
WELKOM IN DE WERELD VAN EUROCAVE

Al jarenlang stellen wij ons ten doel u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw passie voor wijn… Hiervoor zet EuroCave 

Professional haar knowhow in en combineert de 6 essentiële criteria voor het serveren van wijn:

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 luchtvochtigheidspercentage 

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 ul-

traviolette stralen.

Afwezigheid van trillingen

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

flessenrekken van de “Main du Sommelier” isoleren elke fles tegen eventuele storingen (antitrillingtechnologie).

Luchtcirculatie

De constante luchtverversing voorkomt schimmelvorming in uw wijnkast. De wijnkasten van EuroCave Professional beschik-

ken over een ontluchtingssysteem met kelderraameffect, te vergelijken met de ontluchting van een natuurlijke wijnkelder.

Opbergruimte

Het vaak verplaatsen van flessen is schadelijk voor de wijn. Een goed aangepaste opbergruimte die de handelingen tot een 

minimum beperkt, is onmisbaar.

Wij danken u voor uw vertrouwen.

Gebruikelijke serveertemperatuur wijnen

Franse wijnen Australische wijnen

Elzas 10 °C Cabernet franc 16 °C

Beaujolais 13 °C Cabernet sauvignon 17 °C

Zoete witte Bordeaux 6 °C Chardonnay 10 °C

Droge witte Bordeaux 8 °C Merlot 17 °C

Rode Bordeaux 17 °C Muscat à petit grain 6 °C

Witte Bourgogne 11 °C Pinot noir 15 °C

Rode Bourgogne 18 °C Sauvignon blanc 8 °C

Champagne 6 °C Semillon 8 °C

Jura 10 °C Shiraz 18 °C

Languedoc-Roussillon 13 °C Verdhelo 7 °C

Provence Rosé 12 °C

Savoie 9 °C Andere wijnen

Droge witte wijnen uit de Loire-streek 10 °C Californië 16 °C

Zoete wijnen uit de Loire-streek 7 °C Chili 15 °C

Rode wijnen uit de Loire-streek 14 °C Spaanse wijn 17 °C

Wijnen uit het Rhône-gebied 15 °C Italië 16 °C

Zoete wijnen uit de Sud Ouest 7 °C

Rode wijnen uit de Sud Ouest 15 °C
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Legenda

A Behuizing van het apparaat

B  Vacuümtrekker (8) 

C  Bedieningspaneel voor de instelling van de 

temperatuur van de 2 vakken 

D Controlelampjes storingsalarm vacuümtrekking + knop 

voor het herladen van de vacuümtrekking (ACTIV PROTECT)

E  Afstandsbediening voor het regelen van de verlichting

F  Elektriciteitssnoer

G Verstelbare voeten (2)

H Opvangbak van condenswater (2)

I Identificatie-etiket

J Slot (2)

K Glazen plateau

L Deuren (2)
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Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw apparaat gaat gebruiken en bewaar de handleiding 

voor gebruik in de toekomst.

Als u het apparaat niet conform de handleiding gebruikt, kan dit leiden tot beschadiging van het apparaat.

 • Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.

 • Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.

 • Trek voor het plegen van onderhoud aan het apparaat de stekker uit het stopcontact.

 • Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken, maar door aan de stekker te trekken.

 • Gebruik geen snoer met barsten of tekenen van slijtage in de lengterichting.

 • Een beschadigd snoer moet onmiddellijk worden vervangen (neem contact op met uw dealer van Eurocave Professional).

 • Houd kinderen die niet onder toezicht staan uit de buurt van het apparaat.

 •  Gebruik uitsluitend de met uw apparaat meegeleverde voedingskabel en sluit deze alleen aan op een geaard stopcontact.

 • Uw apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis (met een ideale omgevingstemperatuur voor het apparaat  

 in werking tussen 6°C en 25°C).

 • Indien het snoer, de stekker of het apparaat beschadigd lijken of niet correct functioneren, dient u contact op te nemen  

 met uw dealer van Eurocave Professional.

 • Zet het apparaat, het snoer of de stekker niet in water of een andere vloeistof. Vul het apparaat nooit met water of  

 andere vloeistof.

 • Houd de voedingskabel buiten het bereik van kinderen, vermijd scherpe hoeken in de kabel en houd hem uit de buurt  

 van een warmtebron.

 • Plaats het apparaat niet op een warm oppervlak zoals een kookplaat en gebruik het apparaat niet in de buurt van een  

 warmtebron (radiator, open vuur, raam...).

 • Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en niet-brandbare ondergrond, op voldoende afstand van gootstenen of  

 kranen, om het opspatten van water of andere vloeistof te voorkomen.

 • 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.

 Breng nooit schade toe aan het koelcircuit van het apparaat.

  

2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3 - ELEKTRISCHE VOEDING

Voor uw persoonlijke veiligheid 

moet het apparaat 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.

Het elektriciteitssnoer van het apparaat 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.

Ga met een beschadigd elektriciteitssnoer naar uw dealer van Eurocave 

Professional. Het moet worden vervangen door een elektriciteitssnoer 

met fabrieksgarantie. 

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

in het betreffende land (spanning/frequentie).
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4 - BESCHERMING VAN HET MILIEU

EN ENERGIEBESPARING 

5 - INSTALLATIE

Installatie 
Breng uw apparaat naar de plek waar u hem wilt plaatsen.

Plaats het glazen plateau op het apparaat en zet de 

opvangbakken voor condenswater op hun plaats 

Deze 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,

 • een stabiele en vlakke ondergrond hebben,

 • beschikken over een elektrische voeding (standaard 

geaard stopcontact, 16 A, met aardlekschakelaar, 30 mA*) 

(* geldt niet voor bepaalde landen).

Verwijdering van de verpakking

Het door Eurocave Professional gebruikte materiaal voor de verpakking is geschikt voor recycling.

Nadat u het apparaat uit de verpakking heeft gehaald, kunt u het verpakkingsmateriaal in de 

vuilcontainer 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 Professional (wijnkast, klimaatregelaar voor wijnkelders, Vin au 

Verre, Wine Bar 8.0) kunt u de recycling van uw oude apparaat overlaten aan uw Eurocave Professional-dealer.

Bespreek dit met uw Eurocave Professional-dealer; hij zal u uitleggen hoe het ophalen en afvoeren van het apparaat 

binnen het netwerk van Eurocave Professional is geregeld.

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

het apparaat geen CFK.

U kunt het volgende doen om energie te besparen

 • Plaats uw apparaat in een aangepaste ruimte, met inachtneming van het gegeven temperatuurbereik.

 • Houd de deuren zo kort mogelijk geopend.

 • Controleer de staat van de afdichting van de deuren en kijk of deze niet beschadigd is. Als dit wel het geval is, dient 

 u contact op te nemen met uw Eurocave Professional-dealer.

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

elektriciteitssnoer door te snijden.

Verplaatsing van het apparaat dient altijd vanaf de 

zijkant te gebeuren, aan de kant van het elektriciteits-

snoer, en daarbij mag de kast niet meer dan 

45°overhellen.

 • Controleer bij levering van uw apparaat of dit aan de buitenkant geen gebreken vertoont (schok, vervormingen,...).

 • Open de deuren en controleer of er binnen in het apparaat niets beschadigd is (wanden, vacuümtrekkers, elektronisch 

reguleringsysteem).

Neem in geval van problemen contact op met uw dealer van Eurocave Professional.

MAX 40 kG
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6- INGEBRUIKNAME

Voorzorgsmaatregelen
 • Plaats het apparaat niet in een ruimte die kan overstromen.

 • Plaats de wijnkast niet in de buurt van een warmtebron en stel hem niet bloot aan directe 

zonnestraling.

 • Vermijd het spatten van water op het gehele achterste gedeelte van het apparaat.

 • Plaats de wijnkast met een vrije ruimte van minimaal 10 cm tussen de muur en de achterwand van 

de wijnkast.

 • Maak de stroomkabel vrij zodat deze toegankelijk blijft en niet in contact kan komen met andere 

onderdelen van het apparaat.

 • Kantel het apparaat horizontaal naar voren voor het afstellen van de achterste voeten (losser of 

vaster draaien), zodat uw wijnkast licht (2 tot 3°) naar achteren helt (zo kan het condenswater 

wegstromen).

 • Houd de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat vrij.

 • De afstand tussen de ventilatieopeningen en de muur of een voorwerp moet minimaal 10 cm 

bedragen.

1. Gebruik 
Wine Bar 8.0 is bestemd voor het op temperatuur brengen en het bewaren van geopende flessen met stille wijn (wit, rosé of 

rood).

Het apparaat kan in geen geval worden gebruikt voor koolzuurhoudende wijn (zoals champagne, enz.).

Wine Bar 8.0 is ontworpen voor:

4 flessen rode wijn + 4 flessen witte wijn/rosé

of 8 flessen rode wijn

of 8 flessen witte wijn/rosé 

+ een reserve van 6 flessen, die op de juiste serveertemperatuur worden gehouden.

Ongeacht of deze flessen geopend (vacuüm getrokken) zijn of niet (op temperatuur gebracht).

Met de Wine Bar 8.0 behouden uw geopende flessen hun smaak, tot maximaal 10 dagen.

De sleutel tot het goed serveren van uw wijn

1) Wijn serveren op de juiste serveertemperatuur:

Om de smaak volledig tot zijn recht te laten komen, moet wijn de juiste serveertemperatuur hebben. Een wijn die te 

warm wordt bewaard, maakt een gealcoholiseerde en koppige indruk. Bij een te lage temperatuur gaat er juist veel van 

het aroma verloren en kan de smaak niet meer tot zijn recht komen. De juiste serveertemperatuur van witte wijn/rosé 

ligt tussen 8°C en 10°C. Die van rode wijn tussen 16°C en 18°C.

Respect voor de wijn is belangrijk bij de werking van de Wine Bar 8.0 en daarom gebeurt het op serveertemperatuur 

brengen heel geleidelijk.

Bijvoorbeeld: een fles witte wijn/rosé die uit een wijnkast van 12°C wordt gehaald, heeft ongeveer 1,5 uur nodig om 

op de juiste serveertemperatuur te komen (in het geval van een volle fles en bij een omgevingstemperatuur van 20°C).

In diezelfde omstandigheden heeft een fles rode wijn ongeveer 3 uur nodig om de juiste serveertemperatuur te bereiken.

2) Wijn beschermen tegen zuurstof als de fles is aangebroken:

Wijn ademt en bestaat uit levende bestanddelen die aan veranderingen onderhevig zijn. Bij contact met zuurstof in de 

omgevingslucht gaat de wijn heel snel oxideren.

Het is dus noodzakelijk om de wijn te beschermen tegen elk contact met zuurstof om alle smaakkwaliteiten te 

behouden. Wine Bar 8.0 zorgt voor het behoud van uw wijnen: het vacuümtrekkingsysteem trekt de lucht uit de fles 

en beschermt zo de wijn tegen oxidatie. 

 LED’s mogen uitsluitend worden vervangen door

 een bevoegd elektricien.

 - Sluit niet meer dan één apparaat op een    

 verdeelstopcontact aan en gebruik geen verlengsnoer.
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A - Knop P : hiermee kunt u de temperaturen van de vakken en de parameters van de regelaar instellen.

B - Knop U : hiermee kunt u het apparaat in- en uitschakelen (stand-by zetten)

C/D - hiermee kunt u de temperatuurwaarden van elk vak wijzigen.

E - controlelampje voor de koelingsfunctie (lampje aan =  linker vak wordt gekoeld)

F - controlelampje voor de koelingsfunctie (lampje aan =  rechter vak wordt gekoeld)

G - controlelampje voor de verwarmingsfunctie (lampje aan =  rechter vak wordt verwarmd)

III. Schematische weergave        

1I.  Aansluiting

Laat uw stopcontact controleren (aanwezigheid 

zekeringen, stroomsterkte en aardlekschakelaar 30 

mA) door een bevoegd elektricien.

G B

A

D

C

E FStand-by Alarm

IV.  Temperatuurregeling

Met de Wine Bar 8.0 kan wijn op temperatuur worden gebracht en kunnen aangebroken flessen worden bewaard.

1 Druk op de toets  ; het bericht "SP1" wordt 

weergegeven. U kunt nu de ingestelde temperatuur van het 

linker vak regelen.

2  Om de ingestelde temperatuur te wijzigen, drukt u op 

de toets  om de temperatuur te verhogen of de toets 

 om te verlagen. De temperatuur "SP1" kan worden 

ingesteld tussen 6°C en 15°C.

3 Als u de gewenste temperatuurwaarde hebt bereikt, 

bevestigt u deze door op de toets te drukken. 

Het bericht ''SP2'' wordt weergegeven. U kunt nu de 

ingestelde temperatuur van het rechter vak regelen.

4 Om de ingestelde temperatuur te wijzigen, drukt u op 

de toets   om de temperatuur te verhogen of de toets 

 om te verlagen. De temperatuur ''SP2'' kan worden 

ingesteld tussen 9°C en 18°C.

5 Bevestig de temperatuurwaarde door op de toets 

te drukken, om de wijzigingen op te slaan en terug te 

keren naar de normale weergave.

OKOK

1

2

2

4

4

3 5
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1 Om het apparaat in de waakstand te zetten, drukt de toets .

2  De koelingsfunctie van het apparaat staat nu in de waakstand. 

3 Om de koelingsfunctie weer op te starten, drukt u opnieuw op 

de toets .

V. Het apparaat in de waakstand zetten

7- GEBRUIK
Nadat u de temperatuur van de vakken hebt ingesteld 
naar gelang de kleur van de gebruikte wijn (rood + 
rood), (wit + wit), (wit + rood), kunt u in elk vak 
3 flessen op temperatuur en 4 aangebroken flessen 
plaatsen om te bewaren.

Positie vacuümtrekkers

Advies: voor een optimale werking van uw Wine Bar 

8.0, adviseren wij om niet na elke handeling vacuüm te 

trekken maar pas als u klaar bent met serveren.

   In geval van een stroomstoring blijven de ingestelde temperaturen behouden.

De adviestemperatuur voor witte wijn/

rosé is 6 tot 12 °C en 15 tot 19 °C voor 

rode wijn. De temperatuur voor het 

linker vak is standaard ingesteld op 8 en 

voor het rechter vak op 18°C.

 Voor een correcte werking dient de Wine Bar 8.0 in een ruimte te worden geplaatst met een 

temperatuur tussen 10°C en 35 °C.

Let op: de temperatuur van het linker vak moet 

altijd lager zijn ingesteld dan de temperatuur 

van het rechter vak. 

Om de goede werking van het apparaat te garanderen, 

is het belangrijk om minimaal 3°C verschil te hebben in 

de temperatuur van de twee vakken.

3

1
2

1

3
2

1  De vacuümtrekker staat in de positie "Service"

2  Draai het ventiel naar links

3  Breng het ventiel naar beneden. De vacuümtrekker 

staat nu in de positie "Bescherming"

1  De vacuümtrekker staat in de positie "Bescherming" 

Breng het ventiel naar boven

2  Draai het ventiel naar rechts om het in de hoge stand 

te houden.

3  De vacuümtrekker staat nu in de positie "Service"

Positie BESCHERMING Positie SERVICE

De vacuümtrekkers kunnen in geen geval 

worden gebruikt voor mousserende wijnen 

(zoals Champagne, enz.) en zijn uitsluitend 

geschikt voor stille wijnen.

Het apparaat is geschikt voor standaard 

wijnflessen van 75 cl (met een lengte van 292 

tot 336 mm).

Dit apparaat is niet geschikt voor magnums 

of halve flessen.
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Een fles uitnemen:

1 Open de deur van het vak

2 Neem de fles uit zonder de vacuümtrekker te veranderen.

3 U kunt de vacuümtrekker eventueel in de positie SERVICE 
zetten. Wij adviseren u om het vacuümtrekkingsysteem niet 
steeds na elke handeling in werking te stellen, maar pas aan 

het eind van de service of van de gebruiksperiode van het 
apparaat (als de vacuümtrekking steeds wordt herhaald, kan 
dit de houdbaarheid van de wijn beïnvloeden).

4 Sluit de deur

N.B.: De pomp wordt opnieuw ingeschakeld gedurende 
ongeveer 10 seconden; dit is normaal. 

Verlichting van uw apparaat:

Uw Wine Bar 8.0 is voorzien van een multicolor LED-verlichting. Het 
apparaat wordt geleverd met een afstandsbediening voor het regelen van de 
verlichtingsfuncties. 

De regelantenne van de verlichting bevindt zich aan de voorkant, tussen de 
twee deuren. Zorg ervoor dat u tijdens de bediening van de afstandsbediening 
altijd voor het apparaat staat. 

M

2 3 41

Light

&
Move

Light

Light
Druk eenmaal om de verlichtingsmodus te activeren

AAN / UIT

Automatische afwisseling van kleuren of pauze

Regeling van de kleuren: door op een van deze toetsen te drukken, 
stopt de automatische afwisseling.

Regeling van de intensiteit van de verlichting: geldt alleen voor vaste 
verlichting

Regeling van de snelheid van afwisseling van de kleuren of van de 
gevoeligheid voor de muziekfunctie.

Muziekmodus: de kleuren wisselen al naar gelang de geluidsintensiteit.

M

2 3 41

Geheugenfunctie

De geheugenfunctie werkt alleen met de vaste kleur.

Stel de gewenste kleur in door op  of  te drukken.

Druk op M  en vervolgens op 2 31  of 3 4

De kleur wordt opgeslagen op de gekozen toets.

Telkens wanneer u op deze toets drukt, wordt de opgeslagen kleur 
weergegeven.

1 Open de deur van het vak.

2  Als de vacuümtrekker in de positie  
BESCHERMING staat, plaatst u de hals van de 
aangebroken fles direct onder een van de ventielen 
voor vacuümtrekking. Breng de fles omhoog en 
plaats hem verticaal in het midden op de hiervoor 
bestemde plaats (verwijder voorwerpen die de 
flessenhals kunnen blokkeren).

3 Als de vacuümtrekker in de positie SERVICE staat, 
zet u hem eerst terug in de positie  BESCHERMING. 

Hiertoe draait u het ventiel naar links om het vrij 
te maken en brengt u het ventiel naar beneden in 
de lage stand.  
Plaats vervolgens de hals van de aangebroken fles 
onder het ventiel voor vacuümtrekking en zet de 
fles in verticale positie.

4 De vacuümtrekking wordt dan binnen enkele 
seconden vanzelf in werking gezet (het apparaat 
werkt dan zelfstandig).

5 Sluit de deur van het vak

1

2

3

Bewaar uw aangebroken flessen:

WERKING: 
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8 - ALGEMEEN ONDERHOUD

Regelmatige controle en een nauwkeurige beschrijving van eventuele storingen 

aan uw dealer, moeten de lange levensduur van uw apparaat garanderen.

Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden:
 • Reinig indien nodig de binnen- en buitenkant van het apparaat met behulp van een vochtige zachte doek.

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen en laat geen vloeistof over het apparaat  stromen.

Bij een normale werking en afhankelijk van het omgevingsklimaat (temperatuur/vochtigheid) kan het apparaat bij het 

koelen natuurlijke condens produceren. Het condenswater wordt opgevangen in de hiervoor bestemde bakken in de 

sokkel van het apparaat.

Controleer regelmatig het niveau van het condenswater.

Ga als volgt te werk om het condenswater af te voeren:
 • open de 2 deuren

 • trek de bakken voorzichtig naar u toe om ze vrij te maken

 • als de bakken zijn leeggemaakt en gereinigd, kunt u ze terugplaatsen door ze horizontaal onder het apparaat te plaatsen 

op de daarvoor bestemde plaats.

 

Onderhoudswerkzaamheden één tot tweemaal per jaar:
 • Trek de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat leeg

 • Reinig de condensator aan de achterkant van het apparaat door stof af te nemen met behulp van een stofzuiger

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

 • Zorgvuldig naspoelen

 • Steek de stekker weer in het stopcontact

Onderhoudswerkzaamheden 
Als u geen onderhoudscontract hebt afgesloten bij onze distributeur van EuroCave Professional, is het van essentieel belang 

dat u ongeveer elke 6 maanden bepaalde controlepunten nagaat en elke 12 tot 18 maanden onderhoudswerkzaamheden 

uitvoert, teneinde de levensduur van uw Wine Bar 8.0 te garanderen.

Voor meer informatie over preventief onderhoud van uw apparaat kunt u terecht bij uw dealer van EuroCave Professional.

   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.

Mogelijke incidenten Oorzaken Correctieve handeling

De knop ACTIV PROTECT brandt 

rood 

Alarm vacuümstoring Een van de flessen in het apparaat is niet 

goed geplaatst of de hals van een fles 

wordt geblokkeerd door een voorwerp 

(capsule, kurk of iets anders). 

Verwijder de flessen één voor één, 

controleer de hals op blokkerende 

voorwerpen en plaats de flessen weer 

terug.

9 - STORINGEN
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Mogelijke incidenten Oorzaken Correctieve handeling

Het ventiel voor vacuümtrekking komt 

niet helemaal naar beneden

Nadat u hebt gecontroleerd of het 

ventiel niet in de positie SERVICE staat, 

drukt u lichtjes op de bovenkant van 

de hendel.

Er verschijnt water onder het apparaat De condenswaterbakken zijn vol Open de 2 deuren Trek de 2 bakken 

voorzichtig naar u toe en maak ze leeg. 

Plaats ze terug door ze horizontaal in 

de daarvoor bestemde plaatsen onder 

het apparaat te schuiven.

De compressor werkt niet Indien de compressor niet werkt terwijl 

de gevraagde temperatuur meer dan 2°C 

lager is dan de omgevingstemperatuur, 

controleert u het stopcontact door er 

een willekeurig elektrisch apparaat in 

te steken.

Controleer of het apparaat niet in 

de waakstand staat (zie hoofdstuk: 

Temperatuurregeling - Het apparaat in 

de waakstand zetten)

De compressor is continu in werking Indien de compressor niet meer stopt, 

legt u uw hand op de condensator (zwart 

metalen rooster aan de achterkant van 

het apparaat). Indien de condensor 

koud is, dient u contact op te nemen 

met uw dealer. Indien de condensor 

warm is, dient u de temperatuur zo 

warm mogelijk in te stellen. Indien de 

compressor niet stopt, dient u contact 

op te nemen met uw dealer.

Het display toont  of

Overschr i jd ing kr i t ieke 

temperatuurdrempel, lager dan 3 °C.

Indicatiealarmen, het apparaat werkt 

nog normaal.

Controleer de sluiting van de deuren 

en of de omgevingstemperatuur binnen 

de grenzen is. Indien het probleem na 

een paar uur niet is opgelost, dient u 

contact op te nemen met uw dealer van 

Eurocave Professional.

Het display toont  of 

Overschrijding van de kritieke 

temperatuurdrempel 

boven 25°C.

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

Eurocave Professional.
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10 - TECHNISCHE KENMERKEN EN NORMEN

II. Normen
Voldoet aan de volgende richtlijnen van de Europese Raad      

- Richtlijn van de Raad 2004/108/CE, met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit

- Richtlijn van de Raad 2006/95/CE, met betrekking tot de laagspanning

 

En voldoet aan de volgende Europese normen

- EN 60335-1:2001 +A1+A2 (veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke toestellen)

- EN 60335-2-89:2010 +A1+A2 (bijzondere eisen voor commerciële koeltoestellen)

- EN 55014-1/2, (elektromagnetische compatibiliteit (EMC)– emissie en immuniteit)

- EN50366 (2005) + A1 (2006) Meting van elektromagnetische velden uitgezonden door huishoudelijke apparaten 

(methoden voor evaluatie en meting)

WB 8.0

Hoogte Breedte Diepte Leeg gewicht Gebruikslimieten Energieverbruik per 24 uur* 

mm mm mm kg T° mini T° maxi

602 1074 460 70 10°C 35°C 1

Adviestemperatuur linker vak: 6-15°C

Adviestemperatuur rechter vak: 9 – 18°C

* Energieverbruik per 24 uur gemeten bij een buitentemperatuur van 25°C: 1 kWh

Nauwkeurigheid instelling + /- 1°C  

1. Technische kenmerken


