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WELKOM IN DE WERELD VAN EUROCAVE
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 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.

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.

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

Gebruikelijke serveertemperatuur wijnen

Franse wijnen Australische wijnen
Elzas 10 °C Cabernet franc 16 °C
Beaujolais 13 °C Cabernet sauvignon 17 °C
Zoete witte Bordeaux 6 °C Chardonnay 10 °C
Droge witte Bordeaux 8 °C Merlot 17 °C
Rode Bordeaux 17 °C Muscat à petit grain 6 °C
Witte Bourgogne 11 °C Pinot noir 15 °C
Rode Bourgogne 18 °C Sauvignon blanc 8 °C
Champagne 6 °C Semillon 8 °C
Jura 10 °C Shiraz 18 °C
Languedoc-Roussillon 13 °C Verdhelo 7 °C
Provence Rosé 12 °C
Savoie 9 °C Overige wijnen
Droge witte wijnen uit de Loire-streek 10 °C Californië 16 °C
Zoete wijnen uit de Loire-streek 7 °C Chili 15 °C
Rode wijnen uit de Loire-streek 14 °C Spanje 17 °C
Wijnen uit het Rhône-gebied 15 °C Italië 16 °C
Zoete wijnen uit de Sud Ouest 7 °C
Rode wijnen uit de Sud Ouest 15 °C
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1 - SCHEMATISCHE WEERGAVE 

Legenda

1 Stikstoffles 

2 Gasdrukregelaar

3  Rotulesysteem voor de aspiratie van wijn 
met afvoerslang    

4  Circuit fles naar wijndistributiepallet

5 Wijndistributiepallet en kraan (handmatige VoV3)
 of dosisselectietoetsen (elektronische VoV3)

6/7 2 vakken voor het op temperatuur brengen 

8  2 vakregelaars met digitale weergave  

9 Gasdrukmeter (uitsluitend voor
 handmatige VOV3)

10 Verlichting door elektroluminescentie diodes

11 Aan-/uitschakelaar verlichting (handmatige
 VoV3) of aan-/uitslot verlichting en 

 dosesafgifte (elektronische VoV3)

12 Deur met dubbele beglazing

13 Afdruiprek en afneembaar rooster 

14 Elektriciteitssnoer

15 Sleutelvergrendelingsysteem
 (uitsluitend voor handmatige VoV3)

16 Verstelbare schroefvoeten

17 Rekjes

18 Drukknop waarschuwingslampje stikstof
 (uitsluitend voor handmatige VoV3)

of Vergrendelingsslot deur en werkingscontrole
 (uitsluitend voor elektronische VoV3)

1
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Mini 50mm
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Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw Vin au Verre gaat gebruiken en bewaar de 
handleiding voor gebruik in de toekomst.
Als u het apparaat niet conform de handleiding gebruikt, kan dit leiden tot beschadiging van het apparaat.

 • Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in deze handleiding. 
Schakel het apparaat nooit uit door aan het elektriciteitssnoer te trekken. Pak de stekker stevig 
vast en trek hem recht uit het stopcontact.

 • Gebruik geen snoer met barsten of tekenen van slijtage in de lengterichting. Laat een beschadigd 
snoer altijd onmiddellijk vervangen door een vakkundig elektricien. Nooit op de deur van de Vin 
au Verre leunen of hangen.

 • 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, tenzij zij onder toezicht staan van of met betrekking tot het gebruik van het apparaat 
geïnstrueerd zijn door een verantwoordelijk persoon die de veiligheid in acht neemt. Kinderen 
moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3 - ELEKTRISCHE VOEDING

Voor uw persoonlijke veiligheid 

moet het apparaat correct 

worden geaard. Controleer of het 

stopcontact goed is geaard en of 

uw installatie wordt beschermd 

door een aardlekschakelaar (30 

mA*).

 * niet geldig in bepaalde landen

Het elektriciteitssnoer van de Vin au Verre is voorzien van een stekker die moet 
worden aangesloten op een standaard, geaard stopcontact, om elk risico van 
elektrische schok te vermijden. 

  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 koolfilter moet worden vervangen door een koolfilter met 
fabrieksgarantie. Sluit uw apparaat niet aan op een verdeelstopcontact. . 

4 - MILIEUBESCHERMING EN ENERGIEBESPARING 
Verwijdering van de verpakking:

Het door EuroCave gebruikte materiaal voor de verpakking is geschikt voor recycling. Nadat u het apparaat uit 
de verpakking heeft gehaald, kunt u het verpakkingsmateriaal in de vuilcontainer storten. Het materiaal wordt 
voor een groot deel gerecycled. 

Recycling: een gebaar van de burger
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, Sowine Pro) 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 
het apparaat geen CFK. 
 • U kunt het volgende doen om energie te besparen:
 • •	 Plaats	 uw	 apparaat	 in	 een	 aangepaste	 ruimte,	 met	 inachtneming	 van	 het	 gegeven	

temperatuurbereik.
 • •	 Houd	de	deuren	zo	kort	mogelijk	geopend.
 • •	 controleer	de	staat	van	de	afdichting	van	de	deuren	en	kijk	of	deze	niet	beschadigd	is.	
 • Als dit wel het geval is, dient u contact op te nemen met uw EuroCave-dealer.
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5 - INSTALLATIE

Mini 50mm     
Mini 50mm

Mini 50mm

Aération

I. Plaatsing
Bij de levering van uw apparaat dient u na het uitpakken te controleren of uw Vin au Verre aan de buitenkant geen 
gebreken vertoont 
(schok, vervormingen,...)
Breng het apparaat naar de plek waar u het wilt plaatsen. Deze plek moet:
• voldoende vrije ruimte hebben aan de buitenkant voor een goede luchtcirculatie, met name aan de achterkant 
van het apparaat. Een ruimte van minimaal 60 mm wordt aanbevolen aan de zijkanten en de bovenkant van het apparaat 
(geen gesloten kast).
• een stabiele, vaste, vlakke en stevig aan de muur bevestigde steun. Uw apparaat beschikt aan de achterkant over 
een systeem voor bevestiging aan de muur. Muurbevestiging wordt aangeraden om kantelen of omstoten te voorkomen.
• elektrische voeding (standaard stopcontact, 230 V* (of 115 V* naar gelang het land van gebruik), aangesloten 
op de aarde met een aardlekschakelaar en beschermd met een zekering (* controleer in geval van twijfel het 
identificatieplaatje).
- Stel de voeten aan de achterkant van het apparaat zodanig in dat de Vin au Verre waterpas staat (het gebruik 
van een luchtbelwaterpas wordt aanbevolen).
- Rol vervolgens de slang aan de achterkant van het apparaat uit; deze wordt in een later stadium aangesloten.
- Wacht 48 uur voordat u de Vin au Verre aansluit.

 Laat het apparaat bij verplaatsing of installatie nooit meer dan 45° overhellen.

 bij inbouw van het apparaat dient u de volgende richtlijnen in acht te nemen 

Mini 50mm     

Aération

handmatige VOV 3 elektronische VOV 3 

ND
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5 - INSTALLATIE
1I. Aansluiting stikstoffles

Kies een plek voor het plaatsen van de stikstoffles 
en verwijder het beschermplaatje.

Schroef de gasdrukregelaar op de fles met 
behulp van een sleutel. 

Neem de slang van het apparaat, schuif de 
klembeugel over de slang en druk hem over de 
uitgang van de gasdrukregelaar. 

Draai de klembeugel vast op de slang met 
behulp van een schroevendraaier.

- Open de stikstoffles; de rechter gasdrukmeter geeft bij een volle fles een druk van ongeveer 200 bar aan.
- Draai vervolgens de zwarte knop met de wijzers van de klok mee, totdat er een druk tussen 1 en 2 bar wordt weergegeven. 

 bELANGRIjK: dE dRUK MAG NOOIT HOGER zIjN dAN 2 bAR/29 PSI
LET OP: bIj HET REGELEN VAN dE dRUK GELdT: HOE VASTER U HET KRAANTjE 
dRAAIT, dES TE HOGER dE dRUK.

III. Ingebruikname stikstoftoevoer (uitsluitend
voor het handmatige VOV3-model)

Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
Voordat u de wijnflessen plaatst, dient u te controleren of het elektroventiel opstart door de 
drukknop van het waarschuwingslampje stikstof ingedrukt te houden.

De stikstof wordt automatisch geactiveerd na het inschakelen van een kraan.

Het waarschuwingslampje stikstof dient vervolgens uit te gaan.

Als dit niet het geval is, raadpleeg dan hoofdstuk 7. 
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IV. Eerste gebruik
Uitsluitend voor het elektronische VoV3-model: draai de sleutel voor opening van de deur om 
het apparaat in handmatige modus te zetten (het logo van EuroCave knippert langzaam)

Voor het eerste gebruik dient u het circuit als volgt te spoelen met een fles lauw water:
• • Neem de harde afvoerslang en pas de lengte aan aan de hoogte van de fles. De slang moet tot aan de onderkant van 

de fles komen. (A)
• • Breng de harde afvoerslang in de fles
• • Breng de fles omhoog tot aan de stop. (B)
• • Druk de veren in om de fles op het rekje te plaatsen. (C)
• • Plaats een karaf onder de kraan en activeer de pallet van de laatste om hem in te schakelen.
• • Als de fles eenmaal leeg is, tapt u 

de waterresten uit de slangen door de 
distributiepallet ingedrukt te houden.

• • Herhaal de handeling voor elk flessencircuit
• • Na elke plaatsing van de fles, schakelt u 

de distributiepallet in om de stikstof vrij te 
maken en de lucht uit de hals van de fles te 
verwijderen.

(A) (B) (C)

Nb: uitsluitend voor het elektronische VoV3-

model: bij inschakeling van uw apparaat geven 

twee controlelampjes in de vorm van een fles 

(oranje en rood) boven het logo aan dat het 

apparaat bezig is met initialiseren en dat de 

druk wordt geregeld. Wacht tot de lampjes 

uitgaan voordat u de eerste dosis inschenkt.

V. Installatie en ingebruikname wijnflessen
• • Neem de harde afvoerslang en pas de lengte aan aan de hoogte van de fles
• • Open de wijnfles
• • Installeer de slang in de fles door de veer naar boven te drukken en blokkeer de fles door hem op het rek in 

het gekozen vak te plaatsen, loodrecht op het rotulesysteem voor de aspiratie van de wijn
• • Controleer of de slangen niet vastgeklemd zitten
• • Herhaal de handeling voor elk fles
• • Na elke plaatsing van de fles, schakelt u de distributiepallet in (handmatige VOV3) of drukt u op één van de 

bedieningsknoppen (elektronische VOV3).

VI. Vervanging wijnflessen
• • Wanneer een fles leeg is, haalt u hem weg door hem een beetje schuin te houden en naar buiten te trekken
• • Laat de harde afvoerslang uitlekken
• • Als u de fles met eenzelfde soort wijn vervangt, volg dan de stappen zoals omschreven in paragraaf (zie 5-V)
• • Als u de fles met een ander soort wijn vervangt, reinig dan eerst het circuit en de harde afvoerslang met behulp 

van een fles lauw water (zie 5-IV).

VII. Gebruik van magnumflessen (uitsluitend voor handmatige 
VOV3)
Uw Vin au Verre is ontworpen voor alle soorten flessen. Door het ingenieuze systeem met veerkogels kunt u net zo 
gemakkelijk magnumflessen als ongeacht welke ander fles plaatsen. Verplaats hiervoor het rotulesysteem voor de aspiratie van 
de wijn door het voorzichtig van zijn sokkel te lichten. Plaats het systeem vervolgens op de achterste sokkel. Pas de lengte van 
de doorzichtige buis aan aan de hoogte van de fles. De buis moet tot aan de onderkant van de fles komen. U kunt maximaal 
3 magnumflessen tegelijkertijd in elk vak plaatsen.
Nb: Als u uw apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de wijnflessen, spoel en 
droog de slangen waar de wijn door loopt, sluit de kraan van de stikstoffles, verwijder de resterende 
stikstof en blokkeer de kranen in geopende stand (met klembeugels). ND
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6- TEMPERATUURREGELING
Het apparaat is uitgerust met 2 temperatuurregelaars aan de voorzijde, waarmee de temperatuur van elk vak onafhankelijk kan 
worden ingesteld. Elke regelaar bevindt zich onder het betreffende vak.

U kunt de temperatuur instellen voor het op temperatuur brengen van:
• 4 flessen witte wijn + 4 flessen rode wijn
• 8 flessen rode wijn
• 8 flessen witte wijn

De waarde die op de schermen wordt weergegeven als het apparaat in werking is en als de toetsen niet worden aangeraakt, geeft 
altijd de binnentemperatuur van het vak aan.

U kunt de gewenste temperatuur voor elk vak als volgt instellen: 

Handmatige VOV3 Elektronische VOV3 

1. Houd de toets gedurende 2 seconden letters "SET" 

ingedrukt, de verschijnen, druk de toets opnieuw in; 
vervolgens wordt de ingestelde temperatuur weergegeven 
met een knipperende punt (standaard geprogrammeerde 
temperatuur).
2. 2. U kunt nu de ingestelde temperatuur wijzigen door 

de toetsen en  in te drukken (weergave van een 
knipperende punt).

3. 3. Als u klaar bent met het instellen van de temperatuur, 

bevestigt u de nieuwe waarde door opnieuw de toets 
,in te drukken; de letters SET verschijnen opnieuw.

4. Na enkele seconden keert de weergave automatisch terug 
naar de temperatuur binnen in het vak.

1. Druk op de toets ,de letters  "SET1" knipperen en 
de ingestelde temperatuur verschijnt.

2. U kunt nu de ingestelde temperatuur wijzigen door op de 

toetsen in te drukken..

3. Als u klaar bent met het instellen, bevestigt u de nieuwe 
waarde door de toets P, in te drukken. De nieuwe ingestelde 
temperatuur is geregistreerd en de weergave keert terug 
naar de binnentemperatuur in het vak.

Nb: de adviestemperatuur voor het koelvak ligt tussen 6°C en 12°C, en 

tussen 15°C en 19°C voor het vak met gematigde temperatuur. de  

temperatuur kan in elk vak worden ingesteld tussen 6°C en 22°C.

  de omgevingstemperatuur van de ruimte waarin de Vin au Verre is geïnstalleerd dient 
tussen	de	 6℃	 en	 30°c	 te	 liggen	 voor	 een	 goede	werking	 van	het	 apparaat.	Buiten	deze	
temperatuurgrenzen wordt de werking van het apparaat niet gegarandeerd. 

Uw apparaat is uitgerust met een verwarmingselement voor gebruik van de Vin au Verre in een 
omgevingstemperatuur tussen 6°C en 30°C. Het verwarmingselement is in het rechter vak van 
het apparaat geplaatst.
Als u wijn op een serveertemperatuur wilt brengen die hoger ligt dan de omgevingstemperatuur, 
dan kan dan alleen door de flessen in het rechter vak te plaatsen. de temperatuur van het linker 
vak kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur. 
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7 - WAARSCHUWINGSLAMPJE STIKSTOF

Voorbeelden mogelijke configuraties 

I. Handmatig VOV3-model

Uw apparaat is uitgerust met een waarschuwingslampje stikstof waarmee u de druk kunt controleren. Zo bent u er 
zeker van dat uw Vin au Verre de juiste druk heeft en de aangebroken wijnflessen beschermd zijn tegen oxidatie. De 
drukknop van het waarschuwingslampje stikstof gaat branden zodra de druk onder de 100 mb (0,1 bar) komt, hetgeen 
kan duiden op een kleine stikstoflekkage. 
In dat geval:

• Controleer of de afdichtingen van de rotulesystemen voor de aspiratie van de wijn correct en in het midden van 
de flessenhals zijn geplaatst. Druk vervolgens op de drukknop. De waarde van gasdrukmeter moet weer stijgen en 
het waarschuwingslampje moet doven. 
• Indien het waarschuwingslampje blijft branden, controleer dan de gasdrukmeters van de stikstoffles. Indien de 
wijzers van de 2 gasdrukmeters op 0 staan, betekent dit dat de stikstoffles leeg is en vervangen moet worden.
Sluit de stikstoffles, schroef de gasdrukmeter los van de fles en plaats een nieuwe fles (zie paragraaf 5II). 
Open de nieuwe fles
Controleer de drukregeling (tussen 1 en 2 bar)
Druk vervolgens op de drukknop. De waarde van gasdrukmeter van de Vin au Verre moet weer stijgen en het 
waarschuwingslampje moet doven. 
NB: met een stikstoffles Aligal 1 van het type B5 vloeibare lucht van 0,9 m3 kunnen ongeveer 600 flessen of 3000 
glazen van 15 cl worden geserveerd.
• Indien de rechter gasdrukmeter (A) van de stikstoffles een druk hoger 
dan 0 aangeeft, betekent dit dat het reduceerventiel is losgeschroefd.
Draai het reduceerventiel weer vast door de zwarte knop met de 
wijzers van de klok mee te draaien, totdat er op de linker gasdrukmeter 
(B) een druk tussen 1 en 2 bar wordt weergegeven.
Druk vervolgens op de drukknop. De waarde van gasdrukmeter van de 
Vin au Verre moet weer stijgen en het waarschuwingslampje moet doven.
• Indien het waarschuwingslampje stikstof ondanks al deze procedures 
toch blijft branden, dient u contact op te nemen met uw distributeur 
van EuroCave. 

B

A
ND
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7 - WAARSCHUWINGSLAMPJE STIKSTOF
II. Elektronisch VOV3-model

Uw apparaat is uitgerust met een waarschuwingslampje stikstof waarmee u de druk kunt controleren. Zo bent u er zeker van dat 
uw Vin au Verre de aangebroken wijnflessen beschermd tegen oxidatie.
Het waarschuwingslampje stikstof gaat branden zodra de druk daalt, hetgeen kan duiden op een kleine stikstoflekkage.

In dat geval:
• Zet het apparaat in handmatige modus door de sleutel van de deurvergrendeling open te draaien (EuroCave-lampje 
knippert langzaam). Controleer of de afdichtingen van de aspiratiesystemen van de wijn correct en in het midden van de 
flessenhals zijn geplaatst. Zet het apparaat vervolgens in de automatische modus door de deur te sluiten (het logo van 
EuroCave brandt), waarna het controlelampje moet uitgaan.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde EuroCave-dealer als het probleem blijft aanhouden.
• Als het rode controlelampje aan gaat, controleer dan de gasdrukmeters van de stikstoffles. Indien de wijzers van de 2 
gasdrukmeters op 0 staan, betekent dit dat de stikstoffles leeg is en vervangen moet worden.

bij gebrek aan gas (rode fles boven het logo) is het onmogelijk om het apparaat in de 
automatische modus te gebruiken. deze storing blokkeert elk automatisch gebruik en dwingt 
de gebruiker om naar de handmatige modus te gaan om het probleem op te lossen.

Sluit de stikstoffles, schroef de gasdrukmeter los van de fles en plaats een nieuwe fles (zie paragraaf 5II).
Open de nieuwe fles
Controleer de drukregeling (tussen 1,5 en 2 bar).
Bij het opnieuw inschakelen van uw apparaat moet het controlelampje uitgaan



-11-

8 - KENMERKEN VAN UW ELEKTRONISCHE 
VIN AU VERRE

Elektronische dosering: 

Uw apparaat is voorzien van een elektronisch doseringssysteem. Uit elke fles 
kunnen drie instelbare doses worden getapt.
De doses zijn in de fabriek vooringesteld op 3, 6 en 12 cl. De dosesparameters 
kunnen vervolgens door de gebruiker worden gewijzigd naar de nieuwe 
gebruikswaarden. 

I. Normale werking / automatische modus:

De automatische modus treedt in werking als de deur wordt gesloten. Het Vin au Verre-logo blijft dan permanent 
branden.

Om een dosis af te geven, drukt u de betreffende toets op het toetsenbord stevig in
Als er onvoldoende vloeistof in de fles zit om een maximale dosis te serveren, dan gaat het controlelampje "fles leeg" 
branden (oranje fles naast de doses). De afgifte wordt niet geblokkeerd als dit lampje gaat branden. Zie de werking in 
handmatige modus (hieronder) om de teller weer op nul te zetten. 

 Nb: de sleutel links van uw apparaat is niet alleen voor de 
bediening van het licht, maar ook van het debiet van de Vin 
au Verre.

•	Wanneer	het	licht	brandt,	kan	er	debiet	worden	afgegeven.
•	Wanneer	het	licht	niet	brandt,	is	het	debiet	geblokkeerd.

3cl 6cl 12cl

Mini 50mm     

Aération

Nb: Uw VoV3e is ontworpen om te functioneren in de autonome modus of met de volgende opties: 
VoVbox (traceerbaarheid met interface kassaregistratie) of self-service.
de informatie in deze handleiding is altijd van toepassing, ongeacht de werkingsmodus.
Raadpleeg de gebruikershandleidingen van EuroCave Professional voor de kenmerken van de 
functies VoVbox of Self-Service. 

ND
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8 - KENMERKEN VAN UW ELEKTRONISCHE 
VIN AU VERRE 

II. Werking in de handmatige modus
Om de handmatige modus te activeren, moet u de sleutel voor d e 
vergrendeling draaien en het apparaat in ontgrendelde toestand laten. Het 
logo begint langzaam te knipperen als het apparaat in deze werkingsmodus 
staat. 

• In de handmatige modus kunt u:
• • Een fles wisselen
• De wijn handmatig schenken door op een van de toetsen boven d e 

kraantjes te drukken.
• • De teller van het debiet van elke fles terugzetten op n u l 

zodat het apparaat weet dat de fles vol is 

bij het wisselen van een fles dient u een kleine hoeveelheid wijn te tappen door op een dosis te 
drukken, om de luchtslangen en overblijfselen van de vorige wijn te reinigen.
Als u van wijn wisselt, dient u het circuit te reinigen - zie hoofdstuk 5 - IV.

Om handmatig wijn te schenken, drukt u op een toets voor een kleine, gemiddelde of grote dosis, afhankelijk van de fles waaruit 
waaruit u wilt schenken. De wijn blijft stromen zolang u de toets ingedrukt houdt.

j\ Het wijnvolume dat wordt getapt in de handmatige modus wordt niet meegenomen in de 
berekening voor het einde van de fles. 

Om de teller van het getapte volume van een fles op nul te zetten, hoeft u alleen maar 
op de knop "Lege fles" te drukken die hoort bij de fles die u op nul wilt zetten. Het 
controlelampje "Lege fles" begint dan te knipperen om de handeling te bevestigen. Het 
is ook mogelijk een teller op nul te zetten als het controlelampje "Lege fles" niet brandt.
Om de handmatige modus te verlaten sluit u het apparaat en vergrendelt u het met de 
centrale sleutel.

III. Kalibrering doses

In deze modus kunt u de parameters van de doses en de grootte van een fles vaststellen. Let op: als de instellingen eenmaal zijn 
gewijzigd, worden dit de nieuwe standaardinstellingen van het apparaat.
Ga als volgt te werk om in de kalibreringsmodus te komen: houd de knop "Lege fles" van het eerste kraantje links lang ingedrukt 
(zie punt 1 hierboven) en ontgrendel tegelijkertijd het apparaat met de sleutel (punt 2) totdat u een pieptoon hoort. Het Vin au 
Verre-logo gaat dan snel knipperen. Als u eenmaal in de modus bent, kunt u de volgende parameters instellen:
• het gewenste wijnvolume voor elke dosis,
• de totale inhoud van de fles,
en dit voor elk van de acht flessen. Houd hiervoor de knop ingedrukt totdat u de gewenste wijndosis krijgt (het is mogelijk om 
meerdere malen achter elkaar te drukken voor een nauwkeurige instelling van de dosis).

Deze dosisinstellingen moeten na elkaar worden uitgevoerd; het is niet mogelijk om 2 doses tegelijkertijd in te stellen. Het is 
ook mogelijk om het signaal voor het einde van de fles in te stellen volgens dezelfde methode. Vul hiervoor een fles met water, 
plaats hem in het vak en druk op de knop Terugzetten op nul (de fles loopt leeg), tot aan het niveau dat u wilt instellen als 
waarschuwingsniveau voor een bijna lege fles.
Nadat de doses zijn gekalibreerd, vergrendeld u de deur weer om in de automatische modus te komen. 
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9 - DAGELIJKS ONDERHOUD
I. dagelijks onderhoud

Voor het behoud van de kwaliteit van de door u geserveerde wijn, dient u de Vin au Verre 
elke dag na gebruik te reinigen:
- de buitenkant met een vochtige doek
- de binnenkant met behulp van een kleine flessenrager of door de kraan in een glas 
lauw water te dompelen

Als u verzuimt dit dagelijkse onderhoud uit te voeren, kunnen de wijnresten die achterblijven 
in de aftapkranen gaan oxideren, wat kan zorgen voor een slechte smaak van het eerste glas 
wijn bij de volgende bediening.

II. Reiniging na elke verandering van wijnsoort

Reinig ook het circuit na elke verandering van wijnsoort met behulp van een fles lauw water die u op de plaats van de 
wijnfles zet (zie 5-IV).

III. Onderhoud buitenkant

Voor het onderhoud van de buitenkant van het apparaat dient u een speciaal product voor de reiniging van 
RVS te gebruiken en na te wrijven met een zachte doek.

Gebruik geen schuurmiddelen of chloorhoudende middelen die uw apparaat kunnen 
beschadigen. 

IV. Vervanging afvoerslang

de afvoerslangen voor de wijn zijn aan slijtage onderhevig en aanbevolen wordt om ze 
elke 2 jaar te vervangen. 
U kunt ze vervangen met de onderhoudsset. Als u geen onderhoudscontract hebt afgesloten, neem dan contact op met 
uw EuroCave-dealer om de benodigde slangenset te kopen. 
Voor het vervangen van de afvoerslangen van de wijn:

•	HandMatiG	VoV3-Model
I. Tap het apparaat af:

• Haal de flessen uit het apparaat.
• Plaats steeds een fles met water onder elke kop en spoel het circuit.
• Verwijder de fles met water en vervang deze door een lege fles.
• Tap de afvoerslangen volledig af in een glas door meerdere malen op de 
distributiepallet te drukken.
• Haal de stekker van de Verre au Vin uit het stopcontact.
• Verwijder de lege fles.
• Verwijder het rekje van elk vak (A).

(A)

ND
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9 - ALGEMEEN ONDERHOUD
2. Verwijder de slang (flexibele slang)

• Zet het rotulesysteem voor de aspiratie van de wijn schuin naar voren
• Haal de flexibele slang uit het aspiratiesysteem door hem naar achteren te trekken. Trek de slang van zijn plaats 
door hem naar onderen te trekken
• Houd de pallet ingedrukt en trek de afvoerkoker en de slang met behulp van een kleine tang uit de kraan. 

3. Installeer de slang (harde en flexibele slang)
Installeer de slang (harde en flexibele slang)
• Neem de nieuw geleverde slang.
• Schuif de flexibele slang door het gat van de binnenwand, aan de achterkant. Schuif de slang voorzichtig achter de 
plaat.
• De slang steekt nu uit de onderkant van de wand. (I)
• Haal het flexibele deel door de kraan via de binnenkant van het vak door continu op de pallet te drukken. 
• (J) Vang de slang op aan de andere kant, aan de voorzijde van het apparaat

4.  Installeer de afvoerslang
• Schuif de flexibele slang over de harde buis, waarbij het luchtgat zich aan de bovenkant moet bevinden.
• Schuif de harde buis in de rvs-buis door continu op de kraan te drukken. 

 

5. Zet het apparaat weer in elkaar
• Let op dat de slangen niet gebogen zijn
• Plaats de rekjes terug.
• Steek de stekker weer in het stopcontact
• Spoel de circuits met een fles met lauw water.
• Tap de circuits af en installeer de flessen (zie het hoofdstuk Installatie)  

(F) (G)

(I)

(G)
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9 - ALGEMEEN ONDERHOUD 
•	eleKtroniScH	VoV3-Model

1. Tap het apparaat af:
• Haal de flessen uit het apparaat.
• Plaats steeds een fles met water onder elke kop en spoel het circuit.
• Verwijder de fles met water en vervang deze door een lege fles.
• Tap de afvoerslangen volledig af in een glas door meerdere malen op de knop voor 
de debietregeling te drukken.
• Haal de stekker van de Verre au Vin uit het stopcontact.
• Verwijder de lege fles.
• Verwijder het rekje van elk vak.

2. Verwijder de slang (flexibele slang)
• Zet het rotulesysteem voor de aspiratie van de wijn schuin naar voren
• Haal de flexibele slang uit het aspiratiesysteem door hem naar achteren te trekken.
• Trek de flexibele slang uit het distributieventiel door hem naar achteren te trekken.
• Trek de slang van zijn plaats door hem omhoog te trekken 

3. Installeer de slang (flexibele slang)
• Neem de nieuwe slang
• Schuif de flexibele slang door het gat van de binnenwand, aan de achterkant. Schuif de slang voorzichtig achter 
de plaat.
• De slang steekt nu uit de onderkant van de wand.
• Steek de slang op het rotulesysteem voor aspiratie
• Steek de slang in het ventiel voor distributie van de wijn

(A)

ND



-16-

9 - ALGEMEEN ONDERHOUD
4. Demonteer de voorkant van het apparaat.

• Maak de drie zeshoekige schroeven onder de plaat EUROCAVE Professional los en verwijder de plaat.
• Maak de drie platte schroeven aan de voorkant en de twee platte schroeven in het vak los
• Verwijder de voorkant door voorzichtig aan de afvoerslangen te trekken 

5. Verwissel de afvoerslangen en zet de platen weer vast
• Verwijder elke afvoerslang
• Plaats de nieuwe slangen en let erop dat het luchtgat aan de bovenkant zit.
• Plaats de voorkant door de nieuwe slangen aan de voorkant van de plaat af te stellen
• Druk de voorkant niet aan via het lexaan bedieningsgedeelte, maar via de metalen delen.
• Zet de plaat weer vast met de 5 platte schroeven
• Plaats de EUROCAVE Professional-plaat terug met behulp van de 3 zeshoekige schroeven.

 LET OP:

Als u een onde-
rhoudscontract 
hebt afgeslo-
ten bij EuroCave 
Professional dient 
deze procedure te 
worden uitgevoerd 
door een bevoegd 
onderhoudsmon-
teur.
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10 - STORINGEN

Mogelijke incidenten Correctieve handelingen
bij de ingebruikname
De compressor werkt niet, terwijl de ingestelde 
temperatuur in het vak/de vakken toch lager is dan de 
omgevingstemperatuur.

1 Controleer of het stopcontact goed functioneert 
door er een ander elektrisch apparaat in te steken
2 Stel de regelaar van het linker vak in op de minimumwaarde

Indien de compressor na stap 1 en 2 nog niet 
opstart, dient u contact op te nemen met uw 
dealer van EuroCave.

De compressor stopt nooit en u bent binnen het bereik 
van de omgevingstemperatuur voor de werking van het 
apparaat (tussen 6°C en 25°C).

1 -Ga na of u de richtlijnen voor de installatie van uw 
apparaat goed hebt opgevolgd en controleer of de 
luchtcirculatie niet geblokkeerd is.
2-Stel de regelaar van het linker vak in op de 
maximumwaarde

Indien de compressor na stap 1 en 2 niet 
stopt, dient u het apparaat uit te schakelen 
en contact op te nemen met uw dealer van 
EuroCave.

Tijdens de werking
De wijn komt niet uit de aftapkranen. - Ga na of er geen slangen vastgeklemd zitten

- Controleer of de stikstoffles niet leeg is en of de 
gasdrukmeter goed is ingesteld.

Indien de wijn nog altijd niet naar buiten komt, 
dient u contact op te nemen met uw dealer 
van EuroCave.

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

 Elke interventie op het koelcircuit dient te geschieden door een 
koeltechnicus, die een waterdichtheidcontrole van het circuit dient 

uit te voeren voordat het apparaat weer wordt aangezet.
zo dient ook elke interventie op het elektriciteitscircuit dient te 
worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien.

ND
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11 - TECHNISCHE KENMERKEN EN
NORMEN

1. Technische gegevens

VOV3

b x d x H (mm) 860 x 430 x890

Afdruiprek (mm) 110 en saillie

afstand kraan / afdruiprek (mm) 250

Flessencapaciteit (75 cl)
8 flessen om te serveren
(4 rood + 4 wit; 8 rood; 8 wit)
8 reserveflessen op serveertemperatuur

Capaciteit magnumflessen
(uitsluitend voor de handmatige VoV3)

6 magnums om te serveren
(3 rood + 3 wit; 6 rood; 6 wit)

Leeg gewicht (kg) 59

Instelling
Elektronisch met weergave van de temperatuur.
2 binnenvakken voor 2 temperatuurzones.

Nauwkeurigheid van de weergave + /- 1°C

Nauwkeurigheid instelling +/ -  1°C

Verbruik per 24 uur (bij 20°C) 0.75 kWh

Omgevingstemperatuur voor apparaat in werking 6   tot 25°C

Elektrisch vermogen (bij 30°C) 180 W

Spanning (V) 220-240

Koelmiddel R 134 A

Geadviseerd temperatuurbereik voor witte wijn/rosé 6°C tot 12°C

Geadviseerd temperatuurbereik voor rode wijn 15°C tot 19°C

Stikstofcircuit

- Elastomeer flexibele slang die kan worden aangepast aan de hoogte van 
de flessen
- Reduceerventiel
- Manometer

Verlichting - Elektroluminescentie diodes (LED)

diversen
-- Apparaten op 2 verstelbare schroefvoeten
- Bevestiging voorzien aan de achterkant van het apparaat

Waarschuwingslampje stikstof Controlelampje aan de voorkant

II. Normen
uw product voldoet aan de volgende normen:
1 VEILIGHEID 2006/95/cE
Normen EN60335-1 : 2002 + A1 + A2 + A11 + A12 + A13
 EN60335-2-24 : 2003 + A1 + A2 + A11
2 cEM 2004/108/cE Norm EN55014-1/2




