GEBRUIKSHANDLEIDING WIJNKASTEN

ARTEVINO RANGE ACCESS
F130
F190
F250

FV140
FV210
FV270

Installatie van de wijnkast
Bij het uitpakken van de wijnkast eerst zorgvuldig controleren of hij niet is
beschadigd (schok, vervorming) en verder aan de buitenkant ook intact is.
Verwijder het beschermingsmateriaal en de vastklevende stukken van de verpakking
voorzichtig van de wijnkast.
Breng het handvat op zijn plaats aan de hand van de instructies die op de volgende
bladzijde worden gegeven.
Doe de deur open en kijk of alle elementen aanwezig zijn.
Trek de elektrische kabel uit zodat hij niet in contact kan komen met enig
onderdeel van de kast.
Zet dan de wijnkast op de plaats waar u hem definitief wenst te installeren.
De plaats waar u uw wijnkast gaat installeren moet :
- vrij en goed geventileerd zijn (niet in een kast bijvoorbeeld),
- een minimale ruimte van 10 cm tussen de muur en de achterkant van de kast
toestaan,
- niet in de nabijheid van een warmtebron zijn,
- niet te vochtig zijn (linnenkamer, waskeuken, badkamer…),
- een stabiele en vlakke vloer hebben,
- beschikken over goed toegankelijke standaard elektrische voeding (standaard
contactdoos volgens de in uw land van kracht zijnde normen, met aardaansluiting
met differentiale stroomonderbreker).
Het gebruik van een verlengsnoer of meervoudige contactdoos is verboden.
Om de wijnkast moeiteloos waterpas te zetten, is hij voorzien van 4 verstelbare
poten. Wij raden u echter wel aan de twee poten aan de achterkant van
het apparaat helemaal vast te schroeven en de juiste instelling tot stand te
brengen met de twee voorpoten.
Alvorens de kast in gebruik te nemen, zorgvuldig controleren op hij goed
waterpas staat (het gebruik van een luchtbelwaterpas is aangeraden).
U MOET 48 UUR WACHTEN ALVORENS HET APPARAAT AAN TE
SLUITEN.

Als u het apparaat moet verplaatsen, mag u het niet schuiner dan 45° zetten en
altijd naar de zijkant toe, naar de kant toe waar het snoer naar buiten komt.

Waarschuwing
De inlichtingen vervat in dit document kunnen zonder voorafgaande
mededeling worden gewijzigd.
ARTEVINO geeft geen enkele garantie op dit apparaat als het voor een
speciaal gebruik wordt toegepast dat niet overeenkomt met het gebruik
waarvoor het is ontworpen. ARTEVINO kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor de eventuele vergissingen die in deze handleiding zijn
geslopen, noch voor schade die in verband staat met of voortvloeit uit
de levering, het prestatievermogen of het gebruik van dit apparaat.
Dit document bevat originele inlichtingen die door copyright zijn
beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het is strikt verboden dit
document in zijn geheel of gedeeltelijk te fotokopiëren, te reproduceren
of te vertalen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
ARTEVINO
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Montage van het handvat
Het handvat van de wijnkast moet op de volgende manier gemonteerd worden :

Slot

Tips met betrekking tot het inrichten en inruimen
Alle rekjes kunnen worden gebruikt voor het opslaan van de wijn, zowel het schuifrekje
als het presentatierekje. De rekjes in uw wijnkast zijn voorzien van 13 voorgegoten
vormen om uw flessen in alle veiligheid neer te kunnen leggen.
Configuratie van een rekje in opslagversie

Om de flessen op het opslagrekje te leggen, als volgt te werk gaan :
- zet het rekje op de gewenste plaats
- zet een houten blokkeerpennetje in de twee openingen die op ongeveer 15 cm
van de voorzijde links en rechts aan de bovenkant van het rekje zijn aangebracht,
deze pennetjes steunen tegen de thermogevormde wand en zorgen
ervoor dat het rekje niet meer kan gaan schuiven (zie schema),
- begin met flessen te leggen in de voorgegoten vormen op de onderste rij met de
achterkant van de fles tegen de achteraanslag
- breng dan de voorste rij op zijn plaats maar leg nu de flessen andersom
- zo doorgaan en de flessen opstapelen, er wel op letten dat de flessen niet tegen
de achterwand aankomen
- op de opslagrekjes kunnen maximaal 6 rijen van 13 flessen worden
gelegd, dus in totaal 78 “bordelaise” flessen “Tradition” (100 kg).
??
Configuratie van een rekje in schuifversie

Om de flessen om een schuifrekje te leggen, als volgt te werk gaan :
- zet het rekje op de gewenste plaats,
- zet een houten blokkeerpennetje in de 2 openingen die op 4 cm van de achterzijde
links en rechts aan de bovenkant van het rekje zijn aangebracht : als u het
rekje naar buiten trekt, zorgen deze pennetjes ervoor dat het rekje helemaal uit
de kast kan schieten (zie schema),
- het rekje helemaal naar u toe trekken,
- begin met flessen te leggen in de voorgegoten vormen op de onderste rij met de
achterkant van de fles tegen de achteraanslag
- breng dan de voorste rij op zijn plaats maar leg nu de flessen andersom
- op het schuifrekje kan slechts één enkele rij flessen worden gelegd (maximaal
13 “bordelaise” flessen “Tradition”).
- bij een gecombineerde inrichting is het aangeraden, om toch makkelijk bij alle
flessen te kunnen komen, om de schuifrekjes aan te brengen in het middengedeelte
van het apparaat.
ALTIJD SLECHTS EEN REKJE PER KEER NAAR BUITEN TREKKEN,
NOOIT TWEE OF MEER REKJES TEGELIJK

Configuratie van een rekje in presentatieversie

Om de flessen te leggen op een presentatierekje, als volgt te werk gaan :
- zet het rekje op de gewenste plaats
- zet een houten blokkeerpennetje in de twee openingen die op ongeveer 15 cm
van de voorzijde links en rechts aan de bovenkant van het rekje zijn aangebracht,
deze pennetjes steunen tegen de thermogevormde wand en zorgen
ervoor dat het rekje niet meer kan gaan schuiven (zie schema),

- begin met flessen te leggen in de voorgegoten vormen op de onderste rij met de
achterkant van de fles tegen de achteraanslag (6 “bordelaise” flessen
“Tradition”)
- stapel nu de volgende flessen op deze eerste rij aan de achterkant (7 + 6 + 7 +
6 = 26 flessen “bordelaise” “Tradition”), erop letten dat de flessen niet tegen de
achterwand aankomen,
- om uw flessen te presenteren moet u ze verticaal plaatsen aan de voorzijde van
het rekje (maximale capaciteit : 6 “bordelaise” flessen “Tradition”)
- in de presentatie versie kunnen maximaal 38 “bordelaise” flessen
“Tradition” op het rekje worden geplaatst.
Het zij vermeld dat indien het aantal flessen in uw bezit niet voldoende is om
de wijnkast helemaal te vullen, het beter is de flessen te verdelen over alle
rekjes die tot uw beschikking staan en niet alle flessen of alleen boven of onder
neer te leggen.
U moet de stand van de blokkeerpennetjes wijzigen als u een schuifrekje
omzet in opslag- of presentatierekje.
anbeveling
Tip De rekjes zijn voorzien van etikettenhouders waarin u de etiketten (zelf uit
te knippen, meegeleverd met de kast) kunt aanbrengen om in één oogopslag
te zien waar de fles ligt die u wilt gaan gebruiken.

Instellen van de temperatuur
De wijnkast is in de fabriek afgesteld op basis van de standaard instellingen
die in de meeste gevallen geschikt zijn. U hoeft deze instellingen
dus niet te wijzigen.
U kunt de instellingen wijzigen met de warme en de koude thermostaat
die zijn aangebracht halverwege de rechter binnenwand van de kast.
Standaard instellingen
Gewenste temperatuur
WARM
KOUD
Model

F130/FV140
F190/FV210
F250/FV270

12°C
12°C
12°C

9
9
9

De instellingen gegeven in de hierboven staande tabel zijn standaard instellingen
gegeven bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 20°C. Naar gelang
de buitentemperatuur en/of de installatievoorwaarden en/of wijzigingen hiervan
kan het nodig zijn deze instellingen iets bij te stellen.
DE INSTELLINGSWAARDEN VAN DE THERMOSTATEN ZIJN
GEEN TEMPERATUREN IN GRADEN UITGEDRUKT MAAR
INDEXCIJFERS.

Bijstellen van de temperatuur
Indien het nodig is gezien de configuratie van inruiming of de plaats waar uw kast
is geïnstalleerd, kunt u de gemaakte instellingen bijstellen.
Bijstellen van de temperatuur naar boven toe
Op basis van de standaard instellingswaarden moet u deze indexcijfers van de
2 thermostaten naar boven toe zetten maar ervoor zorgen dat dezelfde
afstand tussen deze twee in stand wordt gehouden.

12
12
12

WARM

KOUD

Bijstellen van de temperatuur naar beneden toe
Op basis van de standaard instellingswaarden moet u deze indexcijfers van de
2 thermostaten naar beneden toe zetten maar ervoor zorgen dat dezelfde
afstand tussen deze twee in stand wordt gehouden.

WARM
IN IEDER GEVAL :
KOMT HET INDEXCIJFER OVEREEN MET ONGEVEER 1 GRAAD CELSIUS.
MOET MEN ONGEVEER 48 UUR WACHTEN VOORDAT MEN DE GEVOLGEN
VAN HET BIJSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR KAN ZIEN.

Belangrijke inlichtingen met betrekking tot wijn
De ARTEVINO wijnkast is ontworpen om ervoor te zorgen dat uw flessen
wijn in optimale voorwaarden kunnen worden bewaard of geserveerd.
Wijn is een ingewikkeld product dat heel langzaam tot ontwikkeling komt en
hier lange tijd voor nodig heeft, dat specifieke voorwaarden benodigt om zich
optimaal te kunnen ontplooien.
Alle wijnen worden bij eenzelfde temperatuur bewaard, alleen de temperatuur
waarop zij geserveerd en geproefd worden verschilt naar gelang het soort wijn
(zie tabel P12).
Met deze wetenschap en in nabootsing van de natuurlijke wijnkelders van de
producenten, kan men stellen dat niet zozeer de absolute waarde van de
bewaartemperatuur belangrijk is als wel de bestendigheid hiervan. Of anders
gezegd, wat ook de temperatuur in uw wijnkast mag zijn, te weten tussen 10°
en 14°C, uw flessen wijn zullen in ideale omstandigheden worden bewaard op
de voorwaarde dat deze temperatuur niet schommelt.
HOE DAN OOK, MOCHT U EEN STORING VASTSTELLEN WAT
BETREFT DE TEMPERATUUR OF DE HYGROMETRIE IN DE WIJNKAST
MOET U WETEN DAT UW FLESSEN WIJN ALLEEN SCHADE
ZULLEN OPLOPEN ALS ZIJ LANGDURIG AAN DIT SOORT VOORWAARDEN
WORDEN BLOOTGESTELD.

Normaal onderhoud van de wijnkast
De werking van de ARTEVINO wijnkast is eenvoudig en beproefd.
De enkele hierna beschreven handelingen zullen ervoor zorgen dat hij optimaal
blijft werken en staan in voor zijn lange levensduur.
1) U moet de condensor (metalen zwarte rooster bevestigd aan de achterzijde
van de wijnkast) regelmatig (2 x per jaar) van stof ontdoen.
2) U moet één keer per jaar de binnenkant van de wijnkast helemaal schoonmaken
nadat u de steker uit de contactdoos en de flessen eruit hebt gehaald
(gebruik hiervoor een niet agressief reinigingsmiddel en water en spoel hem
goed na).
Hygrometrie
De wijnkast is voorzien van een exclusief systeem van ARTEVINO middels
welke binnen in de kast de hygrometrie wordt gecreëerd die nodig is voor de
water- en luchtdichtheid van de kurken op de flessen. Als u de kast voor het

KOUD

eerst installeert moet u de hoeveelheid van ongeveer een klein glaasje water op
de bodem van de kast gieten om het proces van de thermodynamische pomp
op te starten.
Met het oog op het optimaliseren van de levensduur van uw wijnkast, is
het belangrijk dat u het apparaat regelmatig nakijkt en alle mogelijke,
ook kleine, storingen noteert en doorgeeft.

Storingen
Bij de inwerkingstelling
De compressor doet het niet : kijken of de voeding via de contactdoos ok is
door er een ander elektrisch toestel op aan te sluiten.
De compressor stopt nooit : leg de hand op de condensor (rooster aangebracht
buiten aan de achterzijde van het apparaat) : als de condensor koud aanvoelt,
moet u contact opnemen met de leverancier. Als de condensor warm is,
moet u de koude thermostaat zetten op het hoogste merkteken, als de compressor
dan nog niet stopt, moet u contact opnemen met de leverancier.
Tijdens de werking
De controlethermometer geeft een waarde aan die lager is dan de gewenste :
controleer de instellingen aan de hand van de tabel op bladzijde 10 : als deze
instellingen juist zijn, moet u ze bijstellen (zie bladzijden 11 – 12).
De controlethermometer geeft een waarde aan die hoger is dan de gewenste :
controleer de instellingen aan de hand van de tabel op bladzijde 10 : als deze
instellingen juist zijn, moet u ze bijstellen (zie bladzijden 11 – 12).
Alle ingrepen op het koelsysteem moeten verricht worden door een koeltechnicus
die, alvorens het apparaat weer in werking te stellen, moet controleren of
het circuit nog hermetisch is.
Hetzelfde geldt voor de ingrepen op het elektrische circuit, ook deze mogen
alleen door een elektricien worden uitgevoerd.
Als de voedingskabel is beschadigd, moet hij vervangen worden door de fabrikant,
zijn servicedienst of een vakman om ieder risico te voorkomen.
INGREPEN VERRICHT DOOR EEN TECHNISCHE DIENST DIE NIET
DOOR ARTEVINO IS ERKEND, DOEN DE GARANTIE VERVALLEN

Technische karakteristieken
Model

Temperaturen

F130/FV140
F190/FV210
F250/FV270
Model

1
1
1

Hoogte
mm
1110
1470
1810

Breedte
mm
680
680
680

Elektrisch
vermogen

Vertruik
Per 24h*

Spanning

140 W
140 W
140 W

0,5kw/24h
0,7kw/24h
0,7kw/24h

230 V
230 V
230 V

F130/FV140
F190/FV210
F250/FV270

ARTEVINO
24, rue Francis de Pressensé
69628 VILLEURBANNE CEDEX
Frankrijk

Diepte
mm
680
680
680

Frequentie

50 Hz
50 Hz
50 Hz

Gewicht
kg
58/65
67/79
82/97

Nauwkeurigheids
graad
+/- 2,5°C
+/- 2,5°C
+/- 2,5°C

T mini

T maxi

Niet
gebruiken
bij

Niet
gebruiken
bij

0°C
0°C
0°C

35°C
35°C
35°C

