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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 koelcircuit binnen en buiten de wijnkast bevat koelgas.
- Er mag geen enkel scherp voorwerp in contact komen met het koelcircuit. 
- Geen elektrisch apparaat binnen in de wijnkast gebruiken
- 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. 

Nederlands

www.artevino.fr
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Bescherming van het milieu 

Verwijdering van de verpakking:
Het door ARTEVINO 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 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 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. Haal het slot van 
de 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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Beschrijving van uw wijnkast

1 Behuizing wijnkast

2 Bovenste scharnier

3 Glazen of dichte deur, afhankelijk
 van het model

4 Bewaarplateau
 Schuifplateau

5 Bevestigingsstang plateaus

6 Deurhendel

7 Slot

8 Verstelbare voeten (x2)

9 Onderste scharnieren (x2)

10 Identificatie-etiket

11 Rooster

12 Opening van de thermodynamische 
 pomp

13 Bedieningspaneel 

14 Aanslag achterkant

15 Opvangbank condenswater 
 met afvoeropening

16 Vergrendelhaak

17 Chambreervak*

18 Koelvak*

1
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3

4
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17
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*Uitsluitend wijnkasten met 3 temperaturen

8

9

10

15
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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.

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.

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 (30 mA ) *Niet geldig in 
bepaalde landen.

Elke interventie moet worden uitgevoerd door een vakkundig elektricien.

Installatie van uw wijnkast

• 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.
• Neem het elektriciteitssnoer en sluit het linksonder op de achterkant van de wijnkast aan op de hiervoor 
bestemde aansluiting.

• Installeer de aanslag aan de achterkant van de wijnkast (zie afbeelding).
Hiermee kunt u een ruimte van 7 cm open houden tussen de muur en de achterkant van de wijnkast. Deze 
ruimte zorgt voor een optimaal energieverbruik van uw wijnkast.
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Aanbeveling
Uw wijnkast kan gemakkelijk waterpas worden gezet met behulp van de 2 verstelbare voeten aan de 
voorkant.
Controleer vervolgens of uw wijnkast goed waterpas staat (het gebruik van een luchtbelwaterpas 
wordt aanbevolen). 

WACHT 48 UUR ALVORENS UW APPARAAT AAN TE SLUITEN.

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.

• Plaats de 2 doppen in de 2 gaten boven in de wijnkast, maar 
druk ze niet helemaal door.
• Schuif de aanslag aan de achterkant tussen de doppen en de 
wand van de wijnkast en druk vervolgens de 2 doppen door.
• 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 7 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 hebben,
- er moet een standaard elektrische stroomaansluiting 
beschikbaar zijn (standaard stopcontact volgens de in het land geldende normen, aangesloten op een 
aardlekschakelaar). Het gebruik van een verlengsnoer of elektrische haspel is verboden.

Installatie van de deurhendel
Volg de volgende instructies om de deurhendel van uw wijnkast met een dichte deur correct te monteren.
Leg de voor de montage noodzakelijke onderdelen die met uw wijnkast zijn meegeleverd klaar:
- De deurhendel (1),
- 2 sluitringetjes (2),
- 2 schroeven (3),
- 2 kapjes (4).
U heeft tevens een schroevendraaier met platte kop nodig (niet meegeleverd). 
Instructies:
1. Plaats 1 sluitringetje op 1 schroef.
2. Steek de schroef in de hiervoor bestemde opening in de deur van uw wijnkast, 
van binnen naar buiten.
3. Schroef de schroef met behulp van de schroevendraaier voorzichtig vast in de 
post van de deurhendel.
4. Plaats het kapje op de schroefkop.
5. Herhaal aan deze handeling voor de andere post van de deurhendel. 

(1)
(2)

(3)
(4)



8

Adviezen voor de inrichting en het vullen

Elk plateau kan worden gebruikt als bewaarplateau, schuifplateau of presentatieplateau. De plateaus van uw 
wijnkast beschikken over 12 vormen voor een veilige plaatsing van uw flessen.

Plateau speciaal ontwikkeld voor de wijnkasten uit de Oxygen-lijn. 
14 blokkeerspillen worden meegeleverd in het zakje met accessoires. 

Configuratie van een plateau in de bewaarversie:
Om de flessen op het bewaarplateau 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). 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 blokkeerspillen 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.
7. Een bewaarplateau kan maximaal 6 
rijen van 12 flessen dragen, bijvoorbeeld 72 
traditionele Bordeauxflessen(97 kg).

1 Geleiders (x2)

2 Plateau - 12 vormen

3 Spillen (x2) 

1

2

3

Afbeelding 1

Afbeelding 3Afbeelding 2

�

�������������

�

N.B. : Voor een optimaal gebruik van uw bewaarplateau plakt u de rubber knopjes aan de achterkant 
van het plateau, één links en één rechts en zorg ervoor dat geen enkele fles in aanraking komt met de 
achterwand.



NL
9

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 blokkeerspillen 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 (6 traditionele Bordeauxflessen). 

5. Ga door met vullen door de flessen op elkaar te stapelen 
(6+6+6+6 = 24 traditionele Bordeauxflessen) en zorg ervoor dat 
geen enkele fles in aanraking komt met de achterwand. 

6. De flessen die u wilt presenteren, zet u verticaal voor het plateau 
(maximumcapaciteit: 6 traditionele Bordeauxflessen).

7. In de presentatieversie heeft het plateau een maximumcapaciteit 
van 30 traditionele Bordeauxflessen

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 blokkeerspillen 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.

6.  Een schuifplateau kan slechts één rij flessen dragen (maximaal 12 
traditionele Bordeauxflessen).

7.  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.  

TREK NOOIT MEER DAN ÉÉN GELADEN SCHUIFPLATEAU NAAR VOREN

NB: Aanvullende informatie, uitsluitend voor het kleine model.
Het kleine model wordt geleverd met 2 plateaus. 1 plateau bevestigd op de geleiders + 1 plateau op 2 vaste 
wiggen geplaatst.
Om van het laatste plateau een schuifplateau of presentatieplateau te maken, gaat u als volgt te werk:
• Haal het plateau uit de wijnkast,
• Verwijder de 2 wiggen,
• Pak de 2 geleiders die met de wijnkast zijn meegeleverd,
• Plaats de 2 geleiders op de gewenste plaats in de hiervoor bestemde bevestigingsstangen (zie afbeelding 1 
en 2),
• Volg dan de installatiestappen die worden aangegeven in de voorgaande paragrafen.
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. Voor een optimale werking raden wij u aan de 
wijnkast te gebruiken met meer dan 75% van haar capaciteit.
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Ingebruikname en temperatuurregeling

Ingebruikname
Nadat u 48 uur heeft gewacht, sluit u de wijnkast aan op het elektriciteitsnet, nadat u heeft 
gecontroleerd of het stopcontact goed functioneert.
(controleer de aanwezigheid van zekeringen en hun stroomsterkte, goed werkende aardlekschakelaar, sluit 
indien nodig een ander elektrisch apparaat aan om de stroomtoevoer te controleren)

Temperatuurregeling
Beschrijving bedieningspaneel

• Temperatuurweergave: Geeft de werkelijke temperatuur in de wijnkast weer. U moet dus 
even geduld hebben voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Controlelampjes voor apparaat in werking:
Compressor  1 : geeft aan dat de compressor in werking is. Als dit controlelampje knippert, geeft dit aan 
dat de compressor in de komende minuten gaat opstarten (technische vertraging).

Ontdooicyclus 2 : geeft aan dat een automatische ontdooicyclus wordt uitgevoerd.

Resistentie 3 : geeft aan dat de resistentie in werking is.

Alarm 4 : geeft een abnormaal hoge of lage temperatuur binnen in de wijnkast aan.

Gebruik bedieningspaneel 
Het reguleringsysteem is standaard ingeschakeld. Om de wijnkast stand-by te zetten , houdt u de knop  
( ) enkele seconden ingedrukt.
De weergave wisselt tussen de binnentemperatuur en OFF (de wijnkast is uitgeschakeld, alleen de 
weergave is geactiveerd).
Om de regulering opnieuw in te schakelen, houdt u de knop ( ) enkele seconden ingedrukt totdat alleen 
de temperatuur verschijnt.

Het regelen van de temperatuur van uw wijnkast
De temperatuur van uw wijnkast wordt volledig geregeld vanaf het bedieningspaneel. 

Wijnkasten met 1 temperatuur:
• Houd de knop SET een paar seconden ingedrukt totdat de insteltemperatuur (ST1) knippert. 

De standaard ingestelde temperatuur is 12°C (ideale bewaartemperatuur). Deze temperatuur kan 
echter worden ingesteld tussen 9°C en 15°C.

• Het bereik van de adviestemperatuur voor het bewaren van wijn ligt tussen 10°C en 14°C.

• Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knoppen  en .
• Bevestig uw programmering door op de knop SET te drukken. Als u niet met deze toets 

bevestigt, zal de wijziging niet worden ingesteld. 

1

2

3

4
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Wijnkasten met 3 temperaturen: 
ZONE IN HET MIDDEN VAN DE WIJNKAST OF BEWAARZONE: 

• Houd de knop SET een paar seconden ingedrukt totdat de insteltemperatuur (ST1) knippert. 
De standaard ingestelde temperatuur is 12°C (ideale bewaartemperatuur). Deze temperatuur kan 
echter worden ingesteld tussen 10°C en 14°C.

• Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knoppen  en .
• Houd de knop SET enkele seconden ingedrukt. Hiermee bevestigt u de insteltemperatuur in de 

bewaarzone en hebt u toegang tot de temperatuurinstelling van de chambreerzone (ST2).
CHAMBREERZONE:

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

• Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knoppen  en .
• Bevestig uw programmering door op de knop SET te drukken.  Als u niet met deze toets bevestigt, 

zal de wijziging niet worden ingesteld.
• NB: De temperatuur van het onderste vak (koelvak) wordt afgeleid van de geprogrammeerde 

temperatuur in de bewaarzone.
De temperatuurschommeling tussen deze twee zones bevindt zich tussen 4 en 6°C. 

Multitemperatuurwijnkasten: 
ONDERSTE ZONE:

• Houd de knop SET een paar seconden ingedrukt totdat de insteltemperatuur (ST1) knippert. De 
temperatuur is standaard ingesteld op 8°C. Deze temperatuur kan echter worden ingesteld tussen 
6°C en 10°C.

• Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knoppen  en .
• Houd de knop SET enkele seconden ingedrukt. Hiermee bevestigt u de insteltemperatuur in de 

onderste zone van de wijnkast en hebt u toegang tot de temperatuurinstelling van de bovenste 
zone (ST2).

BOVENSTE ZONE: 
• De temperatuur is standaard ingesteld op 18°C. Deze temperatuur kan echter worden ingesteld 

tussen 15°C en 20°C. 

• Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knoppen  en .
• Bevestig uw programmering door op de knop SET te drukken.  Als u niet met deze toets bevestigt, 

zal de wijziging niet worden ingesteld. 
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Alarm
Wanneer de binnentemperatuur van de wijnkast meer dan 3 uur 6°C hoger of lager dan de ingestelde 
temperatuur ligt, geeft het regelsysteem een alarm af en verschijnt het controlelampje .
NB: Als u uw wijnkast hebt gevuld met een groot aantal flessen, kan het enkele uren duren 
voordat de temperatuur in uw wijnkast zich heeft gestabiliseerd. Het controlelampje Q kan dan 
verschijnen. Wacht een tijdje en controleer opnieuw. Als het alarm aanhoudt, moet u contact 
opnemen met uw dealer.

Uw wijnkast kan in een ruimte worden geplaatst met een temperatuur tussen 0°C en 35°C (Modellen 
met 1 temperatuur, uitsluitend met dichte deur). Bij de ingebruikname van de wijnkast of bij significante 
wijzigingen van de ingestelde temperatuur, kan het een aantal uren duren voordat uw wijnkast zich heeft 
gestabiliseerd en de gewenste temperatuur wordt weergegeven.
Wacht enkele dagen.  Als de temperatuur zich niet stabiliseert, dient u contact op te nemen met uw dealer.

Algemeen onderhoud van uw wijnkast

Uw ARTEVINO-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) Verwijder eventuele deeltjes die de drainageslang onder in de wijnkast kunnen verstoppen.

2) Stof de condensator (zwarte metalen rooster aan de achterkant van uw wijnkast) regelmatig (2 maal
per jaar) af.

3) 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, droog na met een zachte doek).

4)  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.

LUCHTVOCHTIGHEIDSGRAAD 
Uw wijnkast is uitgerust met een exclusief ARTEVINO-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 glas water op de vloer van de wijnkast giet om de 
thermodynamische pomp te laten opstarten.
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Storingen

Bij de ingebruikname 

• Indien de compressor niet werkt > Controleer of het stopcontact goed functioneert door er een 
ander elektrisch apparaat in te steken.

• Indien de compressor nooit stopt > Leg uw hand op de condensator (rooster aan de achterkant van 
het apparaat). Indien de condensator koud is, dient u contact op te nemen met uw dealer.
Als de condensator warm is, stelt u de temperatuur (ST1) van uw wijnkast in op uw 15°C, het maximale 
instelbereik. Indien de compressor nog steeds niet stopt, dient u contact op te nemen met uw dealer.

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

HET GEBRUIK VAN GLAZEN DEUREN KAN DE WERKING VAN UW WIJNKAST IN BEPAALDE 
OMSTANDIGHEDEN MET EXTREME TEMPERATUREN BEÏNVLOEDEN.

Normen
Uw product voldoet aan de volgende normen:

1- Veiligheid Richtlijn  2006/95/CE
 Norm  EN60335-1 : Uitgave 5-2010+A1+A2+A11+A12+A13
  EN60335-2-24 : Uitgave 7-2010+A1+A2+A11

2-CEM  Richtlijn   2004/108/CE
 Norm   EN55014-1/2

3- Milieu Richtlijn   2010/30/UE
 Bepaling   1060/2010

R600a
De wijnkasten van ArteVino bevatten een 

ontvlambaar koelgas. Dit kan per land 
verschillen R600a (iso-butane).
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Technische kenmerken en gegevens met betrekking 
tot de Europese regelgeving inzake energieverbruik

* Gemeten met een buitentemperatuur van 25°C.
Energieverbruik berekend op basis van het resultaat verkregen per 24 uur in genormaliseerde testomstandigheden. Het werkelijke 
energieverbruik is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de plaatsing van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld om wijn te bewaren.
Categorie van alle modellen: 2
Klimaatklasse: onze apparaten zijn ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 32°C - SN-klasse - 
Raadpleeg echter bovenstaande tabel met technische kenmerken voor de optimale prestaties van uw product.
Deze modellen kunnen niet worden ingebouwd.
** Deze waarden kunnen per land verschillen; raadpleeg het identificatie-etiket voor de specifieke kenmerken van uw apparaat.
*** R600a gas. Met een R134a gas (voor Verenigde Staten, Canada, Korea, Taiwan) : 38 db(A).

Model
H x B x D 

(mm)
Gewicht 

(Kg)

Bruikbaar
volume 
(liter)

Nauwkeurig- 
heid
(+/-)

Spanning** 
(V) / 

Frequentie** 
(Hz)

Elektrisch
vermogen* 

(Watt)

Verbruik
(kWh 

/24 uur)*

Aanbevolen 
temperatuur- 

bereik  
(T° mini - 
T°maxi)

Energie- 
klasse

Jaarlijks
energieverbruik 

AEc*
(kWh/jaar)

Akoestische
emissie

dB (A)***

Wijnkasten met 1 temperatuur

OXG1T230NPD/PPD 1825 x 680 x 700 72 460 1,5°C 230/50 70 0,35 0°C - 35°C A+ 128 37

OXG1T230NVD 1825 x 680 x 690 86 460 1,5°C 230/50 70 0,59 0°C - 30°C B 216 37

OXM1T182NPD/PPD 1480 x 680 x 700 63 355 1,5°C 230/50 65 0,33 0°C - 35°C A+ 121 37

OXM1T182NVD 1480 x 680 x 690 74 355 1,5°C 230/50 65 0,52 0°C - 30°C B 190 37

OXP1T98NPD/PPD 960 x 680 x 700 45 225 1,5°C 230/50 60 0,31 0°C - 35°C A+ 114 37

OXP1T98NVD 960 x 680 x 690 52 225 1,5°C 230/50 60 0,47 0°C - 30°C B 172 37

Multitemperatuurwijnkasten

OXGMT225NPD 1825 x 680 x 700 72 460 1,5°C 230/50 70 0,35 12°C - 30°C A+ 128 37

OXGMT225NVD 1825 x 680 x 690 86 460 1,5°C 230/50 70 0,59 12°C - 30°C B 216 37

OXMMT177NPD 1480 x 680 x 700 63 355 1,5°C 230/50 70 0,33 12°C - 30°C A+ 121 37

OXMMT177NVD 1480 x 680 x 690 74 355 1,5°C 230/50 70 0,52 12°C - 30°C B 190 37

OXPMT98NPD 960 x 680 x 700 45 225 1,5°C 230/50 65 0,31 12°C - 30°C A+ 114 37

OXPMT98NVD 960 x 680 x 690 52 225 1,5°C 230/50 65 0,47 12°C - 30°C B 172 37

Wijnkasten met 3 temperaturen

OXG3T199NPD 1825 x 680 x 700 79 450 1,5°C 230/50 70 0,35 12°C - 30°C A+ 128 37

OXG3T199NVD 1825 x 680 x 690 93 450 1,5°C 230/50 70 0,59 12°C - 30°C B 216 37

OXM3T151NPD 1480 x 680 x 700 70 345 1,5°C 230/50 65 0,33 12°C - 30°C A+ 121 37

OXM3T151NVD 1480 x 680 x 690 81 345 1,5°C 230/50 65 0,52 12°C - 30°C B 190 37



Notes
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