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-

Kastbehuizing
Scharnier
Deur
Plateau
Elektronisch reguleringsysteem

6
7
8
9

-

Verstelbare voeten (4)
Identificatie-etiket van het apparaat
Wateropvangbak
Afvoerslang wateroverloop

 $% 6%23#(),,%.$% -/$%,,%. 6!. $%  3%2)%
ELEKTRONISCHE MODELLEN
Modell
1045 V
1125 S

Standaard capaciteit
38 ﬂessen
124 ﬂessen

Hoe herken ik mijn wijnkastmodel?
Zie het identificatieplaatje onderaan op de rechter binnenwand van uw apparaat (zie pagina 5, nr. 8).

Elektrische aansluiting:
Voor uw persoonlijke veiligheid moet de wijnkast correct worden geaard. Controleer of het stopcontact goed is geaard en of uw installatie
wordt beschermd door een aardlekschakelaar (30mA*).
*Niet geldig in bepaalde landen.

Elke interventie moet worden uitgevoerd door een vakkundig elektricien.

Veiligheid voor kinderen:
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.
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3 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST
AANBEVELING

VRIJSTAAND
Controleer bij het uitpakken of uw wijnkast geen deuken,
vervormingen of gebreken vertoont. Ontdoe uw wijnkast
voorzichtig van alle beschermende verpakking en plakband.
Open de deur en controleer of alle verschillende aanwezige
onderdelen intact zijn.
Maak de stroomkabel vrij zodat deze niet in contact kan komen
met andere onderdelen van de wijnkast.
Zet uw wijnkast op zijn definitieve plaats.

De locatie van uw wijnkast moet voldoen aan de volgende eisen:
- de ruimte moet vrij zijn en goed geventileerd (geen gesloten kast
bijvoorbeeld),
- er moet een minimale ruimte van 10 cm zijn tussen de muur en de
achterkant van de wijnkast,
- niet in de buurt van een warmtebron staan,
- de ruimte mag niet te vochtig zijn (washok, badkamer,...),
- een stabiele en vlakke ondergrond
- er moet een standaard elektrische stroomaansluiting beschikbaar
zijn (standaard stopcontact volgens de in het land geldende normen,
aangesloten op een aardlekschakelaar).

WACHT 48 UUR ALVORENS UW APPARAAT AAN TE SLUITEN
Verplaatsing van uw wijnkast dient altijd vanaf de zijkant te gebeuren,
aan de kant van het elektriciteitssnoer, en daarbij mag de kast niet
meer dan 45°overhellen.
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Bij inbouw van uw wijnkast in een
meubel:
Zorg ervoor dat de sokkel van het meubel goed stabiel staat, zodat er geen
schade aan het apparaat kan ontstaan. Zorg voor een goede ventilatie van
het apparaat met inachtneming van de maten in het schema. Er moet aan
de achterkant van het apparaat van onder naar boven een luchtopening
worden vrijgehouden.Wanneer er een ander meubel op de wijnkast wordt
geplaatst, moet de luchtopening tot bovenaan worden doorgetrokken.

1 - Afstelling van de voeten:
Schroef de 2 voeten aan de achterkant volledig vast, zoals hierboven
aangegeven. Voorafstelling van de voeten aan de voorkant: schroef de
voeten aan de voorkant los of vast om het apparaat waterpas te zetten (zie
schema).

3 - Plaatsing in het meubel:

2 - Installatie van de bovenste bevestigingsplaat:
Verwijder de 2 zwarte plastic afsluiters. Plaats de plaat en schroef deze vast
met behulp van de 2 schroeven MSXIS. Verwijder de scharnierafdekking.

Plaats het apparaat in het meubel, tegen de rechter zijkant als het apparaat
een deur links heeft, of tegen de linker zijkant als het apparaat een deur
rechts heeft.
Kijk of het apparaat goed stabiel staat door te controleren of de 2 voeten
aan de voorkant in contact staan met de onderkant van het meubel. Dit is
om te voorkomen dat de kast van het apparaat zich na het laden vervormt.
Als het apparaat niet stabiel staat, dient u de voeten vaster of losser te
draaien totdat er een goed contact met de ondergrond is. Het apparaat
moet zodanig worden geplaatst dat de voorkant maximaal 8 mm achter de
voorkant van het
meubel ligt. De wijnkast moet vervolgens worden vastgezet met behulp
van de bovenste bevestigingsplaat (2 kruisschroeven).

Metalen gedeelte aan de achterkant in contact
met het de muur of het meubel

ZIJAANZICHT

Voeten achterkant

Voeten voorkant

HORIZONTAAL VLAK
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3 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST
Bovenste bevestigingsplaat

Links- of rechtsom
draaiende deur

4- Muurbevestiging
van de wijnkast
De as van de 2 gaten moet perfect parallel lopen met de rand
van de lijst.
1 - Schroef de geleider van de
scharnier op de deur van de
wijnkast.
2 - Open de deur van de wijnkast in een hoek van 90°, schuif
de rail op de geleider en schroef
de rail horizontaal op de binnenkant van de deur van het meubel.

2 verstelbare voeten
aan de achterkant

2 verstelbare voeten
aan de voorkant

Het model hierboven is de 1045
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4 - INGEBRUIKNAME EN TEMPERATUURREGELING
I. Schematische weergave van het bedieningspaneel
- Om het elektronische display zichtbaar te maken: naar boven drukken en loslaten. Het kastje wordt dan zichtbaar en de instellingen kunnen worden
gewijzigd. Druk opnieuw naar boven om het kastje weer onzichtbaar te maken (zie beschrijving pagina 4-5)
- Uw wijnkast is vooraf in de fabriek ingesteld op basis van de standaard instellingen die geschikt zijn in de meeste gevallen. U hoeft deze instellingen dus
niet te veranderen.
Selectie- en
instellingstoetsen
Temperatuurweergave

Bevestigingstoets
ingestelde
temperatuur

II. Instellen van de temperatuur
A. Model met 1 temperatuur (ref. 1045V)
Uw wijnkast met 1 temperatuur is vooraf in de fabriek ingesteld op 12°C, maar kan worden ingesteld tussen 6 en I8°C.
Het wijzigen van de ingestelde temperatuur, gaat u als volgt:
-

De ingestelde temperatuur wordt weergegeven wanneer de knop SET I (groen) brandt
Houd de knop SET I zolang ingedrukt tot °l verschijnt
Druk op Prob om de waarde van de instelling weer te geven
Druk op SET I om de waarde te verhogen
Druk op SET 2 om de waarde te verlagen
Het valideren van de gekozen temperatuur: houd Prob ingedrukt totdat de werkelijke temperatuur van de wijnkast wordt weergegeven.
Elektronisch reguleringsysteem onzichtbaar

Druk naar boven om het kastje zichtbaar te maken

Elektronisch reguleringsysteem zichtbaar

Druk naar boven om het kastje onzichtbaar te maken

B. Multitemperatuurmodel (ref. I 125S)
Uw multitemperatuur wijnkast is vooraf in de fabriek ingesteld op 6°C voor het onderste gedeelte en I8°C voor
het bovenste gedeelte.

- De display zal afwisselend elke 10 seconden de temperatuur voor het onderste gedeelte en vervolgens de temperatuur voor het bovenste gedeelte
weergeven.
- De hoge temperatuur wordt weergegeven wanneer SET I brandt.
- Het is mogelijk om de temperatuur van het bovenste gedeelte (chambreerzone) in te stellen tussen minimaal: 14°C en maximaal 18°C
- Houd SET I zolang ingedrukt tot °l verschijnt
- Druk op Prob om de waarde van de instelling weer te geven
- Druk op SET I om de waarde te verhogen
- Druk op SET 2 om de waarde te verlagen
Wanneer de gewenste instelling is bereikt, houd u Prob zolang ingedrukt totdat de binnentemperatuur wordt weergegeven.
- De lage temperatuur wordt weergegeven wanneer SET 2 brandt.
- Het is mogelijk om de temperatuur van het onderste gedeelte (koelzone) in te stellen tussen minimaal: 6°C en maximaal 8°C
- Houd SET 2 zolang ingedrukt tot °2 verschijnt
- Druk op Prob om de waarde van de instelling weer te geven
- Druk op SET I om de waarde te verhogen
- Druk op SET 2 om de waarde te verlagen
Wanneer de gewenste instelling is bereikt, houd u Prob zolang ingedrukt totdat de binnentemperatuur wordt weergegeven.

-6-

5- ADVIEZEN VOOR DE INRICHTING EN HET VULLEN
Inrichting
Elk plateau kan als bewaarplateau en als schuifplateau worden gebruikt, met uitzondering van het presentatieplateau (zie hieronder)
- Blokkeerhoutjes in de openingen aan de voorkant: opslagpositie
- Blokkeerhoutjes in de openingen aan de achterkant: schuifpositie

De configuraties
Configuratie van een plateau in de bewaarversie:
Om de flessen op het bewaarplateau te plaatsen, gaat u als volgt te werk:
- Plaats het plateau op de gewenste positie.
- Plaats een blokkeerhoutje in de twee openingen op ongeveer 15 cm van de voorkant van het plateau, rechts en links aan de bovenzijde: deze
blokkeerhoutjes steunen tegen de thermogevormde wand en verhinderen elke verkeerde beweging van het plateau (zie tekening).
- Begin met het plaatsen van de flessen in de vormen van de achterste rij, met de ziel van de fles naar achteren gericht.
- Ga verder met de rij daarvoor en plaats de flessen daarbij in tegengestelde richting. - Ga door met vullen door de flessen op elkaar te stapelen
en zorg ervoor dat geen enkele fles in aanraking komt met de achterwand. - Een bewaarplateau kan maximaal 3 rijen van 8 flessen
dragen, bijvoorbeeld 24 traditionele Bordeauxflessen (31 kg).

Het plateau is speciaal ontworpen voor het plaatsen van traditionele Bordeaux-flessen.

Configuratie van een plateau in de schuifversie:
Om de flessen op het schuifplateau te plaatsen, gaat u als volgt te werk:
- Plaats het plateau op de gewenste positie.
- Plaats een blokkeerhoutje in de twee openingen op ongeveer 4 cm van de achterkant van het plateau, rechts en links aan de bovenzijde: als u
het plateau naar buiten schuift, zorgen de blokkeerhoutjes ervoor dat het plateau niet helemaal uit de wijnkast komt (zie tekening).
- Trek de plateaus helemaal naar u toe.
- Begin met het plaatsen van de flessen in de vormen van de achterste rij, met de ziel van de fles naar achteren gericht.
- Ga verder met de rij daarvoor en plaats de flessen daarbij in tegengestelde richting.
- Een schuifplateau kan slechts één rij flessen dragen (maximaal 8 traditionele Bordeauxflessen).
- In geval van een gemengde inrichting en voor een optimale toegankelijkheid, wordt aanbevolen om de plateaus die moeten
schuiven in het middengedeelte van het apparaat te plaatsen.

Aanvullende plateaus zijn verkrijgbaar bij uw dealer.
Trek nooit meer dan één geladen schuifplateau naar voren.
Indien het aantal flessen waarover u beschikt niet voldoende is om uw wijnkast te vullen, verdient het de voorkeur om de
flessen te verdelen over alle beschikbare plateaus en plaatsing van "alles boven" of "alles beneden" te voorkomen.
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6 - ALGEMEEN ONDERHOUD
Uw wijnkast werkt volgens een eenvoudig en beproefd concept. Hier volgen enkele handelingen die de optimale werking en de lange levensduur van
het apparaat garanderen.
1 ) Stof de condensator (zwarte metalen rooster aan de achterkant van uw wijnkast) regelmatig (2 maal per jaar) af.
2 ) Reinig een maal per jaar het volledige interieur van uw wijnkast. Trek daarvoor de stekker uit het stopcontact en haal de wijn uit de wijnkast
(gebruik een niet agressief reinigingsmiddel en water; goed naspoelen).

Hygrometrie
Uw wijnkast is uitgerust met een exclusief systeem waarmee u de ideale luchtvochtigheid kunt scheppen voor de vereiste luchtdichtheid van de kurken
van uw flessen. Bij de installatie is het belangrijk dat u een klein glas water op de vloer van de wijnkast giet in de gleuf die bedoeld is om het water af
te voeren om de thermodynamische pomp te laten opstarten.

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.

 34/2).'%.
Tijdens het opstarten:
De compressor werkt niet:
controleer of het stopcontact goed functioneert door er een ander elektrisch apparaat in te steken.

De compressor is continu in werking:
leg uw hand op de condensor (rooster aan de achterkant van het apparaat); indien de condensor koud is, dient u contact op te nemen met uw dealer.
Indien de condensator warm is, dient u de ingestelde temperatuur zoveel mogelijk omlaag te brengen; indien de compressor nog steeds niet stopt,
dient u contact op te nemen met uw dealer.
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. Elke interventie op het elektriciteitscircuit dient te worden uitgevoerd door een elektricien.
Als de voedingskabel beschadigd is, dient hij te worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsdienst of personen met een vergelijkbare
kwalificatie, teneinde gevaarlijke situaties te vermijden.

Elke interventie door een niet door EuroCave erkende technische dienst leidt tot nietigverklaring
van de garantie.
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Model

Temperaturen Hoogte

Breedte

Leeg gewicht

Diepte mm

1045 V

Mono Temp

654

540

31 Kg

557

1125 S

Multi Temp

654

540

58 Kg

557

Model

Elektrisch
vermogen

Frequentie

Spanning

Gebruikslimieten
T° mini °C

T° maxi °C

E n e r g i eve r b r u i k
per 24 uur* (kWh)

1045 V

128 W

50 Hz

230 V

0

35

0,68

1125 S

132 W

50 Hz

230 V

12

30

0,77

* Energieverbruik per 24 uur gemeten bij een buitentemperatuur van 20 °C.

Normen
Uw product voldoet aan de volgende normen:
1 SICHERHEIT 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
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Verwijdering van de verpakking: Het door EuroCave pro 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.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van en het respect voor het milieu bevat uw wijnkast geen CFK. U
kunt het volgende doen om energie te besparen:
- Plaats uw wijnkast in een aangepaste ruimte, met inachtneming van het gegeven temperatuurbereik.
- Houd de deur zo kort mogelijk geopend.
- Controleer de staat van de afdichting en kijk of deze niet beschadigd is. Als dit wel het geval is, dient u contact op te nemen met uw EuroCave
pro-dealer.
N.B. : Respect voor het milieu: vraag bij vervanging van uw wijnkast informatie aan bij de technische dienst van uw gemeente voor het volgen van
de juiste recyclingprocedure. Voor de koelgassen, stoffen en bepaalde onderdelen van de wijnkasten gebruikt EuroCave pro materiaal dat geschikt is
voor recycling en waarvoor speciale verwijderingsprocedures gelden. Haal het slot van uw wijnkast om te voorkomen dat kinderen zich per ongeluk
in de wijnkast opsluiten.
Stel onbruikbare apparaten buiten werking door de stekker uit het stopcontact te nemen en het elektriciteitssnoer door te snijden.
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 - GEBRUIKELIJKE SERVEERTEMPERATUUR WIJNEN
Franse wijnen
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

Witte Bourgogne

11°C

Pinot noir

Rode Bourgogne

18°C

Sauvignon blanc

8°C

Semillon

8°C

Champagne

6°C

Jura

10°C

Shiraz

Languedoc-Roussillon

13°C

Verdhelo

Provence Rosé

12°C

Savoie
Droge witte wijnen uit de Loire-streek

Zoete wijnen uit de Loire-streek

6°C
15°C

18°C
7°C

9°C

Sonstige Weine

10°C

Californië

16°C

Chili

15°C

7°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



Australische wijnen

Elzas

15°C

