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6- INRICHTING - OPBERGSYSTEMEN

Opslagcapaciteit : 7 flessen

Schuifplateau
Magnum Ref :ACG

Opslagcapaciteit : 77 flessen 
Maximaal gewicht :100 kg

Opslagcapaciteit : 78 flessen 
Maximaal gewicht :100 kg

Opslagplateau
universeel Ref :AXU

Opslagplateau
Bordeaux Ref :AXB

Opslagcapaciteit : 12 flessen
(13 flessen Bordeaux)

Schuifplateau met
kunststof profiel

Ref :ACUP

Opslagcapaciteit :
12 flessen

Schuifplateau met
rubbermat
Ref :ABCU

Opslagcapaciteit :
11 flessen 

Schuifplateau Rhone
Ref :ACR

Opslagcapaciteit :
33 flessen

Presentatieset
Ref :AXK

Opslagcapaciteit :
10 flessen 

Schuifplateau
Champagne Ref :ACH

Opslagcapaciteit :
22 flessen 

Presentatieplateau
Ref :ACP

Opslagcapaciteit :
20 flessen

Uitschuifbaar
proefplateau 
Ref : ACV

De configuratie van uw wijnklimaatkast
kan worden gewijzigd naar gelang uw
behoeften. Raadpleeg de pagina’s 84 tot
90 om de opbergsimulaties te bekijken.

III - Toevoegen van schuifplateaus

II - Inrichtingsadviezen van uw wijnklimaatkast
Uw EuroCave wijnklimaatkast is ontwikkeld om in alle veiligheid een maximaal aantal flessen te bewaren.Wij raden u aan de onderstaande adviezen in acht
te nemen om de vulling te optimaliseren.

- Zorg ervoor de flessen zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over de verschillende plateaus van uw wijnklimaatkast om het gewicht te verdelen over
verschillende plaatsen. Zorg er eveneens voor dat uw flessen niet in aanraking komen met de achterwand van de wijnkast.

- Zorg er voor uw flessen gelijkmatig te verdelen over de gehele hoogte van de wijnkast (niet alle flessen aan de bovenkant of aan de onderkant plaatsen).
- Neem de vuladviezen in acht naar gelang het opbergsysteem waarmee uw wijnklimaatkast is uitgerust, en stapel flessen nooit op een schuifplateau.
- Indien u beschikt over schuifplateaus installeert u deze bij voorkeur boven in de wijnkast om de dagelijkse toegankelijkheid van de flessen te vereenvoudigen.

- Plaats daarnaast één of twee flessen van uw verschillende wijnsoorten op de schuifplateaus en bewaar de rest op de opslagplateaus.
Het volstaat vervolgens de plateaus aan te vullen in geval van consumptie.
- Trek in het gebruik van uw wijnklimaatkast aan nooit meer dan één schuifplateau.

LET OP : De positie van de verbindingsstang(en) waarmee uw wijnklimaatkast is uitgerust nooit wijzigen (zie
beschrijving pagina 5) zonder voorafgaand uw distributeur te raadplegen, en dit onderdeel nooit verplaatsen terwijl
uw wijnklimaatkast is gevuld.

De schuifplateaus zijn bij aanschaf van uw wijnklimaatkast zodanig afgesteld dat zij perfect passen op de binnenafmetingen van uw wijnklimaatkast. Bij aankoop
van een nieuw schuifplateau verricht u deze afstelling zelf. U draait hiervoor de schroeven van de eerste rechter of linker sponning (2 schroeven) los, en stelt
de sponning in op de gewenste breedte, en draai de schroeven weer vast. Herhaal de handeling bij de tweede sponning (indien noodzakelijk) :

afstelschroef
Sponning

Sponning

afstelschroef
Sponning

Opslagcapaciteit :
13 flessen 

Schuifplateau
Bordeaux Ref :AXC

Uw EuroCave wijnklimaatkast is ontwikkeld om mee te groeien met uw behoeften. Zij past zich naar gelang het gekozen type aan uw behoeften aan en groeit
mee op het gebied van de bergruimte :

I - Verschillende soorten opbergsystemen



IV - Wijziging van de inrichting van de wijnkast
Om een opslagplateau van plaats te verwisselen verwijdert u allereerst alle flessen van het
plateau, en verplaatst vervolgens de dragers van de plateaus, en bevestigt ze weer zoals hiernaast
wordt beschreven :

Om een schuifplateau van plaats te verwisselen verwijdert u allereerst alle flessen van het plateau. Neem het schuifplateau vervolgens weg door het naar u
toe te laten schuiven en hierbij de voorkant op te tillen.Verwijder de geleistangen van de wanden en bepaal hierbij de positie van de linker en rechter
geleistang, en installeer ze vervolgens weer zoals onderstaand beschreven :

Installeer vervolgens het schuifplateau zoals
onderstaand beschreven :

Installatie van de
voorzijde van de

geleistang

Installatie van de
achterzijde van de

geleistang
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7 - INDIENSTSTELLING VAN DE WIJNKLIMAATKAST

1- Aansluiting van de wijnklimaatkast

Sluit uw wijnklimaatkast na 48 uur aan op het stroomnet. Controleer de
stroomvoorziening van de wandstekker (controleer de aanwezigheid van
zekeringen en hun ampérage, differentiële automatische stroomonderbreker
30 mA in goede functioneringsstaat, sluit zonodig een ander elektrisch apparaat
aan om de stroomtoevoer te controleren).

II- Inwerkstelling van de wijnklimaatkast

Druk op de toets . en laat de toets weer los. Er verschijnt een knipperend initiatiebericht en de temperatuur wordt na 5 seconden zichtbaar.
Het blauwe verklikkerlichtje van het koude circuit gaat branden indien de instructietemperatuur bij de inwerkstelling van de wijnkast lager is dan de 
omgevingstemperatuur.
Als de instructietemperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur gaat het rode verklikkerlichtje van het warmte circuit branden.

WandGeleistang

WandGeleistang

Wand

Geleistang

Wand

Geleistang

Geleistang

Schuifplateau

Wand

Drager 
van het
plateau




