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Al jarenlang stellen wij ons ten doel u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw passie voor wijn… Hiervoor zet EuroCave
haar knowhow in en combineert de 6 essentiële criteria voor het serveren van wijn:

Temperatuur:
De twee grote vijanden van wijn zijn extreme temperaturen en plotselinge temperatuurschommelingen. Bij een constante
temperatuur kan de wijn optimaal rijpen.

Luchtvochtigheid:
Dit is een essentiële factor om de luchtdichtheid van de kurken te kunnen waarborgen. Het luchtvochtigheidpercentage
moet hoger zijn dan 50% (idealiter tussen 60 en 75 %).

Duisternis:
Licht, en met name het ultraviolette bestanddeel daarvan, zorgt voor het snel bederven van wijn door de onomkeerbare
oxidatie van tannine. Het wordt dus sterk aanbevolen om wijn te bewaren in een donkere ruimte, beschermd tegen
ultraviolette stralen.

Afwezigheid van trillingen:
Trillingen verstoren het trage biochemische ontwikkelingsproces van de wijn en zijn vaak fataal voor de beste wijnen.

Opbergruimte:
Het vaak verplaatsen van flessen is schadelijk voor de wijn. Een goed aangepaste opbergruimte die de handelingen tot een
minimum beperkt, is onmisbaar.

Natuurlijke ontluchting:
Een constante toevoer van gefilterde lucht van buitenaf blijkt onmisbaar om ongewenste luchtjes en de ontwikkeling van
schimmels te voorkomen.

Al deze kenmerken zijn samengebracht in de wijnkast La Petite van Eurocave die u zojuist hebt aangeschaft.Wij danken
u voor uw vertrouwen.

WELKOM IN DE WERELD VAN EUROCAVE

Franse wijnen
Elzas 10°C
Beaujolais 13°C
Zoete witte Bordeaux 6°C
Droge witte Bordeaux 8°C
Rode Bordeaux 17°C
Witte Bourgogne 11°C
Rode Bourgogne 18°C
Champagne 6°C
Jura 10°C
Languedoc-Roussillon 13°C
Provence Rosé 12°C
Savoie 9°C
Droge witte wijnen uit de Loire-streek 10°C
Zoete wijnen uit de Loire-streek 7°C
Rode wijnen uit de Loire-streek 14°C
Wijnen uit het Rhône-gebied 15°C
Zoete wijnen uit de Sud Ouest 7°C
Rode wijnen uit de Sud Ouest 15°C

Australische wijnen
Cabernet franc 16°C
Cabernet sauvignon 17°C
Chardonnay 10°C
Merlot 17°C
Muscat à petit grain 6°C
Pinot noir 15°C
Sauvignon blanc 8°C
Semillon 8°C
Shiraz 18°C
Verdhelo 7°C

Overige wijnen
Californië 16°C
Chili 15°C
Spanje 17°C
Italië 16°C

Gebruikelijke serveertemperatuur wijnen
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1 - SCHEMATISCHE WEERGAVEVAN UW WIJNKAST

1 - Kastbehuizing

2 - Bedieningspaneel

3 - 4 in hoogte verstelbare voeten

4 - Bovenste scharnier

5 - Glazen deur

6 - Elektriciteitssnoer + voedingsblok

7 - Identificatie-etiket

8 - Locatie van de temperatuursonde
(achter het rooster)

9 - Onderste scharnier

10 - Rekken “Main Du Sommelier"

11-11bis - 2 vacuümtrekkers

12-12bis - 2 flessokkels

13 - Boost-knop

14 - Boost-koelzone

1111 bbiiss

1122 bbiiss
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- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in
deze handleiding.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat voor langere tijd niet
gebruikt.
- Trek voor het plegen van onderhoud aan het apparaat de stekker uit het
stopcontact.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken, maar
door aan de stekker te trekken.
- Gebruik geen snoer met barsten of tekenen van slijtage in de lengterichting.
Een beschadigd snoer moet onmiddellijk worden vervangen.(neem contact op met
uw dealer)
- Houd kinderen die niet onder toezicht staan uit de buurt van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend de met uw apparaat meegeleverde voedingskabel en sluit
deze alleen aan op een geaard stopcontact.
- Uw apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis (met een ideale
omgevingstemperatuur voor het apparaat in werking tussen 18°C en 25°C).
- Indien het snoer, de stekker of het apparaat beschadigd lijken of niet correct
functioneren, dient u contact op te nemen met een erkende onderhoudsdienst.
- Zet het apparaat, het snoer of de stekker niet in water of een andere vloeistof.
Vul het apparaat nooit met water of andere vloeistof.

- Houd de voedingskabel buiten het bereik van kinderen en vermijd scherpen
hoeken in de kabel.
- Plaats het apparaat niet op een warm oppervlak zoals een kookplaat en gebruik
het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (radiator, open vuur, raam...).
Houd de voedingskabel uit de buurt van een warmtebron.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en niet-brandbare ondergrond, op
voldoende afstand van gootstenen of kranen, om het opspatten van water of
andere vloeistof te voorkomen.
- Let erop dat u geen andere voedingskabel gebruikt dan die meegeleverd met uw
apparaat.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van
kinderen) met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of
door personen zonder ervaring of kennis, behalve indien zij onder toezicht staan
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van tevoren van een
dergelijk persoon instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van
het apparaat. Kinderen moeten in de gaten worden gehouden, opdat ze niet met
het apparaat gaan spelen.

Breng nooit schade toe aan het thermo-elektrische systeem van het
apparaat.
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2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het elektriciteitssnoer van de wijnkast is voorzien van een stekker die moet worden aangesloten op een standaard, geaard
stopcontact, om elk risico van elektrische schok te vermijden.
Voordat u uw wijnkast aansluit of loskoppelt, trekt u naar het beweegbare gedeelte van de voedingskabel aangeduid met de
pijl aan de bovenkant van de stekker.
Laat de installatie controleren door een vakkundig elektricien die u garandeert dat het apparaat goed geaard is en die, indien
nodig, werkzaamheden uitvoert om aan de wettelijke normen te voldoen.
Ga met een beschadigd elektriciteitssnoer naar uw dealer van EuroCave. Het moet worden vervangen door een
elektriciteitssnoer met fabrieksgarantie.
BBEELLAANNGGRRIIJJKK:: Elke interventie moet worden uitgevoerd door een vakkundig elektricien.

LLeeeess  ddeezzee  hhaannddlleeiiddiinngg  aaaannddaacchhttiigg  ddoooorr  vvoooorrddaatt  uu  uuww  aappppaarraaaatt  ggaaaatt  ggeebbrruuiikkeenn  eenn  bbeewwaaaarr  ddee  hhaannddlleeiiddiinngg  vvoooorr  ggeebbrruuiikk  iinn  ddee
ttooeekkoommsstt..AAllss  uu  hheett  aappppaarraaaatt  nniieett  ccoonnffoorrmm  ddee  hhaannddlleeiiddiinngg  ggeebbrruuiikktt,,kkaann  ddiitt  lleeiiddeenn  ttoott  bbeesscchhaaddiiggiinngg  vvaann  hheett  aappppaarraaaatt..

3 - ELEKTRISCHE VOEDING

VVeerrwwiijjddeerriinngg  vvaann  ddee  vveerrppaakkkkiinngg::
Het door EuroCave gebruikte materiaal voor de verpakking is geschikt voor recycling.
Nadat u uw wijnkast uit de verpakking heeft gehaald, kunt u het verpakkingsmateriaal in de vuilcontainer storten. Het materiaal wordt
voor een groot deel gerecycled.

RReeccyycclliinngg:: eeeenn  ggeebbaaaarr  vvaann  ddee  bbuurrggeerr
Elektrische en elektronische apparaten hebben mogelijk een schadelijk effect op het milieu en de volksgezondheid door de aanwezigheid
van gevaarlijke stoffen.
U mag afval van elektrische en elektronische apparatuur dus niet weggooien bij het ongesorteerde huisvuil.
Bij de aankoop van een nieuw product van EuroCave (wijnkast, klimaatregelaar voor wijnkelders,Vin au Verre) kunt u de recycling van uw oude apparaat
overlaten aan uw EuroCave-dealer.
Bespreek dit met uw EuroCave-dealer; hij zal u uitleggen hoe het ophalen en afvoeren van het apparaat binnen het netwerk van EuroCave is geregeld.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van en het respect voor het milieu bevat uw wijnkast geen CFK.

UU  kkuunntt  hheett  vvoollggeennddee  ddooeenn  oomm  eenneerrggiiee  ttee  bbeessppaarreenn::
- Plaats uw wijnkast in een aangepaste ruimte (zie pagina 7) en met inachtneming van het gegeven temperatuurbereik.
- Houd de deur zo kort mogelijk geopend.
- Controleer de staat van de afdichting van de deur en kijk of deze niet beschadigd is.Als dit wel het geval is, dient u contact op te nemen met uw EuroCave-
dealer.
Stel onbruikbare apparaten buiten werking door de stekker uit het stopcontact te nemen en het elektriciteitssnoer te verwijderen.

4 - BESCHERMING VAN HET MILIEU
EN ENERGIEBESPARING

Controleer of het stopcontact goed is geaard en of uw installatie wordt
beschermd door een aardlekschakelaar (30 mA*). *niet geldig in bepaalde landen.

In geval van verhuizing naar het buitenland dient u na te gaan of de kenmerken van de wijnkast voldoen aan die in het
betreffende land (spanning/frequentie).

WWaaaarrsscchhuuwwiinngg

VVoooorr  uuww  ppeerrssoooonnlliijjkkee  vveeiilliigghheeiidd  mmooeett  ddee  wwiijjnnkkaasstt  ccoorrrreecctt  wwoorrddeenn  ggeeaaaarrdd..
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5 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST

LET OP: De vacuümtrekkers kunnen in geen geval worden gebruikt voor mousserende wijnen (zoals Champagne, enz.) en zijn
uitsluitend geschikt voor stille wijnen.

- Bij de levering van uw apparaat dient u na het uitpakken te controleren of uw wijnkast aan de buitenkant geen gebreken vertoont
(deuken, vervormingen,...).

- Open de deur en controleer of er binnen in de wijnkast niets beschadigd is (wanden, flessenrekken Main du Sommelier, scharnieren, voedingsblok,...).

- Neem in geval van problemen contact op met uw dealer van EuroCave.

- Breng de wijnkast naar de plek waar u hem wilt plaatsen. Deze plek moet:

- een vrije ruimte hebben aan de buitenkant ten behoeve van de luchtcirculatie (niet in een gesloten kast,...),

- niet in de buurt van een warmtebron staan,

- niet te vochtig zijn (washok, badkamer,...),

- een stabiele en vlakke ondergrond hebben,

- beschikken over een elektrische voeding (standaard geaard stopcontact, 16A, met aardlekschakelaar, 30 mA*).

- Plaats de wijnkast niet in een ruimte die kan overstromen.

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan directe zonnestraling.

- Vermijd het spatten van water op het gehele achterste gedeelte van het apparaat.

- Neem het elektriciteitssnoer uit het zakje met “accessoires” van uw wijnkast en sluit het linksonder op de achterkant van de wijnkast aan op de hiervoor
bestemde aansluiting.

- Zorg dat het elektriciteitssnoer vrij toegankelijk is en plaats uw apparaat met een vrije ruimte van minimaal 5 tot 10 cm tussen de muur en de achterwand
van de wijnkast.

- In geval van plaatsing onder het werkblad dient u een ruimte van 2 cm open te houden tussen het werkblad en de bovenkant van de wijnkast.

- Maak de stroomkabel vrij zodat deze niet in contact kan komen met andere onderdelen van het apparaat.

- Kantel de wijnkast iets naar achteren voor het afstellen van de voorste voeten (losser of vaster draaien), zodat uw wijnkast waterpas komt te staan (het
gebruik van een luchtbelwaterpas wordt aanbevolen).

- Verwijder de beschermende elementen aan de binnenkant van de wijnkast.

- Dit apparaat moet in een vrije ruimte worden geplaatst.

- Sluit niet meer dan één wijnkast op een verdeelstopcontact aan.

6 - INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAS

I- Aansluiting

Controleer of uw stopcontact de juiste spanning heeft (aanwezigheid zekeringen en hun
stroomsterkte) en of de aardlekschakelaar van 30 mA* goed functioneert (*geldt niet voor bepaalde
landen)).

Sluit de voedingskabel aan de ene kant aan op het apparaat en aan de andere kant op het
stopcontact.

LLeett  oopp!!  Houd u aan de richting van de aansluiting: pijl naar boven. Niet forceren.
Het gebruik van een verlengsnoer of elektrische haspel is verboden.



6 - INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAST

II - Schematische weergave van het bedieningspaneel

Temperatuurweergave Aan/Uitschakelaar
vacuümtrekking

Keuze- en
regeltoetsen

Bevestigingstoets
ingestelde
temperatuur

III - Temperatuurregeling

Uw S012 wijnkast van EuroCave is een multitemperatuur wijnkast.
De temperatuur van uw wijnkast wordt volledig geregeld vanaf het regelpaneel.

• Temperatuurweergave: geeft de ingestelde temperatuur van
uw wijnkast weer.

• Knoppen ( / ): hiermee kan de gewenste
temperatuur binnen de wijnkast worden geselecteerd.
• Knop PP : hiermee kan de ingestelde temperatuur worden
bevestigd.

Standaard ingestelde temperatuur:
8°C
Temperatuur instelbaar tussen 8 en
12°C

Voor het regelen van de temperatuur van uw wijnkast:

Voor het instellen van de temperatuur dient u eerst te controleren of de Boost-
knop is uitgeschakeld en in de “0”-stand staat.

• Houd de knop PP enkele seconden ingedrukt, het symbool "SPI" verschijnt, afgewisseld met de eerder ingestelde temperatuur.

• Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knoppen en .
• Bevestig uw programmering door de knop PP een paar seconden ingedrukt te houden.

Uw programmering wordt automatisch gevalideerd als er gedurende 15 seconden na de programmering geen enkele knop wordt geactiveerd.

RegeltoetsenTemperatuurweergave

Bevestigingstoets

Boost-knop

88

Vacuümtrekker
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Het geadviseerde temperatuurbereik voor het onderste gedeelte van de wijnkast is
8°C en het temperatuurbereik voor het bovenste gedeelte van de wijnkast is ongeveer
18°C.

AAaannbbeevvoolleenn  oommggeevviinnggsstteemmppeerraattuuuurr:: 2200°°CC.. De temperatuur in het onderste
gedeelte van de wijnkast varieert van 8 tot 12°C, afhankelijk van de
omgevingstemperatuur tussen 18 en 25°C.

Bij significante wijzigingen van de ingestelde temperatuur, kan het een aantal uren duren voordat de wijnkast zich heeft gestabiliseerd.

IV- Boost-functie

Een ‘boost’-zone onder in de wijnkast kan een fles witte wijn of Champagne snel op de ideale serveertemperatuur
brengen.

- U kunt deze zone naar wens activeren door op de Boost-knop rechtsboven in de wijnkast, naast het 
bedieningspaneel te drukken (zie pag. 5).
- De verlichting onder de Boost-knop geeft de correcte werking van de koeling aan.

Voor het instellen van de temperatuur dient u eerst te controleren of de Boost-
knop is uitgeschakeld en in de “0”-stand staat.

V- Het op serveertemperatuur bewaren van uw aangebroken wijnflessen

Het bewaren gebeurt dankzij een vacuümtrekkingsysteem die de zuurstof die verantwoordelijk is
voor de oxidatie van de wijn uit de fles trekt.

- Plaats de aangebroken fles op één van de twee hiervoor bestemde sokkels (zie
pag. 5) en schuif de vacuümtrekker over de hals (geen voorwerpen plaatsen die de hals
van de fles blokkeren),
- Start de vacuümtrekking door de schakelaar boven de vacuümtrekker in te drukken.
- Een lampje onder de vacuümtrekker zorgt voor een verticale verlichting van uw fles
- De vacuümtrekking wordt vervolgens vanzelf in werking gezet (het apparaat werkt dan
zelfstandig)

Om uw fles weg te nemen schakelt u eerst de vacuümtrekking uit door de schakelaar boven de
vacuümtrekker in te drukken (uit-stand) en verwijdert u de vacuümtrekker om de fles vrij te
maken.

VI – Flessenrekken Main du Sommelier

De rekken Main Du Sommelier kunnen worden verwisseld of
vervangen.
Maak daarvoor het ovale gedeelte van het rek los en trek het
naar u toe.

Vacuümtrekker

Aan/uitschakelaar
vacuümtrekking

Verlichting (1 LED)



HHooooggttee BBrreeeeddttee DDiieeppttee LLeeeegg  ggeewwiicchhtt  GGeebbrruuiikksslliimmiieetteenn EEnneerrggiieevveerrbbrruuiikk
((kkgg)) TT°° mmiinnii TT°° mmaaxxii ppeerr  2244  uuuurr**  ((kkWWhh))

S012 810 300 450 20 18 25 1,7

* Energieverbruik per 24 uur gemeten bij een buitentemperatuur van 25°C.
Nauwkeurigheid regulering: +/-1°C, nauwkeurigheid weergave: +/- 1°C.

Stroomtoevoer via een onafhankelijk elektriciteitsblok (type wijnbar EuroCave): 100V/240V – 12V.

De klimaatklasse SN die staat gespecificeerd op het identificatieplaatje van het product
heeft uitsluitend betrekking op de internationale normen op het gebied van elektrische
veiligheid die van toepassing zijn voor het product: IEC 60335-2-24 en IEC 60335-1.

9 - TECHNISCHE KENMERKEN

8 - STORINGEN

7 - ALGEMEEN ONDERHOUD

- In geval van een defect van de sonde voor de temperatuurmeting geeft het beeldscherm "EO" aan.

- In geval van overschrijding van de kritieke temperatuurdrempel, lager dan 5°C, geeft het beeldscherm "LO" aan en boven 22°C geeft het beeldscherm “HI”
aan.

Indien de werking van uw apparaat niet normaal lijkt, neem dan contact op met uw dealer
van EuroCave.

Uw wijnkast van EuroCave werkt volgens een eenvoudig en beproefd concept. Met de volgende onderhoudshandelingen stelt u een lange levensduur van
uw wijnkast veilig.

- Voor het reinigen van de achterkant van uw wijnkast en voordat u de wijnkast verplaatst, dient u de stekker uit het stopcontact te nemen en de flessen uit
de kast te halen.
- Maak eenmaal per jaar de binnenkant van de wijnkast helemaal schoon nadat u de stekker uit het stopcontact en de flessen uit de wijnkast hebt gehaald
(gebruik water en een niet-agressief schoonmaakmiddel, daarna zorgvuldig spoelen).

Regelmatige controle van uw apparaat, van alles dat niet normaal schijnt te functioneren en
een nauwkeurige beschrijving van de eventuele storing moeten de lange levensduur van uw
wijnkast garanderen.

1100



WAARSCHUWING
De in dit document verstrekte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
EuroCave biedt geen enkele garantie op dit apparaat wanneer dit wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het gemaakt is. EuroCave kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze handleiding of voor schade in verband met of als gevolg van de levering, prestatie of gebruik van dit apparaat.
Het fotokopiëren, vermenigvuldigen of geheel of gedeeltelijk vertalen van dit document is streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van EuroCave.



www.eurocave.com - info@eurocave.com

03
/2

00
9 

- 
82

00
19

3 
// 

G
ro

up
e 

Eu
ro

ca
ve

 -
 2

4 
ru

e 
Fr

an
ci

s 
de

 P
re

ss
en

sé
 -

 6
96

28
 V

ill
eu

rb
an

ne
 c

ed
ex

 -
 R

C
S 

Ly
on

 B
32

03
16

99
5

Als wereldwijd marktleider op het gebied van wijn bewaren, serveren en presenteren
sinds 30 jaar, biedt EuroCave u het meest brede assortiment aan oplossingen op dit
terrein, allemaal afgestemd op uw behoeften.
Wijnklimaatkasten, wijnkelderinrichtingen op maat (opbergsystemen, klimaatregelaars),
wijn-per-glas serveersystemen… samen met u kunnen wij voor iedere situatie een
geheel uniek en persoonlijk systeem aanbieden.
Vraag onze brochures aan
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