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WELKOM IN DE WERELD VAN EUROCAVE

Al jarenlang stellen wij ons ten doel u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw passie voor wijn... om die te kunnen delen met 

uw klanten. Hiervoor zet EuroCave haar knowhow in en combineert de 6 essentiële criteria voor het bewaren van wijn in 

optimale condities:

Temperatuur:

De twee grote vijanden van wijn zijn extreme temperaturen en plotselinge temperatuurschommelingen. Bij een constante 

temperatuur kan de wijn optimaal rijpen.

Luchtvochtigheid:

Dit is een essentiële factor om de luchtdichtheid van de kurken te kunnen waarborgen. Het luchtvochtigheidpercentage moet 

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

Duisternis:

Licht, en met name het ultraviolette bestanddeel daarvan, zorgt voor het snel bederven van wijn door de onomkeerbare 

oxidatie van tannine.

Het wordt dus sterk aanbevolen om wijn te bewaren in een donkere ruimte, beschermd tegen ultraviolette stralen.

Afwezigheid van trillingen:

Trillingen verstoren het trage biochemische ontwikkelingsproces van de wijn en zijn vaak fataal voor de beste wijnen.

Opbergruimte:

Het vaak verplaatsen van flessen is schadelijk voor het goede behoud van de wijn. Een goed aangepaste opbergruimte die de 

handelingen tot een minimum beperkt, is onmisbaar.

Natuurlijke ontluchting:

Een constante toevoer van gefilterde lucht van buitenaf blijkt onmisbaar om ongewenste luchtjes en de ontwikkeling van 

schimmels te voorkomen.

Al deze kenmerken zijn samengebracht in de wijnkast Dual Zone uit de Eurocave Professional-lijn die u zojuist hebt aangeschaft. 

Wij danken u voor uw vertrouwen.

Franse wijnen

Elzas  10°C

Beaujolais  13°C

Zoete witte Bordeaux  6°C

Droge witte Bordeaux  8°C

Rode Bordeaux 17°C

Witte Bourgogne 11°C

Rode Bourgogne 18°C

Champagne 6°C

Jura 10°C

Languedoc-Roussillon 13°C

Provence Rosé 12°C

Savoie 9°C

Droge witte wijnen uit de Loire-streek 10°C

Zoete wijnen uit de Loire-streek 7°C

Rode wijnen uit de Loire-streek 14°C

Wijnen uit het Rhône-gebied 15°C

Zoete wijnen uit de Sud Ouest 7°C

Rode wijnen uit de Sud Ouest 15°C

Australische wijnen

Cabernet franc 16°C

Cabernet sauvignon 17°C

Chardonnay 10°C

Merlot 17°C

Muscat à petit grain 6°C

Pinot noir 15°C

Sauvignon blanc 8°C

Semillon 8°C

Shiraz 18°C

Verdhelo 7°C

Overige wijnen

Californië 16°C

Chili 15°C

Spanje  17°C

Italië 16°C

TEMPÉRATURES USUELLES DE SERVICE DES VINS
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1-SCHEMATISCHEWEERGAVEVAN
UWWIJNKAST

1-Kastbehuizing

2- Scharnier

3 - Deur (uitgerust met een deurhendel en een slot dat 2 

bewegingen vereist)

4 - Schuifplateau

5 - Plateau dat de 2 vakken scheidt (inclusief de 

versterkingsstang)

6 - Rek “Hand van de Sommelier’’

7 - Vrije ontluchtingsopening

8 - Identificatie-etiket

9 - Schuifplateau voor 6 flessen

10 - Deuras

11 - Deklat

12 - 2 verstelbare voeten voor het waterpas plaatsen

13 - Bedienings- en regelpaneel

14 - Ontluchtingsopening + actief koolfilter

15 - Ventilator hoog

16 - Verlichting (2 led’s per vak)

17 - Locatie temperatuursondes

18 - Ventilator laag

19 - Vergrendelhaak

20 - Verdamper
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Waarschuwing!

Bij gebruik van uw wijnkast dient u altijd bepaalde voorzorgen in acht te nemen, zoals:
-Gebruikdewijnkastuitsluitendvoorhetbeoogdegebruik,zoalsbeschrevenindezehandleiding.

- Schakel de wijnkast nooit uit door aan het elektriciteitssnoer te trekken. Pak de stekker stevig vast en trek hem recht uit het 

stopcontact.

-Gebruikgeensnoermetbarstenoftekenenvanslijtageindelengterichting.Eenbeschadigdsnoermoetonmiddellijkworden

vervangen.

- 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 

hetgebruikvanhetapparaatgeïnstrueerdzijndooreenverantwoordelijkpersoondiedeveiligheidinachtneemt.Kinderen

moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

- Laat kinderen niet op de wijnkast klimmen, zitten, staan of hangen. Ze kunnen de wijnkast beschadigen of zichzelf ernstig letsel 

toebrengen.

- Houd de sleutels altijd buiten het bereik van kinderen, om te voorkomen dat ze zich insluiten.

NB:Omeenoptimaleveiligheidtegaranderen,isdewijnkastuitgerustmeteenslotdattwee

bewegingen vereist. Om de deur te openen of te sluiten, dient u de sleutel eerst in te drukken en 

vervolgens te draaien terwijl u hem in gedrukt houdt (zie schema hierboven).

GEVAAR: Risico van opsluiting door kinderen. Voordat u uw oude wijnkast recyclet, dient u:

 - de deur te verwijderen.

 - de plateaus op hun plaats te laten, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen komen.

Breng nooit schade toe aan het koelcircuit van het apparaat.

2-BELANGRIJKEVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor uw persoonlijke veiligheid moet de wijnkast correct worden geaard.

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.

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.

GameteenbeschadigdelektriciteitssnoernaaruwdealervanEuroCave.Het

moet worden vervangen door een elektriciteitssnoer met fabrieksgarantie.

BELANGRIJK: Elke interventie moet worden uitgevoerd door een vakkundig elektricien.

Controleer of het stopcontact goed is geaard en of uw installatie wordt beschermd door een aardlekschakelaar (30 mA*)

*niet geldig in bepaalde landen

 In geval van verhuizing naar het buitenland dient u eerst na te gaan of de kenmerken van de wijnkast voldoen aan die in 

het betreffende land (spanning/frequentie).

3-ELEKTRISCHEVOEDING
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4-BESCHERMINGVANHETMILIEUEN
ENERGIEBESPARING

Verwijdering van de verpakking:

Het door EuroCave gebruikte materiaal voor de verpakking is geschikt voor recycling.

Nadatuuwwijnkastuitdeverpakkingheeftgehaald,kuntuhetverpakkingsmateriaalindevuilcontainer

storten. Het materiaal wordt voor een groot deel gerecycled.

Recycling: een gebaar van de burger

Elektrische en elektronische apparaten hebben mogelijk een schadelijk effect op het milieu en de 

volksgezondheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

U mag afval van elektrische en elektronische apparatuur dus niet weggooien bij het ongesorteerde

huisvuil.

Bij de aankoop van een nieuw product van EuroCave (wijnkast, klimaatregelaar voor wijnkelders, Vin au Verre) kunt u de 

recycling van uw oude apparaat overlaten aan uw EuroCave-dealer.

Bespreek dit met uw EuroCave-dealer; hij zal u uitleggen hoe het ophalen en afvoeren van het apparaat binnen het netwerk 

van EuroCave is geregeld.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van en het respect voor het milieu bevat uw 

wijnkastgeenCFK.

U kunt het volgende doen om energie te besparen:

- Plaats uw wijnkast in een aangepaste ruimte (zie hoofdstuk 5) 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 EuroCave-dealer.

N.B.:Vraagbijvervangingvanuwwijnkastinformatieaanbijdetechnischedienstvanuwgemeentevoorhetvolgenvande

juiste recyclingprocedure.

Voor de koelgassen, stoffen en bepaalde onderdelen van de wijnkasten gebruikt EuroCave materiaal dat geschikt is voor 

recycling en waarvoor speciale verwijderingprocedures 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 te verwijderen.

5-INSTALLATIEVANUWWIJNKAST

- Bij de levering van uw apparaat dient u na het uitpakken te controleren of uw wijnkast aan de buitenkant geen gebreken 

vertoont (deuken, vervormingen,...).

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

bedieningspaneel,...).

-Neemingevalvanproblemencontactopmetdedealer.

- Breng de wijnkast naar de plek waar u hem wilt plaatsen. Deze plek moet:

  > een vrije ruimte hebben aan de buitenkant ten behoeve van de luchtcirculatie (niet in een gesloten kast,...),

  > niet in de buurt van een warmtebron staan,

  > niet te vochtig zijn (washok, badkamer,...),

  > een stabiele en vlakke ondergrond hebben,

  > beschikken over een elektrische voeding (standaard geaard stopcontact, 16A, met 

aardlekschakelaar, 30 mA*).  *niet geldig in bepaalde landen

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

- Vermijd het spatten van water op het gehele onderste gedeelte van het apparaat.

- De bovenkant van de wijnkast niet blokkeren

- Plaats de wateropvangbak (in het zakje met “accessoires” van uw wijnkast) op het onderstel 

van de compressor, onder de kleine slang die uit de behuizing komt, met het diepste 
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UwwijnkastvanEuroCaveiszodanigontworpendathijsteedskanwordenaangepast.Naargelanghettypekanhijaltijdaan

uw behoeften voldoen door de indeling aan te passen:

I–Verschillendesoortenindelingen

II-Adviezenvoordeinrichtingvanuwwijnkast
In uw wijnkast van EuroCave 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).

- Volg de vuladviezen afhankelijk van het soort indeling waarmee uw wijnkast is uitgerust goed op en stapel nooit flessen op 

6-INRICHTING-INDELING

gedeelte van de bak onder de slang (zie schema hiernaast).

-Neemhetelektriciteitssnoeruithetzakjemet“accessoires”vanuwwijnkastensluithet

linksonder op de achterkant van de wijnkast aan op de hiervoor bestemde aansluiting (zie schema 

hiernaast).

- Zorg dat het elektriciteitssnoer vrij toegankelijk is en plaats uw apparaat met een vrije ruimte van 

8 tot 10 cm tussen de muur en de achterwand van de wijnkast.

- Maak de stroomkabel vrij zodat deze niet in contact kan komen met andere onderdelen van het 

apparaat.

- Wacht 48 uur voordat u het apparaat aansluit om de vloeistoffen in het interne circuit tot rust te 

laten komen.

-Kanteldewijnkastietsnaarachterenvoorhetafstellenvandevoorstevoeten(losserofvaster

draaien), zodat uw wijnkast waterpas komt te staan (het gebruik van een luchtbelwaterpas wordt 

aanbevolen).

- Verwijder de beschermende elementen aan de binnenkant van de wijnkast.

-Neemhetkoolfilteruithetzakjemet“accessoires”enplaatshetbinnenindewijnkast,inde

ontluchtingsopening bovenaan links (zie schema hiernaast). 

- LET OP: De LED’s op het bedieningspaneel mogen uitsluitend worden vervangen door een 

bevoegd elektricien.

- Sluit niet meer dan één wijnkast op een verdeelstopcontact aan en gebruik geen verlengsnoer.

NB: 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.

Capaciteit: 77 flessen
Maximumgewicht: 100 kg

Bewaarplateau
Universeel,ref.:AXUH

UwlegeDualZonebevateenvastbewaarplateau(plateaudatde2vakkenscheidt)

en een klein schuifplateau voor 6 flessen onder in de wijnkast. De configuratie van 

uw wijnkast kan naar behoefte worden aangepast.

Zie pagina 44 voor voorbeelden van indelingen.

Capaciteit: 22 flessen

Presentatieplateau
Ref.: ACPH

Capaciteit: 32 flessen

Beweegbare 
presentatieset, ref.:  

AOPAH

Capaciteit: 20 flessen

Serveerschuifplateau
Ref.: ACVH

Capaciteit: 78 flessen
Maximumgewicht: 100 kg

Bordeaux-bewaarplateau, 
ref.:AXBH

Capaciteit: 7 flessen

Schuifplateau
Magnum uitgerust met de 

“Main du Sommelier’’
Ref.:ACGMS

Capaciteit: 12 flessen
(13 Bordeauxflessen)

Universeelschuifplateau
uitgerust met de

“Hand van de Sommelier “



elkaar op een schuifplateau.

- Trek bij het gebruik van uw wijnkast nooit meer dan één schuifplateau tegelijkertijd naar voren.

III–Aanvullingschuifplateaus
Bij de aankoop van uw wijnkast zijn de schuifplateaus perfect afgesteld op de binnenafmetingen van uw apparaat. Bij aankoop 

van een nieuw schuifplateau, dient u deze afstelling zelf te doen. Schroef hiervoor de schroeven van de eerste geleider rechts of 

links (2 schroeven) los, plaats de geleider in de gewenste breedte en schroef de schroeven weer vast. Herhaal deze handeling 

voor de tweede geleider (indien nodig):

De rekken “Hand van de Sommelier” kunnen worden verwisseld of vervangen.  Maak het ovale gedeelte (1) van het rek los en 

trek het (2) in de richting van de stangen van het plateau.

Pas het plateau als volgt aan aan een nieuwe configuratie: schuif de rekken voorzichtig langs het plateau. Ze dienen altijd met 

vijventezijngegroepeerdomdeflessencorrecttekunnenplaatsen.Ukuntookeendertienderektoevoegen.

IV-Wijzigingvandeinrichtingvandewijnkast

Om een bewaarplateau van plaats te wisselen dient u eerst het plateau volledig leeg te maken, de rekken van de plateaus 

te verplaatsen en ze weer te bevestigen zoals hiernaast aangegeven:

Om een schuifplateau van plaats te wisselen dient u het plateau eerst helemaal leeg te maken. Schuif het schuifplateau 

vervolgens naar u toe en houdt daarbij het voorste gedeelte omhoog. Verwijder de geleiders van de wand door de rechter en 

linker geleider te markeren en installeer ze opnieuw zoals hieronder aangegeven:
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Plateaustang 
MDS rek

Geleider

Geleider

Regelschroef

Plateausteunen Wand

Wand

Geleider

Wand

Geleider

Plaatsing van het achterste 

gedeelte van de geleider

WandGeleider

Wand

Geleider

Plaatsing van het voorste 

gedeelte van de geleider

Schuifplateau

Geleider

Terugplaatsen 

schuifplateau

2

1
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I-Aansluiting
Controleer of uw stopcontact de juiste spanning heeft (aanwezigheid zekeringen en hun 

stroomsterkte) en of de aardlekschakelaar van 30 mA goed functioneert (geldt niet voor bepaalde 

landen).

Wacht 48 uur voordat u de wijnkast aansluit op het elektriciteitsnet.

II-Ingebruikname
Bij aansluiting van de wijnkast licht bedieningspaneel automatisch op.

Indien de ingestelde temperatuur lager is dan de omgevingstemperatuur zal binnen een paar minuten het controlelampje van 

het koelcircuit gaan branden.

Indien de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur zal het controlelampje van het warmtecircuit gaan 

branden.

Om uw wijnkast in de waakstand te zetten, houdt u de toets  gedurende 5 seconden ingedrukt.

III-Schematischeweergavevanhetbedieningspaneel

 

IV-Temperatuurregeling
De temperatuur van uw wijnkast wordt volledig vanaf het bedieningspaneel ingesteld. Het bedieningspaneel ziet er als volgt uit:

 - Temperatuurweergave: geeft de effectieve temperatuur binnen in de wijnkast weer.

 - Regeltoetsen: hiermee kan de gewenste temperatuur binnen de wijnkast worden geselecteerd.

 - Controlelampjes koelcircuit/warmtecircuit: hiermee kan de werking van het warmtecircuit/koelcircuit worden bekeken.

Voor het regelen van de temperatuur van uw Dual Zone:

Houd de toets “SET” ingedrukt. De controlelampjes van de menu’s voor het instellen van de temperatuur en de verlichting gaan 

branden. Om van het ene naar het andere menu te navigeren, gebruikt u de toetsen + of -.

Plaats de cursor ter hoogte van het menu voor het instellen van de temperatuur ( ) en bevestig met de toets “SET”. De 

temperatuurweergave van het onderste vak knippert en de ingestelde temperatuur wordt weergegeven.

Voor het vak voor witte wijn/rosé (onderste vak) is de temperatuur standaard ingesteld op 8°C. Deze temperatuur kan worden 

ingesteld tussen 6°C en 12°C met behulp van de toetsen + en -.  Buiten deze twee grenzen zullen de toetsen + en - niet meer 

werken.

Nadatdetemperatuurisbevestigdmetdetoets“SET”gaatdetweedetemperatuurweergaveknipperenvoorhetbovenste

vak.

Voor het vak voor rode wijn (bovenste vak) is de temperatuur standaard ingesteld op 18�. Deze temperatuur kan worden 

ingesteld tussen 16°C en 20� met behulp van de toetsen + en -.  Buiten deze twee grenzen zullen de toetsen + en - niet meer 

werken.

Om de menu’s snel te verlaten, drukt u kort op de toets ! . Anders zal automatisch de hoofdweergave van de temperatuur 

worden weergegeven.

LET OP: Voor een correcte werking dient uw wijnkast in een ruimte te worden geplaatst met een temperatuur tussen 12 en 

30°C. Er kan een temperatuurverschil bestaan in elk vak bij de uitersten van de gebruikstemperaturen. 

7-INGEBRUIKNAMEVANUWWIJNKAST

Temperatuur

Verlichtingsmodus

selectie en bevestigings
toets

selectie en afstel
toets

Betreffende temperatuurzones
Menu temperatuurregeling

Verlichtingsmenu

Koolfilteralarm

standby toets

infrarood detector
‘deur open’

Alarm sondestoring

Controlelampjes

koelcircuit/warmtecircuit

Deuralarm

Temperatuuralarm
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8 - ALARMEN

Uwwijnkastisuitgerustmetdiversevisuelealarmen.

Uwordtgewaarschuwddooreensignaalals:

 - de temperatuur van de wijnkast buiten het bereik van de ingestelde temperatuur komt: .

 - het koolfilter vervangen moet worden: .

Het behoud van uw wijnen staat voorop.

1-Temperatuur
Indien de temperatuur van uw wijnkast gedurende 24 uur 4°C hoger of lager is dan de ingestelde temperatuur, wordt een 

visueel alarm geactiveerd.

Het controlelampje  wordt weergegeven zolang de temperatuur 4°C hoger of lager dan de grenswaarde is.

Het temperatuuralarm kan worden geactiveerd in de volgende gevallen:

 - De deur is open blijven staan of slecht gesloten:

 Sluit de deur en wacht enkele uren zodat de temperatuur in de wijnkast zich kan stabiliseren. Het  

 controlelampje zal dan uitgaan.

 - De afdichting van de deur is beschadigd:

 De luchtdichtheid van de deur is minder goed en de temperatuur kan buiten de grenswaarde komen, waardoor het  

 alarm wordt geactiveerd.

 Neem contact op met uw dealer van EuroCave.

 -Uheeftdewijnkastgevuldmeteengrootaantalflessen:

 De wijnkast heeft enkele uren nodig om op de juiste temperatuur te komen; het is dus mogelijk dat het alarm wordt  

 geactiveerd.

 Het is overigens ook mogelijk dat dit zich voordoet bij de ingebruikname van de wijnkast. Dit is niet het gevolg van  

 een storing.

 Wacht enkele dagen, zodat de temperatuur in de wijnkast zich kan stabiliseren.

 Als het alarm na enkele dagen echter nog niet is uitgeschakeld, dient u contact op te nemen met uw  

 dealer van EuroCave.

Buiten deze drie gevallen kan activering van het alarm leiden tot storingen (zie volgende pagina). Neem 

contact op met uw dealer van EuroCave.

N.B.:Alleen een langdurige blootstelling aan temperaturen buiten de grenswaarden en temperatuurschommelingen zijn

schadelijk voor uw wijnen.

Bij significante wijzigingen van de ingestelde temperatuur, kan het een aantal uren duren voordat de wijnkast zich heeft 

gestabiliseerd en de gewenste temperaturen worden weergegeven.

V-Instellingvandeverlichting
Uwwijnkastisvoorzienvaneensfeerverlichtingdiehettevensmogelijkmaaktdeetikettenvanuwflessenbetertelezen.

In tegenstelling tot klassieke verlichtingen, produceert de verlichting van EuroCave geen ultraviolette straling en nagenoeg geen 

warmte. Zo kunt u uw wijnen in alle veiligheid bewaren.

Het extra energieverbruik is minder dan 10 watt/uur bij permanent gebruik.

 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: Intense straling, kijk nooit direct in de lichtbundel.

Voor het regelen van de verlichting van uw Dual Zone:

Houd de toets “SET” ingedrukt. De controlelampjes van de menu’s voor het instellen van de temperatuur en de verlichting gaan 

branden. Om van het ene naar het andere menu te navigeren, gebruikt u de toetsen + of -.

Plaats de cursor ter hoogte van het menu verlichting ( ) en bevestig met de toets “SET”. 

Door met de toetsen + of – te navigeren, heeft u 2 mogelijkheden voor het instellen van de verlichting:

 - permanente verlichting (voor een sfeerverlichting): .

 - verlichting uitgeschakeld: .

Bevestig de gewenste instelling door de toets “SET” in te drukken.

Om de menu’s snel te verlaten, drukt u kort op de toets .
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UwwijnkastvanEuroCavewerktvolgenseeneenvoudigenbeproefdconcept.Metdevolgendeonderhoudshandelingenstelt

u een lange levensduur van uw wijnkast veilig.

- Vervang elk jaar het actieve koolfilter in de bovenste ontluchtingsopening van uw wijnkast.

Verwijder het koolfilter handmatig. Een nieuw koolfilter is verkrijgbaar bij uw gebruikelijke dealer. Het koolfilter moet worden 

vervangendooreenkoolfiltermetfabrieksgarantie.Uwordtdooreenvisueelalarmgewaarschuwddatuwkoolfiltermoet

worden vervangen (zie vorige hoofdstuk).

- De condensator (metalen rooster langs de achterwand aan de buitenkant van het apparaat) moet 2 maal per jaar worden 

afgestoft.

- Voor het reinigen van de achterkant van uw wijnkast en voordat u de wijnkast verplaatst, dient u de stekker uit het stopcontact 

te nemen en de flessen uit de kast te halen.

- Maak eenmaal per jaar de binnenkant van de wijnkast helemaal schoon nadat u de stekker uit het stopcontact en de flessen 

uit de wijnkast hebt gehaald (gebruik water en een niet-agressief schoonmaakmiddel, daarna zorgvuldig spoelen).

- De bovenkant van het deksel van de verdamper moet eenmaal  per jaar met een stofzuiger worden afgestoft. 

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.

9-ALGEMEENONDERHOUD

II-Koolfilter
Wij raden u aan het koolfilter van uw wijnkast elk jaar te vervangen (zie het volgende hoofdstuk over algemeen onderhoud).

Uwwijnkastisuitgerustmeteentellerdiehetaantalgebruiksdagenvanhetkoolfilterberekent.

Als het filter 1 jaar oud is, knippert het pictogram .

Navervangingvanhetkoolfilterzetudetellerweeropnul.

Dit gebeurt als volgt: 

 - Houd de toets “SET” ingedrukt. De controlelampjes van de menu’s voor het instellen van de temperatuur, de  

 verlichting en het koolfilter gaan branden. Om van het ene naar het andere menu te navigeren, gebruikt u de toetsen  

 + of -.

  Plaats de cursor op het knipperende controlelampje van het koolfilter.

 - Druk op de toets « SET » om het resetten te bevestigen.

 - Het controlelampje van het koolfilter verdwijnt.

 - Om de menu’s snel te verlaten, drukt u kort op de toets .

Ukuntdetelleralleenresettenalsereenalarmisgeactiveerd.Ditomeventueleontregelingvandetelleralsgevolgvaneen

verkeerde handeling te voorkomen.
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10-STORINGEN

In geval van storingen aan uw apparaat wordt door alarmen aangegeven om welk soort probleem het gaat.

1-Temperatuur
Indien de temperatuur van uw wijnkast gedurende 24 uur 4°C hoger of lager is dan de ingestelde temperatuur, wordt een 

visueel alarm geactiveerd.

Het pictogram  wordt weergegeven zolang de temperatuur 4°C hoger of lager dan de grenswaarde is.

Controleer of (zie hoofdstuk temperatuuralarm op pagina 9):

 - de deur van de wijnkast goed gesloten is,

 - de afdichting van de deur niet beschadigd is,

 - u uw wijnkast in de voorgaande uren niet heeft gevuld met een groot   

 aantal flessen.

Als u deze punten bent nagegaan en het alarm na enkele dagen blijft aanhouden, 

kan het mogelijk om een storing gaan. Haal de stekker van uw wijnkast uit het 

stopcontact en neem contact op met uw dealer.

II-Temperatuursondes
In geval van storing van de sondes die de temperatuur meten, 

gaat het controlelampje van het alarm sondestoring ( ) 

branden.

Het blijft branden zolang het probleem niet is opgelost.

Neem in dat geval contact op met uw dealer van 

EuroCave.

III-Verlichting
In geval van storing van de verlichting mag u de behuizing of de dioden niet manipuleren.

Neem contact op met uw dealer.

NB: Indien de werking van uw apparaat niet normaal lijkt, neem dan contact op met uw 

dealer van EuroCave.

11-TECHNISCHEKENMERKEN

Afmetingen in mm Leeg gewicht 

(kg)

Gebruikslimieten Energieverbruik 

per 24 uur* 

(kWh)H B D** T° mini T° maxi

D290 1744 654 689 92 12°C 30°C 1,5

* Energieverbruik per 24 uur gemeten bij een buitentemperatuur van 25°C met glazen deur.

Nauwkeurigheidregulering:+/-1°C–Nauwkeurigeweergave:+/-0,5℃.

** Inclusief deurhendel

Uw product voldoet aan de volgende normen:

1 VEILIGHEID (artikel 3.1a van de richtlijn 1999/5/CE)

 Norm EN60335-2-24

  EN60371Ed.02

2 CEM (artikel 3.1b van de richtlijn 1999/5/CE en aanvullende vereisten 89/336/CE)

 Norm EN55014-1/A1/A2Ed.00/01/02

  EN55014-2/A1/A2Ed.97/02

N.B.: Alleen een

langdurige blootstelling 

aan temperaturen buiten 

de grenswaarden en 

plotselinge temperatuur-

schommelingen zijn 

schadelijk voor uw wijnen.

Let op: Elke interventie op het koelcircuit dient te 

geschieden door een bevoegd 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 bevoegd elektricien.
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12-VOORBEELDENVANINDELINGEN

162 flessen  *

V - Schuifplateau

117 flessen *

V - Presentatie 

171 flessen *

V-Gemengd

*De capaciteit van de wijnkasten is berekend in de fabrieksconfiguratie met 
traditionele Bordeaux-flessen.



WAARSCHUWING

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

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

is. EuroCave 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.

Het fotokopiëren, vermenigvuldigen of geheel of gedeeltelijk vertalen van dit document is streng verboden zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van EuroCave.



www.eurocave.com/pro•EuroCavePro@eurocave.com

EuroCave,almeerdan30jaartoonaangevendophetgebiedvanhetbehoud,

depresentatieenhetserverenvanwijn, levertoplossingenaangepastaan

elkebehoefte.EuroCave-dealervooraanvullendeinformatie!
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