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Welkom

U heeft zojuist een product van het merk ARTEVINO aangeschaft en wij danken u daarvoor. Onze producten zijn met 
de grootste zorg ontworpen en we besteden extra aandacht aan hun ergonomie en gebruiksvriendelijkheid. 

Wij hopen dat dit product helemaal aan uw verwachtingen voldoet. 

Waarschuwingen
De in dit document verstrekte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

ARTEVINO biedt geen enkele garantie op dit apparaat wanneer dit wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het gemaakt is.

ARTEVINO 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. 

Dit document bevat originele, onder auteursrecht beschermde informatie. Alle rechten voorbehouden. Het fotokopiëren, vermenigvuldigen 
of geheel of gedeeltelijk vertalen van dit document is streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTEVINO. 

Dit apparaat is alleen bedoeld om wijn te bewaren. 

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. 

Als de voedingskabel beschadigd is, dient hij te worden vervangen door een kabel of speciale eenheid die verkrijgbaar is bij de fabrikant of 
de onderhoudsdienst. 

WAARSCHUWING: 

–  Houd de ventilatieopeningen rondom het apparaat of in de inbouwstructuur vrij. 

–  Gebruik geen andere mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant. 

–  Het koelcircuit niet beschadigen. 

–  Gebruik geen elektrische middelen in het levensmiddelenvak die niet van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen. 

–  In dit apparaat mogen geen explosieve stoffen worden opgeslagen zoals spuitbussen die ontvlambaar drijfgas bevatten. 

Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke of soortgelijke toepassingen zoals: 

 –  keukenhoek gereserveerd voor winkel- of kantoormedewerkers en andere beroepsomgevingen; 

 –  boerderijen en gebruik door klanten van hotels, motels en andere omgevingen met een woonkarakter 

 –  omgevingen van het type hotelkamer; 

 –  restaurants en andere vergelijkbare toepassingen met uitzondering van de detailhandel. 

Het identificatie-etiket bevindt zich binnen in de wijnkast. Dit identificatie-etiket bevat technische informatie en veiligheidsinstructies zoals 
de naam en het chemische symbool van het koelmiddel. 

–  Het koelcircuit binnen en buiten de wijnkast bevat koelgas. 

–  Er mag geen enkel scherp voorwerp in contact komen met het koelcircuit. 

–  Als het koelcircuit beschadigd is, mag u geen elektrische apparaten of vlammen in de buurt van de wijnkast houden. Open alle ramen om 
de ruimte goed te ventileren. Neem contact op met een erkend reparateur. 

–  Het rooster onder in de wijnkast niet verwijderen. Geen wijnflessen direct op het rooster plaatsen. 

–  Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. 

–  Gevaar: risico dat een kind in een defecte wijnkast kruipt. Voordat u uw oude wijnkast afvoert, dient u: 

 –  de deur te verwijderen.

 –  de plateaus in de wijnkast te laten. Zo kan een kind niet zo eenvoudig de wijnkast ingaan. 

De hierboven vermelde waarschuwingen moeten tijdens de gehele levensduur van de wijnkast bewaard worden. De gebruiksaanwijzing moet 
worden overhandigd aan iedere persoon die de wijnkast mogelijk gaat gebruiken of hanteren en wanneer de wijnkast wordt verplaatst naar 
een andere locatie of naar een recyclage-installatie wordt gebracht. 

www.artevino.fr
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1- Bescherming van het milieu

Verwijdering van de verpakking:

Het door ARTEVINO gebruikte materiaal voor de verpakking is geschikt voor recycling 
(met uitzondering van de basis van geëxpandeerd polystyreen met hoge dichtheid en de 
scharnierstut). 

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 of HCFK.

U kunt het volgende doen om energie te besparen: 

–  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 ARTEVINO-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 ARTEVINO materiaal dat geschikt is 
voor recycling en waarvoor speciale verwijderingsprocedures gelden. 

Stel onbruikbare apparaten buiten werking door de stekker uit het stopcontact te nemen en het elektriciteitssnoer 
door te snijden.

A

B

C

D

E

F
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J

K

L

M

N

G

A Bedienings- en regelpaneel

B Verlichting (2 witte led's)

C Afsluitdoppen (niet verwijderen)

D Schuifplateau

E Rooster onder in wijnkast

F Elektriciteitssnoer

G Vochtigheidscassette (modellen met 1 temperatuur)

H Ontluchtingssokkel voorzijde

I Rooster met toegang tot ontluchtingsfilter

J 4 in hoogte verstelbare voeten

K Lage scharnier (x2)

L Vrije ontluchtingsopening

M Deur met handvat

N Hoge scharnier

2- Beschrijving van uw wijnkast
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II. Installatie

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), 

 –  de wijnkast mag niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht staan,

 –  de ruimte mag niet te vochtig zijn (washok, bijkeuken, badkamer,...). Vermijd het spatten van water op het gehele 
achterste gedeelte van het apparaat. 

 –  een stabiele en vlakke ondergrond hebben, 

 –  er moet een standaard elektrische stroomaansluiting beschikbaar zijn die niet in direct contact staat met een 
onderdeel van het apparaat (standaard stopcontact volgens de in het land geldende normen, aangesloten op een 
aardlekschakelaar). Het gebruik van een verlengsnoer of elektrische haspel is verboden. 

Stel de 4 voeten van de wijnkast af (losser of vaster draaien), zodat uw wijnkast waterpas komt te staan (het gebruik 
van een luchtbelwaterpas wordt aanbevolen). 

Plaats de vochtigheidscassette uitsluitend voor de modellen met 1 temperatuur (in het zakje met "accessoires" van 
uw wijnkast) onder in de wijnkast, onder het rooster, in de hiervoor bestemde bak (zie schema hieronder). Tijdens 
het eerste gebruik, moet u de cassette gedurende een paar minuten geheel onderdompelen in water zodat deze goed 
doordrenkt is en hem vervolgens goed laten uitlekken. 

III. Voorzorgsmaatregelen

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

•  Blokkeer nooit het ventilatierooster aan de voorzijde. 

•  Uw wijnkast kan gemakkelijk waterpas worden gezet met behulp van de 4 verstelbare voeten. 

•  Controleer vervolgens of uw wijnkast goed waterpas staat (het gebruik van een luchtbelwaterpas wordt aanbevolen). 

•  Let op: de LED’s op het bedieningspaneel mogen uitsluitend worden vervangen door een bevoegd elektricien.

•  Verplaatsing van uw wijnkast dient altijd vanaf de zijkant te gebeuren, aan de tegenovergestelde zijde van het 
elektriciteitssnoer, en daarbij mag de kast niet meer dan 45°overhellen. 

3- Belangrijke informatie over wijn

Uw ARTEVINO-wijnkast is zodanig ontworpen dat de optimale bewaar- en/of serveeromstandigheden van uw wijnen 
gewaarborgd zijn. 

Wijn is een complex product, met een zeer lange en trage rijping, waarvoor specifieke omstandigheden vereist zijn.

Alle wijnen worden bij eenzelfde temperatuur bewaard; alleen de serveertemperatuur verschilt per wijnsoort. 

Net als bij de natuurlijke wijnkelders van wijnproducenten, is het dus niet zozeer de absolute waarde van de 
bewaartemperatuur, maar de constantheid ervan die essentieel is.  Anders gezegd: ongeacht de temperatuur van 
uw wijnkast tussen 10 en 14°C (voor een bewaarwijnkast), uw wijn heeft pas de ideale bewaarcondities als deze 
temperatuur niet aan schommelingen onderhevig is. 

4- Elektrische aansluiting

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. 

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 (30 mA*) 

Elke interventie moet worden uitgevoerd door een vakkundig elektricien. 
* Niet geldig in bepaalde landen. 

5- Installatie van uw wijnkast

I. Uitpakken

•  Controleer bij het uitpakken of uw wijnkast geen deuken, vervormingen of gebreken vertoont. 

•  Open de deur en controleer of er binnen in de wijnkast niets beschadigd is (wanden, plateaus, scharnieren...).

•  Maak de stroomkabel vrij zodat deze niet in contact kan komen met andere onderdelen van de wijnkast. 

Op elk schuifplateau zijn beschermstutten bevestigd voor het transport. 2 stutten per plateau (afbeelding 1). Verwijder 
elke stut met een draaiende beweging (afbeelding 2). U kunt de stutten bewaren en opnieuw gebruiken als u uw wijnkast 
over een langere afstand moet transporteren.

Afbeelding 2

Afbeelding 1

ALS U EEN AFWIJKING IN DE TEMPERATUUR OF LUCHTVOCHTIGHEID BINNEN IN UW WIJNKAST 
CONSTATEERT, KUNT U ER IN ELK GEVAL VAN UIT GAAN DAT ALLEEN EEN LANGE BLOOTSTELLING 
AAN DEZE AFWIJKENDE OMSTANDIGHEDEN SCHADELIJK KAN ZIJN VOOR UW WIJNEN.

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. 

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). 

Wacht 48 uur alvorens uw apparaat aan te sluiten.
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 •  De 4 voeten van de wijnkast zijn in hoogte verstelbaar om de 
hoogte onder het werkblad of in het meubel aan te passen en om 
de deur aan te passen aan de aangrenzende meubels. 

 •  Maak indien nodig gebruik van de zeshoekige verhogingen uit het 
zakje met accessoires. 

 •  Kantel het apparaat naar voren en zorg ervoor dat de deur gesloten 
blijft. 

 •  Schroef de achterste voeten los en installeer de verhogingen met 
behulp van een platte sleutel van 17 mm. 

 •  Schroef de 2 achterste voeten vast op de verhogingen. 

 •  Herhaal deze stappen voor de 2 voorste poten en kantel het 
apparaat daarbij naar achteren. 

 •  Het ventilatierooster aan de voorkant mag nooit geblokkeerd zijn. 
Dit zou de werking van de wijnkast kunnen verstoren. 

 •  Gebruik de aangewezen schroeven voor bevestiging van uw wijnkast 
onder het werkblad of in het meubel via de hiervoor bestemde 
gaten in de scharnieren. 

 •  Voorzorgsmaatregelen: de deur moet aan de kant van de draaias 
minimaal 3 mm van het aangrenzende meubel worden geplaatst. 

Te respecteren afmetingen: 

A min. A max. B

Cosy (glazen deur) 816 832 549

600 min.

821 min.

560 min.

C

594

B

A

IV. Inbouw

Verwisseling van de scharnieren voor inbouw van de wijnkast

1  Schroef de drie schroeven los met behulp van een torksleutel 

“T25”. 

2  Verwijder de bovenste scharnier. 

3  Verwijder voorzichtig de doppen met behulp van een dun 

mesje. 

4/5   Zet de scharnier met as B  weer vast met behulp van 

de schroeven, zodanig dat de deur parallel loopt met de 

behuizing. 

6/7   Monteer de scharnier zonder as A  met de schroeven. 

Voorzorgsmaatregelen: Als u de glazen deur van de wijnkast 
verwijdert, zet de deur dan nooit op de randen, want dan kan het 
glas breken. 

Voorzorgsmaatregelen: Controleer als u de deur dicht doet of 
de afdichting goed tegen de behuizing zit gedrukt om een goede 
dichtheid te garanderen. 

1

2

3

7

6

4

5

A

B

1

2

3

3 mm

Installatie van een wijnkast op hoogte in een meubel

Om veiligheidsredenen raden wij af om de wijnkast op 
hoogte in een meubel te plaatsen. 

Als dit toch gebeurt, laat een meubelspecialist dan 
controleren of het meubel waarin het apparaat wordt 
geplaatst en de aangrenzende meubels het gewicht 
van een wijnkast gevuld met flessen (200 kg) kunnen 
dragen. Laat deze specialist de stabiliteit van het geheel 
controleren bij het openen van de deuren van de wijnkast 
en het uittrekken van de plateaus met volle flessen. 

x6

A B C D A Scharnier zonder as

B Inbouwscharnier

C Verhoging

D Torkschroeven 25 

Het stopcontact moet na installatie van uw apparaat 
toegankelijk blijven.
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Schéma 1

1  Schroef de drie schroeven los met behulp van een torksleutel 

“T25”. 

2  Verwijder de bovenste scharnier.

3  Verwijder voorzichtig de doppen met behulp van een dun 

mesje.

4  Neem de deur van de wijnkast door hem een beetje te 

openen en vervolgens omhoog te tillen. 

5  Schroef de deuras los.

6  Verwijder voorzichtig de doppen met behulp van een dun 

mesje en monteer de as.  

Plaats de dop terug aan de tegenovergestelde zijde.

7  Draai de deur 180°. 

8  Plaats de deur terug op zijn as. 

9  Plaats de bovenste scharnier. 

10  Schroef de scharnier zodanig dat deze parallel staat met 

de behuizing. Controleer of de afdichting goed aansluit op 

de behuizing (door de deur dicht te doen) voor een goede 

luchtdichtheid.

11  Plaats de doppen terug.

V. Links- of rechtsom draaiende deur

Zo kunt u de openingsrichting aanpassen. Ga hiervoor als volgt te werk (voorbeeld om een deur te veranderen van rechtsom draaiend naar 
linksom draaiend): 

x3 x4x3

C E

x3

DB GF H JA

1

2

4

3

6

5

10

9

11

7

A  Hoge scharnier

B  Doppen

C  Doppen

D  Torkschroeven

E  Schroeven

F  Vergrendelhaak

G  Lage scharnier

H  Deuras

J  Dop deuras

Om de flessen op het bewaarplateau te plaatsen, gaat u als volgt te 
werk: 

Configuratie van een plateau in de bewaarversie: 

6- Adviezen voor de inrichting en het vullen
Elk plateau kan worden gebruikt als bewaarplateau, schuifplateau of presentatieplateau. De plateaus van uw wijnkast beschikken over 8 
vormen voor een veilige plaatsing van uw flessen. 

1

2

3

1 Geleiders (x2)

2 Plateau – 8 vormen

3 Spillen (x2)

maximaal 30 traditionele 

bordeauxflessen

Capaciteit flessen  
in deze bewaarconfiguratie

Afbeelding 3

NB: 10 blokkeerspillen worden meegeleverd in het zakje met accessoires.

Let op: de glazen deur is erg zwaar. Tref alle benodigde 
voorzorgsmaatregelen om u niet te bezeren of de deur 
te laten vallen. 

1  Plaats 2 geleiders in de hiervoor bestemde bevestigingsstangen. 

Plaats voor elk plateau een geleider rechts en een geleider 

links (zie afbeelding 1). Klip de geleiders goed vast op hun 

plaats (zie afbeelding 2) 

2  Plaats het plateau in de 2 geleiders (zie afbeelding 3). 

3  Plaats een blokkeerspil in beide openingen aan de voorkant van 

het plateau, in het bovenste gedeelte. Deze houtjes steunen nu 

op de geleider en verhinderen elke verkeerde beweging van 

het plateau. 

4  Begin met het plaatsen van de flessen in de vormen van de 

achterste rij, met de ziel van de fles naar achteren gericht. 

5  Ga verder met de rij daarvoor en plaats de flessen daarbij in 

tegengestelde richting. 

6  Ga door met vullen door de flessen op elkaar te stapelen en 

zorg ervoor dat geen enkele fles in aanraking komt met de 

achterwand. 

Afbeelding 1
Afbeelding 2
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Adviezen voor de inrichting van uw wijnkast 

In uw wijnkast kan een maximum aantal flessen volkomen veilig worden bewaard. Wij raden u aan om een aantal adviezen op te volgen voor 
een zo optimaal mogelijke vulling van uw wijnkast. 

 •  Zorg ervoor dat u de flessen zo homogeen mogelijk verdeeld over de verschillende plateaus, zodat het gewicht over meerdere plaatsen 
worden verdeeld. Zorg er tevens voor dat de flessen niet in aanraking komen met de achterwand van de wijnkast. 

 •  Verder dienen de flessen gelijkmatig te worden verdeeld over de gehele hoogte van de wijnkast (niet alle flessen boven of alle flessen beneden 
plaatsen). 

Configuratie van een plateau in de presentatieversie

Om de flessen op het presentatieplateau te plaatsen, gaat u als volgt te werk: 

1  Plaats 2 geleiders in de hiervoor bestemde bevestigingsstangen. Plaats voor elk plateau 

een geleider rechts en een geleider links (zie afbeelding 1 en 2). 

2  Plaats het plateau in de 2 geleiders (zie afbeelding 3). 

3  Plaats een blokkeerspil in beide openingen aan de voorkant van het plateau, in het 

bovenste gedeelte. Deze houtjes steunen nu op de geleider en verhinderen elke 

verkeerde beweging van het plateau. 

4  Begin met het plaatsen van de flessen in de vormen van de achterste rij, met de ziel 

van de fles naar achteren gericht. 

5  Ga door met vullen door de flessen op de voorste rij op elkaar te stapelen en zorg 

ervoor dat geen enkele fles in aanraking komt met de achterwand. 

6  De flessen die u wilt presenteren, zet u verticaal voor op het plateau. 

Configuratie van een plateau in de schuifversie

Om de flessen op het schuifplateau te plaatsen, gaat u als volgt te werk: 

1  Plaats 2 geleiders in de hiervoor bestemde bevestigingsstangen.  

Plaats voor elk plateau een geleider rechts en een geleider links (zie afbeelding 1 en 2). 

2  Plaats het plateau in de 2 geleiders (zie afbeelding 3). 

3  Plaats een blokkeerspil in beide openingen aan de achterkant van het plateau, in het 

bovenste gedeelte.  

Deze houtjes zorgen ervoor dat het plateau niet helemaal uit de wijnkast kan worden 

getrokken 

4  Begin met het plaatsen van de flessen in de vormen van de achterste rij, met de ziel 

van de fles naar achteren gericht. 

5  Ga verder met de rij daarvoor en plaats de flessen daarbij in tegengestelde richting. 

maximaal 25 traditionele 

bordeauxflessen

Let op:   – TREK NOOIT MEER DAN ÉÉN GELADEN SCHUIFPLATEAU NAAR VOREN.  

– STAPEL DE FLESSEN IN DE SCHUIFCONFIGURATIE NIET OP MEERDERE NIVEAUS OP ELKAAR. 

1I-a. Schematische weergave (model 1 temperatuur)

L K I

DCBA E F G

J H F

A  Verlichtingsmodus

B  Temperatuurzone

C  Storingsalarm sonde

D  Temperatuuralarm

E  Toegangstoets instellingen en bevestiging

F  Keuze- en regeltoetsen

G  Toegangs- en bevestigingstoets verlichtingsmodus

H  Standby-toets 

I  Alarmgrens luchtvochtigheid

J  Controlelampje  warmtecircuit

K  Controlelampje  koelcircuit

L  Temperatuurweergave

III-a. Temperatuurregeling 

 De aanraaktoetsen zijn erg gevoelig. Het 
is niet nodig de toetsen diep in te 
drukken. Een kleine aanraking is 
voldoende om de opdracht te 
registreren. Vergeet niet uw vinger van 
het regelpaneel te halen na elke 
aanraking.

Druk 5 sec. op de toets  om op te starten. 

1  Druk ongeveer 5 sec. op de knop .  

Het scherm begint te knipperen. 

2  Druk op de toetsen  of  om de gewenste 

adviestemperatuur in te stellen.
 •  De standaard ingestelde temperatuur is 12°C (ideale 

bewaartemperatuur). Deze temperatuur kan echter worden 
ingesteld tussen 9 en 15°C.

LET OP: Voor een correcte werking dient uw wijnkast in een ruimte 
te worden geplaatst met een temperatuur tussen 0 en 30°C.

1. Aansluiting en inwerkingstelling

Na een wachttijd van 48 uur kunt u uw wijnkast aansluiten. 

Houd de knop  5 seconden ingedrukt om de wijnkast in te schakelen. 

Voor een optimale werking raden wij u aan de wijnkast te 

vullen voor minimaal 75 % van haar capaciteit.

Controleer uw type wijnkast

Druk gelijktijdig op de toetsen  en . 

7- Ingebruikname en temperatuurregeling

3  Druk op de toets  om te bevestigen. 

Capaciteit flessen  
in deze presentatieconfiguratie

maximaal 8 traditionele 

bordeauxflessen

Capaciteit flessen  
in deze schuifconfiguratie

      betekent 1 temperatuur betekent multitemperatuur

5 sec.5 sec.

Laat uw stopcontact controleren (aanwezigheid zekeringen, 
stroomsterkte en aardlekschakelaar 30 mA). Sluit niet meer 
dan één wijnkast op een verdeelstopcontact aan. 

De waarde die door het scherm wordt weergegeven, is 
de werkelijk temperatuur van de wijnkast. U moet dus 
even geduld hebben voordat de nieuw ingestelde 
temperatuur in werking treedt.
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5 sec.5 sec.

Druk 5 sec. op de toets  om op te starten. 

1  Druk ongeveer 5 sec. op de toets .  

 Het scherm begint te knipperen

II-b. Schematische weergave (multitemperatuurmodel)

L K

BDCBA E F G

J I H F

A  Verlichtingsmodus

B  Betreffende temperatuurzone

C  Storingsalarm sonde

D  Temperatuuralarm

E  Toegangstoets instellingen en bevestiging

F  Keuze- en regeltoetsen

G  Toegangs- en bevestigingstoets verlichtingsmodus

H  Standby-toets 

I  Weergave hoogste temperatuur wijnkast

J  Controlelampje warmtecircuit

K  Controlelampje koelcircuit

L  Weergave laagste temperatuur wijnkast

III-b. Temperatuurregeling 

Aanbevolen instellingsbereik voor de laagste temperatuur: 7 tot 9 °C.

Aanbevolen instellingsbereik voor de hoogste temperatuur: 17 tot 20 °C.

 De aanraaktoetsen zijn erg gevoelig. Het 
is niet nodig de toetsen diep in te 
drukken. Een kleine aanraking is 
voldoende om de opdracht te 
registreren. Vergeet niet uw vinger van 
het regelpaneel te halen na elke 
aanraking.

IV. Vochtigheidsweergave (model 1 temperatuur)

V. Verlichtingsmodus

1  Druk op de toets .  

De indicator van de actieve modus knippert.  

U kunt de verlichting op twee manieren instellen: 

  Permanente verlichting (voor een sfeerverlichting). 

   Verlichting uit. 

2  Druk op de toetsen  of  om de gewenste modus te 

selecteren. 

3  Druk op de toets  om te bevestigen. 

2 sec.

  Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:  

intense straling, kijk nooit direct in de lichtbundel.

Uw wijnkast is voorzien van een meetfunctie van de luchtvochtigheid, 
zodat u de relatieve luchtvochtigheidsgraad binnen in het apparaat. 

Het luchtvochtigheidspercentage moet hoger zijn dan 50 % (idealiter 
tussen 60 en 75 %). 

Houd de knop  2 seconden ingedrukt om het luchtvochtigheids-
percentage van uw wijnkast weer te geven

Als u de relatieve luchtvochtigheidsgraad van uw wijnkast wilt 
verhogen, dient u een glas water op de vochtigheidscassette op 
het onderste rooster van de wijnkast te schenken nadat u eerst de 
flessen uit de wijnkast hebt gehaald

Onderhoudswerkzaamheden elke 3 maanden

Maak het ontluchtingsfilter schoon: 

 •  Verwijder de 2 schroeven van het rooster  1  met behulp van een inbussleutel nr. 2  
 (meegeleverd in het zakje met accessoires). 

 •  Verwijder het rooster, neem het filter eruit en houd het onder de waterkraan  2  . 

 •  Laten drogen en terugplaatsen. 

Onderhoudswerkzaamheden 1 maal per jaar

 •  Trek de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat leeg.

 •  Verwijder eventuele deeltjes die de drainageslang onder in de wijnkast kunnen 
verstoppen. 

 •  Reinig de binnenkant van de vakken met water en een mild reinigingsmiddel. 

 •  Zorgvuldig naspoelen. Drogen met een zachte doek. 

 •  Controleer de staat van de afdichting van de deur. Vaak blijkt reiniging van de afdichting noodzakelijk. Reiniging met niet-aangepaste middelen 
kan vroegtijdige slijtage van de afdichtingen veroorzaken. Er moeten dus enkele regels in acht worden genomen: Elke reiniging van de afdichting 
moet worden afgesloten met een spoeling van de afdichting met helder water. Er mag geen enkel spoor van het reinigingsmiddel achterblijven 
op de afdichting. ArteVino adviseert om uitsluitend een neutrale zeepoplossing te gebruiken. Indien reiniging met dit type oplossing niet 
toereikend blijkt te zijn, is het mogelijk om bij wijze van uitzondering een oplossing op basis van ethanol te gebruiken. Dit moet gebeuren in 
een concentratie van minder dan 10% en de afdichting moet vervolgens grondig worden gespoeld met helder water.

Regelmatige controle van uw wijnkast en een nauwkeurige 

beschrijving van eventuele storingen aan uw dealer, moeten de 

lange levensduur van uw apparaat garanderen.

Uw wijnkast van ArteVino werkt volgens een eenvoudig en beproefd concept. 

2

1

8- Algemeen onderhoud van uw wijnkast

2 sec.

2  Druk op de toetsen  of  om de temperatuur in het 

onderste gedeelte van de wijnkast in te stellen. 

3  Druk op de toets  om te bevestigen.  

Het rechter scherm knippert. 

4  Druk op de toetsen  of  om de temperatuur in het 

bovenste gedeelte van de wijnkast in te stellen. 

5  Druk op de toets  om te bevestigen. 

 •  De laagste temperatuur is standaard ingesteld op 8°C. Deze 
temperatuur kan echter worden ingesteld tussen 6 en 10°C. 

 •  De hoogste temperatuur is standaard ingesteld op 18°C. Deze 
temperatuur kan echter worden ingesteld tussen 15 en 20°C. 

LET OP: 

–  Voor een correcte werking dient uw wijnkast in een ruimte te 
worden geplaatst met een temperatuur tussen 12 en 30°C.

–  Een verschil van minimaal 10°C wordt aanbevolen tussen de 
instelwaarden van de lage en hoge temperatuur. 

De waarde die door het scherm wordt weergegeven, is 
de werkelijk temperatuur van de wijnkast. U moet dus 
even geduld hebben voordat de nieuw ingestelde 
temperatuur in werking treedt. 
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Mogelijke incidenten Oorzaken Correctieve handelingen

Het pictogram  wordt 
weergegeven

De temperatuur 
is niet onder de 
grens van ± 4°C 
ten opzichte van de 
adviestemperatuur 
gekomen

Controleer de sluiting van de deur.

Controleer de staat van de afdichting van de deur.

Als u de wijnkast in de voorgaande uren hebt gevuld met een groot aantal 
flessen, wacht dan een tijdje en controleer later nog eens. 

Als het alarm aanhoudt, moet u contact opnemen met uw ArteVino-dealer.

Het pictogram  wordt 
nog steeds weergegeven 
na eerdere corrigerende 
maatregelen

Storing Neem de stekker van de wijnkast uit het stopcontact en neem contact op 
met uw ArteVino-dealer.

Het pictogram  knippert
De relatieve 
vochtigheid is <50% 
gedurende meer dan 
72 uur

Voeg een glas water toe op de vochtigheidscassette (zie hoofdstuk 6, § IV).

Om na te gaan hoe vaak u water moet toevoegen, telt u het aantal dagen 
tussen de 1e dag dat u water toevoegt en de dag waarop het pictogram 
verschijnt.

Na een paar uur zal het pictogram uit gaan. 

Het apparaat kan de 
vochtigheidsgraad niet laten 
zakken tot de gewenste waarde

/ Maak de wijnkast leeg, verwijder de vochtigheidscassette en reinig de bak. 

Verwijder de slang onder in de bak. De vochtigheid wordt direct buiten het 
apparaat afgevoerd. 

Bel de ArteVino-dealer als het probleem aanhoudt, ondanks deze 
verschillende handelingen. 

Het pictogram  wordt 
weergegeven

Storingsalarm 
voor de 
temperatuursonde

Neem de stekker van de wijnkast uit het stopcontact en neem contact op 
met uw ArteVino-dealer.

De wijnkast gaat niet aan / Controleer of het stopcontact goed functioneert door er een andere 
elektrisch apparaat in te steken. 

Controleer of het netsnoer van uw wijnkast goed is aangesloten. 

De compressor werkt niet / Neem de stekker van de wijnkast uit het stopcontact en neem contact op 
met uw ArteVino-dealer.

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

9- Storingen

Bij de ingebruikname 

ELKE INTERVENTIE DOOR EEN NIET DOOR ARTEVINO ERKENDE TECHNISCHE DIENST LEIDT TOT 
NIETIGVERKLARING VAN DE GARANTIE.

HET GEBRUIK VAN EEN GLAZEN DEUR KAN DE WERKING VAN UW WIJNKAST IN BEPAALDE 
OMSTANDIGHEDEN MET EXTREME TEMPERATUREN (>30°C) BEÏNVLOEDEN.

Cosy

Hoogte Breedte Diepte Gewicht in kg Aanbevolen temperatuurbereik

mm mm mm lege wijnkast volle wijnkast T° mini °C / °F T° maxi °C / °F

1 temperatuurzone

COSYP1T 816-832 594 549 45 52 0 / 32 30 / 86

Meerdere temperatuurzones

COSYPMT 816-832 594 549 45 52 12 / 54 30 / 86

Nauwkeurigheid regulering: +/- 1°C, nauwkeurigheid weergave: +/- 1°C. 

NORMEN

Uw product voldoet aan de volgende normen: 

1  Richtlijn veiligheid 2006/95/CE 

 Norm   EN60335-1: 2012+ A11: 2014   

EN60335-2-24: 2010

2  CEM 2004/108/CE

 Norm EN55014-1/2

 Norm 62233:2008

3  MILIEU

 Richtlijn 2010/30/EU

 Bepaling 1060/2010

Gegevens met betrekking tot de Europese en Amerikaanse regelgeving voor het energieverbruik 

R600a
De wijnkasten van ArteVino bevatten 
een ontvlambaar koelgas. (R600a: ISO 

BUTANE). Dit kan per land verschillen.

10- Technische kenmerken en energieaspecten

Referentie Model Deurtype
Bruikbaar 
volume 
liters

Europese Unie 1 
230V 50Hz - Gaz R600a

Verenigde Staten 2 
115V 60Hz -  
Gaz R600a Akoestische 

emissie  
dB (A)Jaarlijks 

energieverbruik 
kWu/jaar

Energieklasse
Jaarlijks 

energieverbruik 
kWu/jaar

COSYPIT 1 temperatuurzone Glazen deur 116 132 A 172 41

COSYPMT
Meerdere 

temperatuurzones
Glazen deur 116 132 A 172 41

1  Conform de gedelegeerde verordening (EU) nr. 1060/2010 van de Commissie van 28 september 2010 ter aanvulling van de richtlijn 
2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad.  
Energieverbruik berekend op basis van het resultaat verkregen per 24 uur in genormaliseerde testomstandigheden (25°C / 77°F).  
Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de plaatsing van het apparaat. 

2   Voldoet aan DEPARTMENT OF ENERGY – 10 CFR Part 430 – Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for 
Miscellaneous Refrigeration Products.




