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1 - BESCHRIJVING VAN UW SHOWCAVE

I - Modell 9090V
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II - Modell 9180V
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Waarschuwing!
Bij gebruik van uw ShowCave dient u altijd bepaalde voorzorgen in acht te 
nemen, zoals:

ï

GEVAAR:

2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor uw persoonlijke veiligheid moet de ShowCave correct worden geaard.

BELANGRIJK

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

3 - ELEKTRISCHE VOEDING

ND



4 - BESCHERMING VAN HET MILIEU  
EN ENERGIEBESPARING 

Verwijdering van de verpakking:

Recycling: een gebaar van de burger

U kunt het volgende doen om energie te besparen:

N.B.: Vraag bij vervanging van de ShowCave 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 EuroCave 
materiaal dat geschikt is voor recycling en waarvoor speciale verwijderingsprocedures gelden.

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

5 - INSTALLATIE VAN UW SHOWCAVE
De montage en installatie van uw ShowCave mag uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde 
monteurs. Dit is niet automatisch inbegrepen bij de aankoop van uw ShowCave. Neem contact 
op met uw EuroCave-dealer indien dit niet met u besproken is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (* niet geldig in bepaalde landen)
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5 - INSTALLATIE VAN UW SHOWCAVE

Aanbevolen installatie inbouwversie

LUCHTUITLAATSET
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l Soepele luchtslang      200

Eurocave

Metallkragen
       200 Eurocave

Uitgang
100 m3/uur

Uitgang
230 m3/uur

Opening       210 max.,
te maken vanaf de buitenkant Plafond
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Let op, voor dit type installatie geldt het volgende:-
 - De hoogte onder het plafond moet minimaal 2400 mm bedragen
- De luchtingang moet minimaal 3 cm zijn over de gehele lengte
- Om esthetische redenen kan de luchtuitgang ook aan de zijkant 
worden gemaakt.

ShowCave met 
verbinding

Lengte
in mm

1400



6 - INRICHTING - INDELING

Rek Main du Sommelier  
in liggende positie, capaciteit 

 per rij

Rek Main du Sommelier  
in presentatiepositie,  

per rij

Positie ‘‘liggend’’
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7 - INGEBRUIKNAME VAN UW SHOWCAVE

Wacht 48 uur voordat u het apparaat in gebruik neemt.

 (*geldt niet voor bepaalde landen).

Voorkant Achterkant

6 - INRICHTING - INDELING
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7 - INGEBRUIKNAME VAN UW SHOWCAVE

C tot 15 C; 

de temperatuur is standaard ingesteld op 12 C.

III - Schematische weergave van het bedieningspaneel

U 

P

Voor het regelen van de temperatuur van uw ShowCave:

P

Voor een correcte werking dient uw ShowCave in een ruimte te worden geplaatst met een 

temperatuur tussen 15 en 25 C.
Bij een bepaalde installatie en afstelling van uw ShowCave kan zich condensatie vormen op de 
deuren. Condensatie is een natuurlijk verschijnsel en wordt gevormd als het verschil tussen 
de temperatuur van de omgevingslucht en het glazen oppervlak van de deuren zodanig 

is dat de vochtigheid die in de lucht aanwezig is condenseert in de vorm van waterdruppeltjes. 
Dit verschijnsel wordt nog versterkt onder omstandigheden waarin de luchtvochtigheidsgraad 

keuken, vaatwasser, enz.). Ook als dit slechts een tijdelijke situatie is, adviseren wij u toch om de 
temperatuur 1 à 2°C hoger in te stellen om de invloed van dit verschijnsel te beperken.

-

Let op: de knop U mag 
niet worden gebruikt als 

ALLEEN TE 
GEBRUIKEN VOLGENS 
AANWIJZINGEN 
VAN ONZE 
SERVICEAFDELING.
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Uw ShowCave beschikt over een automatische ontdooiing, die elke 4 uur gedurende 15 minuten wordt 
opgestart. 

9 - STORINGEN

Indien de werking van uw apparaat niet normaal lijkt, neem dan contact op met 
uw dealer van EuroCave.
 
  Als de compressor niet opstart bij de ingebruikname van uw ShowCave, dient u eerst uw 
stopcontact te controleren door er een ander elektrisch apparaat op aan te sluiten.

 In geval van een defect van de sonde voor de temperatuurmeting geeft het beeldscherm “EI” of 
–EI” aan.
  In geval van overschrijding van de kritieke temperatuurdrempel, lager dan 3°, geeft het 
beeldscherm “LOI” aan en boven 25
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8 - ALGEMEEN ONDERHOUD

Onder bepaalde temperatuurs- en 
vochtigheidsomstandigheden, kan zich een lichte 
condensatie op de deuren vormen. Dit natuurlijke fenomeen 
(waterdamp) kan worden gecorrigeerd door de temperatuur 

met 1 of 2 C te verhogen.

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 ShowCave garanderen.

 

 

Uw ShowCave van EuroCave werkt volgens een 
eenvoudig en beproefd concept. Met de volgende 
onderhoudshandelingen stelt u een lange levensduur van 
uw wijnkast veilig.

Detailweergave van de locaties voor 
de luchtingang/luchtuitgang

7 - INGEBRUIKNAME VAN UW SHOWCAVE

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



10 - TECHNISCHE KENMERKEN

 

B

499

499

 

Votre produit répond aux normes suivantes :

 

2 CEM    

11 - GEBRUIKELIJKE 
SERVEERTEMPERATUUR WIJNEN
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