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I- Aansluiting
Laat uw installateur de voeding naar het stopcontact controleren (aanwezigheid zekeringen en hun stroomsterkte, aardlekschakelaar 30 mA in goede staat
(niet geldig in bepaalde landen)).Wacht 48 uur voordat u de klimaatregelaar op het elektriciteitsnet aansluit.

II- Ingebruikname
- Zet de schakelaar die zich onder de klimaatregelaar bevindt op stand 1.
- Druk gedurende ongeveer 8 seconden op de toets

van uw afstandsbediening, totdat het lampje

Om uw klimaatregelaar in de waakstand te zetten, drukt u ongeveer 5 seconden op de toets

dooft.

van uw afstandsbediening en laat u los voordat het lampje

dooft.

III- Schematische weergave afstandsbediening
Radiofrequentie afstandsbediening (433.92 MHz).
Elke afstandsbediening heeft een aan
uw klimaatregelaar toegekende gepersonaliseerde code.
Controlelampje Aan/Uit
Temperatuure
enheden
(afhankelijk
van het land)

Controlelamp
je batterij
bijna leeg

Weergave van de
temperatuur en
de ingestelde
temperatuur

Temperatuurindicator

Regeltoetsen

Kapje

Aan/Uit-toets en bevestigingstoets
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IV- Installatie van de afstandsbediening
U kunt uw afstandsbediening binnen uw wijnkelder installeren.
Wij adviseren u om hem zo kort mogelijk bij de flessen te plaatsen.
Bevestig de houder in de buurt van uw flessen met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen (zie schema hieronder)

NB: Plaats de afstandsbediening niet in de koude luchtstroom van de klimaatregelaar.
U kunt de afstandsbediening ook buiten de wijnkelder plaatsen.
In dat geval moet een (meegeleverde) externe sonde op de afstandsbediening worden aangesloten en moet de afstandsbediening opnieuw worden geprogrammeerd.
Neem contact op met uw EuroCave-dealer voor meer informatie.

V- Temperatuurregeling
De temperatuur van uw klimaatregelaar wordt volledig vanaf de afstandsbediening geregeld, en wel op de volgende manier:

Temperatuurwe
ergave van de
wijnkelder

Temperatuure
enheden
(afhankelijk
van het land)
- Temperatuurweergave: geeft de effectieve temperatuur
binnen uw wijnkelder weer.
- Regeltoetsen: hiermee kan de gewenste temperatuur binnen
de wijnkelder worden geselecteerd.

Temperatuurindicator

Regeltoetsen voor
de temperatuur
van uw wijnkelder

Selectie- en
bevestigingstoets

Om de temperatuur te regelen:
- Druk op de toets
en laat hem onmiddellijk weer los.
De ingestelde temperatuur wordt weergegeven (de temperatuur knippert).
- Wanneer de temperatuur knippert, heeft u 7 seconden om de ingestelde temperatuur te wijzigen door op de toetsen
automatisch de gemeten temperatuur weergegeven.
Adviestemperatuur voor het bewaren van wijnen: 10 tot 14°C.
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- Druk op de toets

om de nieuwe ingestelde temperatuur te bevestigen; vervolgens wordt de gemeten temperatuur weergegeven.

De ingestelde temperatuur kan worden geregeld tussen 9 en 15°C. Buiten dit bereik functioneren de toetsen

en

niet meer.

LET OP: voor een correcte werking dient uw klimaatregelaar in een ruimte te worden geplaatst
met een temperatuur tussen -5°C en 35°C.
Bij significante wijzigingen van de ingestelde temperatuur, kan het een aantal uren duren voordat uw wijnkelder zich heeft gestabiliseerd en de gewenste
temperaturen worden weergegeven.

VI- Silence-functie
Uw klimaatregelaar van EuroCave is uitgerust met een silence-functie waarmee het geluidsniveau kan worden teruggebracht wanneer u de wijnkelder
binnenkomt.
Wanneer de klimaatregelaar in werking is:
- Druk op de toets
Het beeldscherm

gedurende 3 seconden.
verschijnt.Vervolgens wordt de gemeten temperatuur weergegeven.

U kunt deze functie zien dankzij het pictogram

dat gedurende 15 minuten knippert.

De compressor blijft in werking en de ventilatoren werken op vertraagde snelheid gedurende 15 minuten.
Daarna keert de klimaatregelaar terug naar de oorspronkelijke werkingssnelheden.

VII- Verwarmingsfunctie
De EuroCave INOA-klimaatregelaar is voorzien van een resistentie (650 W) waarmee de temperatuur binnen uw wijnkelder kan worden gehandhaafd.
Zodra de temperatuur daalt onder de geprogrammeerde temperatuur, wordt de verwarmingsfunctie automatisch geactiveerd.

VIII- Vervanging batterijen afstandsbediening
Voeding afstandsbediening: 1 x 3 V (batterij CR 2430) (2 batterijen meegeleverd)
Autonomie: 2 jaar
De afstandsbediening bevat 2 batterijen. Er hoeft er maar één te worden geactiveerd door aan het plastic lipje te
trekken. De andere dient als reserve.
- Wanneer de batterij leeg is, knippert het pictogram
op het beeldscherm van de afstandsbediening.
- Haal de afstandsbediening van de muur.
- Druk de lege batterij aan de achterkant van de afstandsbediening naar beneden met behulp van een schroevendraaier (zie schema hiernaast).
- Trek aan het lipje van de reservebatterij om hem te activeren.
- Vergeet niet een nieuwe reservebatterij te plaatsen.

IX- Evacuatie condenswater
Uw klimaatregelaar is zodanig ontworpen dat het condenswater kan worden afgevoerd (de afvoerslang bevindt zich
onder de behuizing van de klimaatregelaar), hetzij binnen in de wijnkelder als uw luchtvochtigheidpercentage te laag is,
hetzij buiten de wijnkelder.
U kunt de slang door de muur voeren om het condenswater af te voeren in de ruimte tegenover de behuizing van de
klimaatregelaar.

Let op dat de slang niet klem komt te zitten.
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