedieningspaneel dat er als volgt uitziet :

• Temperatuuraanduiding : vermeldt de werkelijke
temperatuur in de wijnklimaatkast.
• Insteltoetsen : selecteren de gewenste temperatuur in de
wijnklimaatkast.
• Verklikkerlichtjes : maken de functionering van het warmte
(rood) of koude (blauw) circuit zichtbaar.

Instellen van de wijnklimaatkast met 1 temperatuurzone:

• Druk kort op de toets en laat de 
toets weer los
De instructie wordt zichtbaar (de temperatuur 
knippert).

• Wanneer de temperatuur knippert beschikt u 
over 5 seconden om de instructiewaarde te 

wijzigen door op de toetsen of 
te drukken, anders keert de aanduiding 
automatisch terug naar de maatstaf.

Aanbevolen insteltemperatuur voor de rijping : 10 tot 14°C

• Druk op de toets om de nieuwe instructie te bevestigen, de aanduiding keert vervolgens terug naar de maatstaf.

De standaard instructiewaarde bedraagt 12°C (ideale rijpingstemperatuur).Deze instructiewaarde kan echter
worden ingesteld tussen 5 en 20°C*.

Boven deze twee grenzen zijn de toetsen en niet operationeel meer.

*Omzetten van uw bewaarkast in een serveerkast.
U kunt uw wijnklimaatkast met 1 temperatuurzone gebruiken als serveerkast om uw witte of rode wijn op drinktemperatuur te brengen (instelmogelijkheid
van 5 tot 20°C).
- Voor witte wijn : aanbevolen afstelling temperatuur van 6° tot 10°C,
- Voor rode wijn : aanbevolen afstelling temperatuur van 15° tot 18°C.
Deze wijnklimaatkast functioneert zodanig als speciale serveerkast van witte of rode wijn.

LET OP : om goed te functioneren moet uw wijnklimaatkast worden geïnstalleerd in een vertrek waarvan de
temperatuur ligt tussen 0 en 35°C
Bij aanzienlijke wijzigingen van de instructietemperatuur heeft de wijnklimaatkast een aantal uur nodig om zich te stabiliseren en de gewenste temperatuur
te vermelden.

Verklikkerlichtje van het
warmte circuit (rood)

Insteltoetsen van
de temperatuur van
de wijnklimaatkast

Keuze- en
bevestigings-
toets

Aanduiding van de
temperatuur van
de wijnklimaatkast

Verklikkerlichtje van het
koude circuit (blauw)

Betrokken
temperatuur-
zone

A/U en
STANDBY
toets

Infrarood detectors
openstaande deur
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7 - INDIENSTSTELLING VAN DE WIJNKLIMAATKAST

IV - Instellen van de temperatuur
b- Modellen met 2 temperatuurzones (D183 - D283)

De temperatuur van uw wijnklimaatkast wordt geheel ingesteld met behulp van het bedieningspaneel dat er als volgt uitziet :

• Temperatuuraanduidingen : vermelden de
werkelijke temperatuur in de wijnklimaatkast.
• Insteltoetsen : selecteren de gewenste
temperatuur in de wijnklimaatkast.
• Verklikkerlichtjes : maken de functionering
van het warmte (rood) of koude (blauw)
circuit zichtbaar.

Instellen van de wijnklimaatkast met 2 temperatuurzones:
• Ga op dezelfde wijze te werk als bij het instellen van de modellen met 1 temperatuurzone.

Aanbevolen insteltemperatuur van het frappeervak: 6 tot 10°C,
Aanbevolen insteltemperatuur van het bewaarvak: 10 tot 14°C.

De standaard instructiewaarde van het frappeervak bedraagt 8°C (ideale koeltemperatuur)
Deze instructiewaarde kan echter worden ingesteld tussen 5 en 12°C.

Boven deze twee grenzen zijn de toetsen en niet operationeel meer.

De standaard instructiewaarde van het bewaarvak bedraagt 12°C (ideale rijpingstemperatuur).
Deze instructiewaarde kan echter worden ingesteld tussen 9 en 15°C.

Boven deze twee grenzen zijn de toetsen en niet operationeel meer.

Het verschil tussen de ingestelde temperatuur in het frappeervak en bewaarvak mag niet groter zijn dan 6°C (voorbeeld : indien de temperatuur van het
frappeervak is ingesteld op 6°C, mag de temperatuur van het bewaarvak niet hoger zijn dan 12°C)
Dit verschil mag daarnaast niet kleiner zijn dan 2°C (voorbeeld : indien de temperatuur van het frappeervak is ingesteld op 10°C, mag de temperatuur van
het bewaarvak niet hoger zijn dan 12°C).

LET OP : om goed te functioneren moet de wijnklimaatkast worden geïnstalleerd in een vertrek waarvan de
temperatuur ligt tussen 0 en 35°C.

Bij aanzienlijke wijzigingen van de instructietemperatuur heeft de wijnklimaatkast een aantal uur nodig om zich te stabiliseren en de gewenste temperatuur
te vermelden.

Wist u dat ?
Alle wijnen (rood, wit of mousserend) worden in tegenstelling tot de heersende opvatting bewaard bij dezelfde
temperatuur, tussen 10° en 14°C. Indien wijn wordt blootgesteld aan plotselinge thermische schommelingen
“zet” wijn “uit” en “krimpt” vervolgens “in”. Deze variaties putten wijn uiteindelijk uit, wijzigen haar organische
vitaliteit, en leiden tot de achteruitgang van haar kwaliteit. Raadpleeg het overzicht op pagina 3 om kennis te
nemen van de serveertemperatuur van wijn.

Insteltoetsen van
de temperatuur
van het
frappeervak

Verklikkerlichtje
s van het
warmte (rood)
en koude
(blauw) circuit

Keuze- en
bevestigings-
toets van het
bewaarvak

Keuze- en bevesti-
gingstoets voor het
frappeervak 

Temperatuuraanduiding
van het frappeervak
(laagste vak van de
wijnklimaatkast)

Betrokken
temperatuur-
zone

A/U en
STANDBY
toets

Temperatuuraanduiding
van het bewaarvak
(grootste vak van de
wijnklimaatkast) 

Insteltoetsen van
het bewaarvak

Betrokken
temperatuur-
zone

Infrarood
detectors
openstaande
deur
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7 - INDIENSTSTELLING VAN DE WIJNKLIMAATKAST

IV - Instellen van de temperatuur 
c- Modellen met 3 temperatuurzones (E183 - E283)

De temperatuur van uw wijnklimaatkast wordt geheel ingesteld met behulp van het bedieningspaneel dat er als volgt uitziet :

• Temperatuuraanduidingen : vermelden de werkelijke
temperatuur in de wijnklimaatkast.
• Insteltoetsen : selecteren de gewenste temperatuur in
de wijnklimaatkast.
• Verklikkerlichtjes : maken de functionering van het
warmte (rood) of koude (blauw) circuit zichtbaar.

Instellen van de wijnklimaatkast met 3 temperatuurzones :
• Ga op dezelfde wijze te werk als bij het instellen van de modellen met 1 temperatuurzone..

Aanbevolen insteltemperatuur van het bewaarvak: 10 tot 14°C,
Aanbevolen insteltemperatuur van het chambreervak: 16 tot 20°C.

De standaard instructiewaarde van het bewaarvak bedraagt 12°C (ideale rijpingstemperatuur).
Deze instructiewaarde kan echter worden ingesteld tussen 9 en 15°C.

Boven deze twee grenzen zijn de toetsen en niet operationeel meer.

De standaard instructiewaarde van het chambreervak bedraagt 18°C (ideale chambreertemperatuur)
Deze instructiewaarde kan echter worden ingesteld tussen 15 en 22°C.

Boven deze twee grenzen zijn de toetsen en niet operationeel meer.

De modellen met 3 temperatuurzones zijn wijnklimaatkasten waarvan de temperatuur van het frappeervak wordt afgeleid door de gevraagde temperatuur
in het bewaarvak.
Indien u dientengevolge een temperatuur lager dan 8°C wilt verkrijgen in het frappeervak, moet u een temperatuur instellen die lager is dan 12°C (ongeveer
10°C) in het bewaarvak.
Voor de chambreerzone is het onmogelijk een temperatuur lager dan 17°C te verkrijgen bij de modellen die zijn uitgerust met een glazen deur.

LET OP : om goed te functioneren moet uw wijnklimaatkast worden geïnstalleerd in een vertrek waarvan de
temperatuur ligt tussen 12 en 25°C.

Bij aanzienlijke wijzigingen van de instructietemperatuur heeft de wijnklimaatkast een aantal uur nodig om zich te stabiliseren en de gewenste temperatuur
te vermelden.

Insteltoetsen van
de temperatuur
van het bewaarvak

Verklikkerlichtje
s van het
warmte (rood)
en koude
(blauw) circuit

Keuze- en bevesti-
gingstoets van het
bewaarvak

Temperatuuraanduiding
van het bewaarvak
(grootste vak van de
wijnklimaatkast)

Betrokken
tempera-
tuurzone

Temperatuuraanduiding
van het chambreervak
(bovenste vak van de
wijnklimaatkast)

Insteltoetsen
van het
chambreervak

Betrokken
temperatuur-
zone

A/U en
STAND
BY toets

Keuze- en beves-
tigingstoets van
het
chambreervak

Infrarood
detectors
openstaande
deur
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7 - INDIENSTSTELLING VAN DE WIJNKLIMAATKAST

IV - Instellen van de temperatuur 
d- Modellen met meerdere temperatuurzones (S083 - S183 - S283)

De temperatuur van uw wijnklimaatkast wordt geheel ingesteld met behulp van het bedieningspaneel dat er als volgt uitziet :

• Temperatuuraanduidingen : vermelden de
werkelijke temperatuur in de wijnklimaatkast.
• Insteltoetsen : selecteren de gewenste
temperatuur in de wijnklimaatkast.
• Verklikkerlichtjes : maken de functionering van
het warmte (rood) of koude (blauw) circuit
zichtbaar.

.

Instellen van de wijnklimaatkast met meerdere temperatuurzones :
• Ga op dezelfde wijze te werk als bij het instellen van de modellen met 1 temperatuurzone.

Aanbevolen instelling voor de laagste temperatuur : 7 tot 12°C,
Aanbevolen instelling voor de hoogste temperatuur : 15 tot 21°C.

De standaard instructiewaarde van de laagste temperatuur bedraagt 8°C.
Deze instructiewaarde kan echter worden ingesteld tussen 5 en 12°C.

Boven deze twee grenzen zijn de toetsen en niet operationeel meer.

De standaard instructiewaarde van de hoogste temperatuur bedraagt 18°C.
Deze instructiewaarde kan echter worden ingesteld tussen 15 en 22°C.

Boven deze twee grenzen zijn de toetsen en niet operationeel meer.

LET OP : om goed te functioneren moet uw wijnklimaatkast worden geïnstalleerd in een vertrek waarvan de
temperatuur ligt tussen 12 en 35°C.

Bij aanzienlijke wijzigingen van de instructietemperatuur heeft de wijnklimaatkast een aantal uur nodig om zich te stabiliseren en de gewenste temperatuur
te vermelden.

Wist u dat ?
Voor een groter gebruikscomfort kunt u verschillende types wijnklimaatkasten (1,2,3, meerdere temperatuur-
zones) combineren. U heeft zodanig meer dan 450 flessen binnen handbereik.

Insteltoetsen van
de laagste
temperatuur van
de wijnklimaatkast

Verklikkerlichtje
s van het
warmte (rood)
en koude
(blauw) circuit

Keuze- en bevesti-
gingstoets voor het
benedengedeelte van
de wijnklimaatkast

Aanduiding van de laagste
temperatuur van de wijnkli-
maatkast (benedengedeelte
van de wijnklimaatkast)

Betrokken
tempera-
tuurzone

Aanduiding van de
hoogste temperatuur
in de wijnklimaatkast
(bovengedeelte van de
wijnklimaatkast) 

Insteltoetsen van
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temperatuur in de
wijnklimaatkast
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A/U en
Standby
toets

Keuze- en bevesti-
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7 - INDIENSTSTELLING VAN DE WIJNKLIMAATKAST

V- Aanduiding van de relatieve vochtigheidsgraad
Uw wijnklimaatkast is uitgerust met een hygrometriefunctie (modellen met 1 temperatuurzone
tussen 9° en 15°C en modellen met 2 temperatuurzones), die u in staat stelt de relatieve vochti-
gheidsgraad aan de binnenzijde van het apparaat zichtbaar te maken. Het ideale hygrometriepercen-
tage is hoger dan 50%.

• Druk gedurende 5 seconden op de toets (voor de modellen met 2 temperatuurzones
bevindt de toets zich aan de rechterkant).
De relatieve vochtigheidsgraad wordt vervolgens vermeld (van 50% tot 90%).
Na 15 seconden keert de aanduiding automatisch terug naar de temperatuur van de wijnklimaatkast.

Indien u de relatieve vochtigheidsgraad wilt verhogen in uw wijnklimaatkast schenkt u het equivalent van een glas water in de leiding van de bak rechtsonder
de wijnklimaatkast (zie schema op de volgende pagina “Alarm relatieve vochtigheidsgraad”).

VI- Instellen van de verlichting
Uw wijnklimaatkast is uitgerust met een sfeerverlichting die eveneens een betere leesbaarheid van de etiketten van uw flessen mogelijk maakt.
De EuroCave verlichting geeft in tegenstelling tot traditionele verlichtingen geen ultraviolet stralen af en genereert een te verwaarlozen hoeveelheid warmte.
Uw wijn wordt zodanig in alle veiligheid bewaard.
Extra stroomverbruik minder dan 7 Watt/per uur bij permanent gebruik.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik :
Intensieve stralen, kijk nooit direct in de lichtbundel.

U beschikt over 2 instelmogelijkheden voor de verlichting :
- verlichting bij het openen van de deur (de verlichting is uitgeschakeld wanneer de wijnklimaatkast is gesloten),
- permanente verlichting (voor sfeerverlichting van een wijnklimaatkast die is uitgerust met een glazen deur bijvoorbeeld).

• Druk gedurende 5 seconden op de toets 
*
, de verlichtingswijze wordt vervolgens aangeduid.

• Druk op de toets 
*
om uw verlichting te kiezen (twee mogelijkheden) :

Voorbeeld display voor een model met 1 temperatuurzone

•Druk op de toets 
*

om uw keuze te valideren en over te gaan tot de volgende fase (instellen van het contrast van de display)

Opmerking : Op het moment dat "Ecl" op de display verschijnt beschikt u over 15 seconden om de gewenste verlichting te kiezen en te valideren, anders
keert de display automatisch terug naar de temperatuur van de wijnklimaatkast.

VII- Instellen van het contrast van de display
U kunt het contrast van de display van uw wijnklimaatkast verhogen of verlagen :
Na de verlichtingswijze te hebben gevalideerd verschijnt er "LU n" op de display :

• Druk op de toetsen of 
*

om het contrast van de display te verhogen of te verlagen
Na "LU" wordt er een cijfer vermeldt tussen 0 en 7 (0 is het laagste contrast en 7 het hoogste contrast).

• Druk op de toets 
*

* om uw keuze te valideren en over te gaan tot de volgende fase (aanduiding van de dagteller van het koolstoffilter).
Opmerking : Op het moment dat "LU n" wordt vermeldt beschikt u over 15 seconden om het gewenste contrast te kiezen en te valideren, anders keert de
aanduiding automatisch terug naar de temperatuur van de wijnklimaatkast.

VIII- Aanduiding van de teller van het koolstoffilter
Uw wijnklimaatkast is uitgerust met een teller die het aantal dagen vermeldt dat het koolstoffilter wordt gebruikt (jaarlijks te vervangen, zie hoofdstuk over
regulier onderhoud pagina 21).
Na het contrast van de display te hebben ingesteld verschijnt de teller op de display, zoals in dit voorbeeld :

De display vermeldt hier dat het filter sinds 28 dagen functioneert 
• De display keert na 15 seconden automatisch terug naar de temperatuur van de wijnklimaatkast, of druk op de

toets 
*

* Voor de modellen met 2 en 3 temperatuurzones en meerdere temperatuurzones bevinden de toetsen zich aan de rechterzijde van de kast.

Onderbroken verlichting : de verlichting
gaat branden bij het openen van de deur 

Ononderbroken verlichting 
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8 - ALARMFUNCTIES

Uw wijnklimaatkast is uitgerust met verschillende alarmfuncties.
U wordt door een signaal gewaarschuwd op het moment dat :
- de temperatuur van de wijnklimaatkast buiten de grens valt van de instructiewaarde
- de deur open is blijven staan of niet goed gesloten is 
- de relatieve vochtigheidsgraad te laag is (modellen met 1 temperatuurzone tussen 9 en 15°C en model met 2 temperatuurzones)
- het koolstoffilter moet worden vervangen
Uw cru’s worden zodanig met zorg bewaard.

1- Temperatuur
Indien de temperatuur van uw wijnklimaatkast meer dan 24 uur met + of – 4°C afwijkt van de instructiewaarde wordt er een visueel alarm en geluidssignaal
geactiveerd.
Het pictogram verschijnt knipperend op de display, en u wordt gewaarschuwd door een geluidssignaal.

• Het geluidsalarm wordt onderbroken door een druk op de toetsen of 
*

• Het pictogram blijft echter zichtbaar zolang de temperatuur niet is teruggekeerd binnen de grens van + of – 4°C.

Het alarm kan worden geactiveerd in de volgende situaties :
- de deur is open blijven staan of niet goed gesloten :
het alarm geopende deur (zie volgend hoofdstuk) wordt vervolgens geactiveerd, maar als u de deur niet sluit wijkt de temperatuur binnenkort af van de
grenswaarden, en wordt het alarm van de temperatuur eveneens geactiveerd.
Sluit de deur en wacht een aantal uur zodat de temperatuur van de wijnklimaatkast zich stabiliseert, het pictogram verdwijnt vervolgens
- het deurrubber van de deur is beschadigd :
de luchtdichtheid van de deur is minder goed en de temperatuur kan vervolgens afwijken van de grenswaarden waardoor het alarm wordt geactiveerd.
Neem contact op met uw distributeur
- u heeft uw wijnklimaatkast gevuld met een groot aantal flessen :
de wijnklimaatkast heeft een aantal uur nodig om de juiste temperatuur te bereiken, dus het alarm kan worden geactiveerd
Dit verschijnsel kan zich ook voordoen bij de indienststelling van de wijnklimaatkast
Dit resulteert niet uit een functioneringsgebrek
Wacht een aantal dagen zodat de temperatuur zich stabiliseert in de wijnklimaatkast
Indien het alarm echter na een aantal dagen nog steeds functioneert neemt u contact op met uw distributeur

Indien het alarm wordt geactiveerd buiten deze 3 situaties kan dit voortvloeien uit een functioneringsgebrek (zie volgende pagina).
Neem contact op met uw distributeur.

N.B. : Uitsluitend een langdurige blootstelling aan temperaturen die afwijken van de instructiewaarden en temperatuurschommelingen kunnen schadelijk
zijn voor uw cru’s

II- Geopende deur 
Indien de deur van uw wijnklimaatkast meer dan 15 minuten open blijft staan worden er een visueel alarm en geluidssignaal geactiveerd.

Het pictogram verschijnt knipperend op de display, en u wordt gewaarschuwd door een geluidssignaal.

• Het geluidssignaal wordt onderbroken door een druk op de toetsen of 
*

• Het pictogram blijft echter zichtbaar zolang de deur open blijft staan
Sluit de deur : het pictogram verdwijnt vervolgens na één minuut

III- Relatieve vochtigheidsgraad 
(uitsluitend bij de modellen met 1 temperatuurzone tussen
9° en 15°C en bij de modellen met 2 temperatuurzones)
Indien de relatieve vochtigheidsgraad in uw wijnklimaatkast meer dan 72 uur lager is
dan 50% wordt er een visueel alarm geactiveerd.

Het pictogram verschijnt knipperend op de display.
• Het pictogram blijft zichtbaar zolang de vochtigheidsgraad lager blijft dan 50%.
Om een vochtigheidsgraad van meer dan 50% te verkrijgen schenkt u het
equivalent van een glas water in de leiding van de bak rechtsonder de wijn-
klimaatkast (zie schema hiernaast). Het is niet nodig de flessen te
verwijderen (het water verspreidt zich over de vochtigheidscassette)
Het hygrometriepercentage keert vervolgens terug naar een passend
niveau, en het pictogram verdwijnt na een paar uur.

NB. : Uitsluitend een langdurige blootstelling aan een vochtigheidgraad lager dan 50%
kan schadelijk zijn voor uw kurken.

* Voor de modellen met 2 en 3 temperatuurzones en meerdere temperatuurzones
bevinden de toetsen zich aan de rechterkant van de kast.
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9 - REGULIER ONDERHOUD

Uw EuroCave wijnklimaatkast is een apparaat met een gebruiksvriendelijke en betrouwbare bediening. De
onderstaande onderhoudshandelingen garanderen uw wijnklimaatkast een lange levensduur.
- Vervang het actieve koolstoffilter in de bovenste ventilatieopening van uw wijnklimaatkast jaarlijks.
Verwijder het koolstoffilter met behulp van het lemmet van een schroevendraaier (zie schema hiernaast).Koolstoffilters
zijn beschikbaar bij uw distributeur. Het moet worden vervangen door een origineel exemplaar met fabrieksgarantie.
U wordt door een visueel alarm gewaarschuwd op het moment dat het koolstoffilter moet worden vervangen (zie
vorig hoofdstuk).
- Maak de condensor 2 keer per jaar stofvrij (metalen rooster langs de achterwand aan de buitenzijde van de wijn-
klimaatkast)
- Controleer tijdens de reiniging van de achterzijde van de wijnklimaatkast en alvorens iedere verplaatsing van het
apparaat of de stroomstekker goed is ontkoppeld en de flessen uit de wijnklimaatkast zijn verwijderd.
- Reinig de binnenzijde van de wijnklimaatkast één keer per jaar volledig na het apparaat te hebben ontkoppeld en
de flessen te hebben verwijderd (gebruik water en een mild reinigingsmiddel, en spoel zorgvuldig met ruim water af).

Regulier toezicht op uw apparaat en alle punten die volgens u een afwijking
vertonen, voorzien van de omschrijving van deze eventuele afwijking aan uw
distributeur, garanderen de lange levensduur van uw wijnklimaatkast.

10 - FUNCTIONERINGSGEBREKEN
Indien uw apparaat functioneringsgebreken vertoont wordt er een alarm geactiveerd dat u waarschuwt over het type probleem dat zich heeft voorgedaan.

1- Temperatuur
Indien de temperatuur van uw wijnkast meer dan 24 uur met + of – 4°C afwijkt van de instructiewaarde worden er een  visueel alarm en geluidssignaal geactiveerd.

Het pictogram verschijnt knipperend op de display en u wordt gewaarschuwd door een geluidssignaal.

• Het geluidssignaal wordt onderbroken door een druk op de toetsen of 
*

•  Het pictogram blijft echter zichtbaar zolang de temperatuur niet is teruggekeerd binnen de grens van + of – 4°C.
Controleer of (zie hoofdstuk alarm temperatuur pagina 20) :
- de deur van de wijnklimaatkast goed is gesloten,
- het deurrubber niet is beschadigd,
- u de wijnklimaatkast de afgelopen uren niet heeft gevuld met een groot aantal flessen.
Indien het alarm na controle van al deze punten na een paar dagen geactiveerd blijft kan het gaan om
een functioneringsgebrek. Neem in dit geval contact op met uw distributeur.

II- Koude en warmte circuit 
Bij gebreken van het koude en/of warmte circuit :

verschijnt het knipperende pictogram en wordt u gewaarschuwd door een geluidssignaal.
begint het blauwe verklikkerlichtje te knipperen in geval van in gebreke blijven van het koude circuit.
begint het rode verklikkerlichtje te knipperen in geval van in gebreke blijven van het warmte circuit.

• Het geluidssignaal wordt onderbroken door een druk op de toetsen of 
*

• Het pictogram blijft echter zichtbaar zolang het probleem niet is opgelost.
Neem in dit geval contact op met uw distributeur.
* Voor de modellen met 2 en 3 temperatuurzones en meerdere temperatuurzones bevinden de
toetsen zich aan de rechterkant van de kast.

N.B. : Uitsluitend langdurige
blootstellingen aan temperaturen
die afwijken van de instructie-
waarden en plotselinge tempe-
ratuurschommelingen kunnen
schadelijk zijn voor uw
wijnsoorten.

Let op : Iedere tussenkomst op
het koude circuit moet
worden verricht door een
vakbekwame koeltechnicus,die
de luchtdichtheid van het
circuit controleert alvorens het
apparaat weer in dienst te
stellen. Iedere tussenkomst op
het elektrische circuit moet
worden verricht door een
erkende elektricien.

IV- Koolstoffilter
Wij raden u aan het koolstoffilter van uw wijnklimaatkast jaarlijks te vervangen (zie volgend hoofdstuk over het regulier onderhoud).

Wanneer het koolstoffilter een levensduur heeft bereikt van 1 jaar verschijnt het pictogram knipperend op de display.

Na vervanging van het koolstoffilter gaat u naar het menu " aanduiding van de teller van het koolstoffilter " (zie pagina 19) en zet u de teller op nul door op

de toets . Het pictogram verdwijnt vervolgens.

8 - ALARMFUNCTIES



Afmetingen (mm) Gewicht Gebruiksgrenzen Stroomverbruik
H B D zonder T°mini           T°maxi per 24 uur*

(zonder handvat 56mm) inhoud (C°)               (C°) (kwh)
(kg)

1 temperatuurzone
V 083 876 654 689 48 0 35 0,7
V 183 1444 654 689 64 0 35 0,8
V 283 1744 654 689 71 0 35 0,9

2 temperatuurzones
D 183 1444 654 689 69 0 35 0,9
D 283 1744 654 689 76 0 35 1

3 temperatuurzones
E 183 1444 654 689 71 12 25 0,7
E 283 1744 654 689 78 12 25 0,8

Meerdere temperatuurzones
S 083 876 654 689 46 12 35 0,9
S 183 1444 654 689 62 12 35 1
S 283 1744 654 689 69 12 35 1

*Energieverbruik per 24 uur gemeten bij een buitentemperatuur van 25°C en een massieve deur.

Precisie van de regulatie : +/-1 °C – Precisie aanduiding : +/- 0,5°C
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11 - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

NB : Neem indien de functionering van uw apparaat naar uw mening afwijkingen vertoont altijd contact op met
uw distributeur.

III- Temperatuursondes
Bij functioneringsgebreken van de meetsondes van de temperatuur verschijnen de 2 hiernaast weergegeven
aanduidingen beurtelings op de display.
Zij blijven branden zolang het probleem niet is opgelost.

Neem in dit geval contact op met uw distributeur.

IV- Bevriezingsbeveiliging
Uw apparaat is uitgerust met een bevriezingsbeveiliging die u beschermt tegen een mankement van de

besturing van het koude circuit (zie bovenstaand hoofdstuk).

V- Verlichting
Manipuleer in het geval van een verlichtingsgebrek de buitenkast en de diodes niet. Neem contact op met uw distributeur.

10 - FUNCTIONERINGSGEBREKEN
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12 - OPBERGSIMULATIES
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12 - 1 TEMP. V083 / MEERDERE TEMP S083

V/S - Opslag V/S - Gemengd

V/S - Uitschuifbaar V/S - Presentatie

92 flessen 82 flessen

79 flessen 58 flessen

AXB 78

14

AXU 55

14

ACUP 13

ACUP 13

14

ACP 22

14

ACP 22

92 82

79 58

De capaciteit van de wijnklimaatkasten is berekend met fabrieksconfiguraties en met flessen Bordeaux Tradition.

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13
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V/S - Opslag V/S - Gemengd

V/S - Uitschuifbaar S - PresentatieV - Presentatie

12 - 1 TEMP. V183 / MEERDERE TEMP. S183

151 flessen 105 flessen 99 flessen

183 flessen 172 flessen

AXB 78

14

AXB 78

AXB 13

AXU 66

14

AXU 66

ACUP 13

ACUP 13

ACP 17

14

ACP 17

ACP 17

ACP 17

ACP 17

ACP 22

14

ACUP 13

ACP 22

ACP 17

ACP 17

ACUP 13 
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ACUP 13 

ACUP 13 

ACUP 13

ACUP 13 

ACUP 13 

ACUP 13 

ACUP 13 

ACUP 13 

ACUP 13 

183 172

151 105 99

De capaciteit van de wijnklimaatkasten is berekend met fabrieksconfiguraties en met flessen Bordeaux Tradition.
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12 - 1 TEMP. V283 / MULTI-TEMP. S283

V/S - Opslag S - GemengdV - Gemengd

V/S - Uitschuifbaar S - PresentatieV - Presentatie

196 flessen 132 flessen 126 flessen 

235 flessen 206 flessen 217 flessen 

ACUP 13

14

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

14

ACUP 13

ACP 22

ACP 22

ACP 17

ACP 22

ACP 22

14

AXB 65

AXB 78

AXB 78

14

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

AXU 44

AXB 65

AXU 44

14

ACP 17

ACP 17

ACP 17

ACP 22

ACP 22

ACP 17

14

ACUP 13

ACUP 13

AXU 55

ACUP 13

AXU 44

AXB 65

235 206 217

196 132 126

De capaciteit van de wijnklimaatkasten is berekend met fabrieksconfiguraties en met flessen Bordeaux Tradition.
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D - Opslag D - Gemengd

D - Uitschuifbaar D - Presentatie

12 - 2 TEMP. D183

148 flessen 102 flessen

174 flessen 158 flessen

14

AXB 26

AXB 78

AXB 26

30

14

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

14

ACP 17

ACP 17

ACP 17

ACP 17

14

ACUP 13

ACUP 13

AXU 66

AXU 22

174

30

2030

158

102148

De capaciteit van de wijnklimaatkasten is berekend met fabrieksconfiguraties en met flessen Bordeaux Tradition.



28

12 - 2 TEMP. D283

D - Opslag D - Gemengd

D - Uitschuifbaar D - Presentatie

223 flessen 192 flessen

197 flessen 134 flessen

14

AXB 78

AXB 65

AXB 26

14

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

14

ACP 17

ACP 17

ACP 17

ACP 17

ACP 22

14

AXU 22

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

AXB 65

AXU 22

40

223

30

192

30

134

40

197

De capaciteit van de wijnklimaatkasten is berekend met fabrieksconfiguraties en met flessen Bordeaux Tradition.
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E - Opslag E - Gemengd

E - Uitschuifbaar E - Presentatie

12 - 3 TEMP. E183

133 flessen 111 flessen

169 flessen 137 flessen

14

11

AXB 78

AXB 26

14

ACUP 13

11

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

14

11

ACP 22

ACP 17

ACP 17

14

ACUP 13

11

AXU 44

ACUP 13

AXU 22

40

169

20

137

30

111

30

133

De capaciteit van de wijnklimaatkasten is berekend met fabrieksconfiguraties en met flessen Bordeaux Tradition.
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E - Opslag E - Gemengd

E - Uitschuifbaar E - Presentatie

175 flessen 143 flessen

211 flessen 188 flessen

14

ACUP 13

AXU 22

AXU 33

AXB 39

ACUP 13

ACUP 13

14

AXB 78

AXB 39

AXB 39

14

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

ACUP 13

14

ACP 22

ACP 22

ACP 22

ACP 22

12 - 3 TEMP. E283

11

30

211

11

30

188

11

30

143

11

20

175

De capaciteit van de wijnklimaatkasten is berekend met fabrieksconfiguraties en met flessen Bordeaux Tradition.
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WAARSCHUWING
De informatie in dit document kan aangepast worden zonder waarschuwing vooraf. EuroCave biedt geen garantie op de producten wanneer het voor andere
doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het ontwikkeld is. EuroCave kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten in deze handleiding, niet voor
schade voortvloeiend uit verkeerd gebruik of excessief gebruik van de items. Het is ten strengste verboden om te kopiëren, reproduceren, vertalen, geheel
of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van EuroCave."



EuroCave is sinds meer dan 30 jaar marktleider op het gebied van bewaren, presenteren
en serveren van wijn, en biedt u de oplossing die het best past bij uw behoeften.
Wijnklimaatkasten, wijnopslagsystemen, wijnklimaatregelaars, Wijnserveersystemen…
aarzel niet contact op te nemen met uw EuroCave distributeur voor aanvullende
informatie !

www.eurocave.com - info@eurocave.com
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