
 
 

 

WIJNKOELER GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Model: 

DX-7.20BK/DP DX-7.20SSK/DP DX-7.22BK DX-7.22SSK 

DAU-17.57DB DAU-17.57DSS DX-17.58DBK/DP DX-17.58SDSK/DP 

DX-19.58BK/DP DX-19.58SSK/DP DAU-20.58B DAU-20.58SS 

DAU-32.81B DAU-32.81SS DAU-32.81DB DAU-32.81DSS 

DAB-42.117DB DAB-42.117DSS DAU-46.146DB DAU-46.146DSS 

DAB-48.125B DAB-48.125SS DAU-52.146B DAU-52.146SS 

DX-53.130DBK/DP DX-53.130SDSK/DP DAB-28.65B DAB-28.65SS 

DAB-36.80DB DAB-36.80DSS DX-51.150DBK/DP DX-51.150DSK/DP 

DX-57.146DBK DX-57.146DSK DAB-89.215DB DAB-89.215DSS 

DX-89.215BDBK DX-89.215BSDSK DX-94.270DBK DX-94.270SDSK 

DX-143.468B DX-143.468SS DX-166.428DBK DX-166.428SDSK 

DX-170.490TBK DX-170.490STSK DX-171.430PK DX-181.490DBK 

DX-181.490SDSK DX-194.490B DX-194.490SSK  
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Lees deze handleiding aandachtig voor installatie en inbedrijfstelling en 
bewaar deze op een veilige plaats. Als u het toestel aan een andere 
gebruiker doorgeeft,  overhandig dan ook deze gebruiksaanwijzing. 

BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat 
moeten de voorzorgsmaatregelen altijd 
opgevolgd worden om het risico van brand, 
elektrische schokken en persoonlijk letsel te 
beperken, met inbegrip van de volgende: 

 
VOOR UW VEILIGHEID 
Lees alle instructies zorgvuldig door, zelfs als u  
goed bekend bent met het apparaat. 

 Het apparaat is bestemd voor de opslag van 
wijn. Gebruik dit apparaat alleen zoals 
beschreven in deze handleiding. Andere 
toepassingen zijn niet aanbevolen en kunnen 
brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel 
veroorzaken. 
 

 Dit apparaat is bedoeld om 
gebruikt te worden door 
mensen met voldoende 
ervaring en kennis van 
elektrische apparaten. Alle 
andere personen (inclusief 
kinderen) zullen onder toezicht 
moeten staan of instructies 
krijgen over het gebruik van 
het apparaat door een persoon 
die verantwoordelijk is voor 
hun veiligheid. Kinderen 
moeten onder toezicht staan 
om ervoor te zorgen dat ze 
niet met het apparaat spelen. 

 

 

 Elektrische apparaten zijn geen speelgoed. 
Houd het apparaat buiten het bereik van 
kinderen. Houd het netsnoer buiten het bereik 
van kinderen. Laat het snoer niet over de rand 
van de tafel of het aanrecht hangen waarop het 
apparaat zich bevindt. 

 

 Om  het risico op een elektrische schok te 
vermijden, dompel het apparaat, het snoer of de 
stekker niet in water of spray  geen vloeistoffen. 

 

 Haal de stekker uit het stopcontact wanneer niet 
in gebruik, bij het verplaatsen van de ene locatie 
naar de andere en voor het reinigen. 

 

 Om het toestel af te koppelen, pak de stekker en 
trek hem uit het stopcontact.Trek nooit aan het 
snoer. 

 

 Waarschuwing: Houd het toestel uit de buurt 
van stoffen die ontbranding kunnen veroorzaken. 
Gebruik het apparaat niet in de aanwezigheid 
van explosieve en / of ontvlambare gassen. 

 

 Plaats  het apparaat of een van de onderdelen 
niet in de buurt van een open vlam, kookfornuis 
of een ander verwarmingstoestel. 

 

 Gebruik het apparaat niet met een beschadigd 
snoer of stekker, als het product niet goed werkt, 
of als het is gevallen of beschadigd op welke 
manier dan ook Als het netsnoer beschadigd is, 
moet het worden vervangen door de fabrikant, 
een erkend servicecentrum of personen met 
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te 
voorkomen. 

 

 Het gebruik van hulpstukken die niet door de 
fabrikant worden aanbevolen kan gevaarlijk zijn. 

 

 Plaats het apparaat op een droge en vlakke 
ondergrond.  

 

 Gebruik het toestel niet als de behuizing is 
verwijderd of beschadigd. 

 

 Een slecht contact tussen het stopcontact en de 
stekker kan oververhitting en het smelten van de 
stekker veroorzaken. Neem contact op met een 
gekwalificeerde elektricien om losse of versleten 
stopcontacten te vervangen. 

 

 Plaats het toestel uit de buurt van direct zonlicht 
en warmtebronnen (kachel, verwarming, radiator, 
etc.) 
 
WAARSCHUWING : Dit apparaat is CFK en 
HFK-vrij en bevat kleine hoeveelheden 
isobutaan (R600a). Dit is een milieuvriendelijk 
maar brandbaar gas.  Het brengt geen schade 
toe aan de ozonlaag en verhoogt evenmin het 
broeikaseffect.  Er moeten voorzorgen worden 
genomen dat er tijdens het transport en de 
installatie van het toestel geen onderdelen van 
het koelsysteem beschadigd raken.  Lekkende 
koelvloeistof kan ontbranden en kan de ogen 
beschadigen.  Bij schade: Vermijd open vuur en 
alles wat een vonk veroorzaakt. Trek de stekker 
uit het stopcontact, Verlucht de ruimte waarin 
het toestel staat gedurende enkele minuten en 
neem contact op met de Technische Dienst voor 
advies. 

 

 Hoe meer koelmiddel er in een apparaat 
aanwezig is, hoe groter de ruimte moet zijn 
waarin geïnstalleerd wordt. In het geval van een 
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lek kan, indien het apparaat zich in een te 
kleine ruimte bevindt, het gevaar bestaan tot 
opbouw van brandbare gassen. Per 8 g 
koelmiddel is tenminste 1 kubieke meter ruimte 

vereist. De hoeveelheid koelmiddel in het 
apparaat staat vermeld op het typeplaatje in het 
apparaat. Het is gevaarlijk voor andere 
personen dan werknemers van een erkend 
servicecentrum om onderhoud of reparaties uit 
te voeren aan dit apparaat. 

 WAARSCHUWING:  

 Houdt de ventilatieopeningen in de apparaat- 
behuizing of binnenin het toestel vrij van 
obstakels. Er zal geen aansprakelijkheid worden 
aanvaard voor eventuele schade als gevolg van 
verkeerd gebruik van het toestel of als gevolg 
van reparaties uitgevoerd door niet 
gekwalificeerd personeel. In dit geval zal noch 

de garantie, noch enige andere 
aansprakelijkheidsclaim van toepassing zijn.  
 

 WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische 
apparaten of andere middelen dan door de 
fabrikant aanbevolen om het automatich ontdooi 
systeem te versnellen.. 

 

 WAARSCHUWING: Zorg dat het koelcircuit niet 
beschadigd wordt. Gebruik nooit een apparaat 
met een beschadigd circuit. 

 

 WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische 
toestellen binnenin het apparaat, tenzij ze van 
het type zijn dat wordt aanbevolen door de 
fabrikant. 

 

 WAARSCHUWING: Om risico's te vermijden als 
gevolg van instabiliteit van het apparaat,  moet 
het geïnstalleerd worden in overeenstemming 
met de instructies. 

 

 WAARSCHUWING: Alle producten uit de buurt 
van vuur of gloeiende voorwerpen houden 
voordat ze in het toestel geplaatst worden. 

 

 Bewaar geen explosieve stoffen zoals 
spuitbussen met een brandbaar drijfgas in dit 
apparaat. 

 

 Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in 
huishoudelijke en soortgelijke toepassingen 
zoals: 
- personeelruimtes in winkels, kantoren en 

andere werkomgevingen; 
- boerderijen en door klanten in hotels, motels 

en andere woonomgevingen;  
- bed and breakfast type omgevingen; 
- catering en dergelijke kleinhandel-

toepassingen. 
 

 Voer geen reparaties uit of vervang geen 
onderdelen van uw toestel tenzij specifiek in 
deze handleiding wordt aanbevolen. Al het 
andere onderhoud dient verricht te worden door 
een gekwalificeerd technicus. 

 

 Plaats alle panelen terug na reparatie of 

onderhoud voor de inwerkingstelling van het 
toestel. 

 

 Zorg voor voldoende personen om het apparaat 
te verplaatsen of te installeren om schade aan 
het apparaat of lichamelijk letsel te vermijden.  

 

 Reinig nooit onderdelen van het apparaat met 
brandbare vloeistoffen; hierdoor kan gevaar voor 
brand of explosie ontstaan. Bewaar of gebruik 
ook geen benzine of andere brandbare gassen 
en vloeistoffen in de nabijheid van het apparaat. 
De dampen kunnen een brand of explosie 
veroorzaken. 

 

 Stop geen stekker in het stopcontact of trek de 
stekker niet uit het stopcontact wanneer uw 
handen nat zijn.  

 

 Het wordt aanbevolen een apart circuit voor dit 
apparaat te gebruiken, Gebruik een stopcontact 
dat niet kan worden uitgeschakeld door een 
schakelaar of trekkoord. 

 

 Als het apparaat afsluitbaar is, bewaar de sleutel 
dan niet in de buurt van het toestel of binnen het 
bereik van kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 
Als u problemen ondervindt, controleer dan de 
rubriek probleemoplossing aan de achterkant van 
deze handleiding. Het bevat oorzaken van geringe 
operationele problemen die u zelf kan corrigeren. 

 

AFVOER EN MILIEU 
Verwijder alle verpakking van uw toestel op een 
correcte manier. Zorg dat alle plastic verpakkingen, 
tassen etc. veilig worden verwijderd en buiten het 
bereik van baby's en jonge kinderen worden 
gehouden wegens verstikkingsgevaar! 
 
Koelapparatuur moet  op een professionele en 
passende wijze en in overeenstemming met de 
plaatselijk geldende voorschriften en wetten die het 
milieu beschermen worden afgevoerd  zodra het 
toestel het einde van zijn levensduur heeft bereikt. 
 
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat oude, versleten 
apparaten  vóór de verwijdering onbruikbaar 
gemaakt worden door het verwijderen van de 
deuren, de stekker, het afsnijden van de 
stroomkabel en het verwijderen van sluitingen of 

bouten. Je zal aldus voorkomen dat kinderen zich 
opsluiten in het apparaat tijdens het spelen  
(verstikkingsgevaar) of hun leven op een andere 

WAARSCHUWING: Om het risico van 
brand, elektrische schokken of letsel te 
vermijden : trek de stekker uit het 
stopcontact alvorens onderhoud aan 

het toestel uit te voeren. 
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manier in gevaar te brengen. Deponeer het apparaat 
NIET op een stortplaats. De isolatie (cyclopentaan) 
en koelmiddel gas (R600a) in deze apparaten zijn 
brandbaar. 

 
Instructies voor de afvalverwerking:  
 

 Het apparaat mag niet worden weggegooid in 
een vuilnisbak of bij het gewone huishoudelijke 
afval. 

 Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de 
warmtewisselaar aan de achterkant / onderkant 
van het apparaat, mag niet beschadigd worden. 

 

 Het    symbool op het product of de 
verpakking geeft aan dat dit product niet als 
normaal huishoudelijk afval mag worden 
behandeld maar naar een recycling inzamelpunt 
voor elektrische en elektronische goederen moet 
worden gebracht. Door de juiste verwerking van 
dit product draagt u bij aan de bescherming van 
het milieu en de gezondheid van uw 
medemensen. Onjuiste verwijdering brengt de 
gezondheid en het milieu in gevaar. Verdere 
informatie over het recyclen van het product kan 
worden verkregen bij uw gemeentehuis, 
vuilnisophaaldienst  of de winkel waar u het 
product hebt gekocht. 

 
PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
 
 Inbouw of vrijstaand  met enkele, dubbele of drie 

temperatuur zone, afhankelijk van het model.  
 Regelbare elektronische temperatuurregeling 

met digitaal display en touchscreen bediening. 
 De temperatuur kan worden ingesteld van 5 ° tot 

18 ° C of 22 ° C (40 ° tot 64 ° C of 72 ° F) voor 
elk compartiment en kan worden weergegeven 
in Fahrenheit of graden Celsius. 

 Kan worden ingesteld voor lange termijnopslag 
op rijpingtemperatuur of een bepaalde serveer 
temperatuur voor de rood / wit / mousserende 
wijnen. 

 Koeling en verwarming om de perfecte opslag- 
en / of serveertemperatuur in staat te houden. 

 Dynamische compressorkoeling die binnenin het 
toestel een  luchtcirculatie verzekert met een 
gelijkmatige verdeling van de temperatuur en 
vochtigheid. 

 Sfeervolle blauwe LED binnenverlichting met 
aan / uit-schakelaar. Permanente verlichting of 
enkel bij opening van de deur. (enkel voor 
bepaalde toestellen). 

 Waarschuwingssysteem bij een open deur en 
storingen (enkel voor bepaalde toestellen). 

 Bij Sabbath-modus zal de verlichting uit blijven 
tijdens bepaalde religieuze gebruiken (alleen 
voor bepaalde modellen)). 

 Temperatuur geheugenfunctie - Als de stroom 
wordt onderbroken (stroomstoot, schakelaar, 
etc.) en dan weer ingeschakeld, zal het toestel 
werken met de laatste temperatuursinstelling. 

 Automatische ontdooiing met verdamping van 
het dooiwater. 

 Omkeerbare  deur met dubbel/drievoudig 
getemperd en getint glas  beschermt uw wijn 
tegen UV-licht en creëert een aantrekkelijke 
vitrine met weinig condensatie en een laag 
geluidsniveau. 

 Matzwart gecoated stalen frame met zwarte 
kunstoffen bekleding van het interieur bieden 
levenslange prestaties en stabiliteit. De zwarte 
bekleding voorkomt verstoring van het 
rijpingsproces door overmatig licht. 

 Glazen deur met frame en handgreep uit 
roestvrij staal, of volledige glasdeur met 
onderliggende zwarte folie rand.  

 Milieuvriendelijk koelmiddel en schuimisolatie. 
 Veiligheidsslot  met sleutels op de grotere 

vrijstaande wijnkasten 
 Vochtigheid controlesysteem (Humidity Box). 
 In de meeste modellen een actieve koolstoffilter 
 
LET OP: Functies en specificaties zijn onderhevig 
aan verandering zonder kennisgeving. 
 

INSTALLATIE 
 
VOOR GEBRUIK VAN HET APPARAAT  
 

 Verwijder alle binnen- en buitenverpakking. 
Reinig het inwendige oppervlak met lauw water 
en een zachte doek. Het apparaat kan 
restgeuren inhouden. Deze verdwijnen bij 
gebruik van het toestel. 

 

 Laat, voor het aansluiten van het apparaat op de 
stroombron, het toestel rechtop staan voor ten 
minste 24 uur. Dit zal de mogelijkheid van een 
storing in het koelsysteem, veroorzaakt door het 
hanteren tijdens transport, verminderen. 
Gedurende deze tijd raden wij u aan de deur van 
het toestel open te laten staan om alle 
resterende geurtjes te verwijderen. 

 

 De deur van dit apparaat kan worden geopend 
aan de linker- of de rechterkant. Het apparaat 
wordt standaard geleverd met de deuropening 
aan de linkerzijde. Mocht u de deur liever 
openen vanaf de rechterkant, volg dan de 
instructies "omkeren van de deuropening  '. 

 

 Installeer desgevallend de handgreep op de 
deur. 

 

INSTALLATIE VAN UW TOESTEL 
 
 De apparaten zijn ontworpen om te worden 

ingebouwd,  in onderbouw of vrijstaand te 
worden geplaatst.  

 

 WAARSCHUWING: Bewaar of installeer het 
apparaat niet buiten. Het apparaat is alleen 
geschikt voor gebruik binnenshuis. 

 

 WAARSCHUWING: Installeer het apparaat niet 
in de wasruimte. Vermijd het plaatsen van het 
apparaat in een vochtige ruimte. 
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 Plaats uw apparaat op een vloer die sterk 
genoeg is om het te ondersteunen wanneer het 
volledig wordt geladen. U kan uw toestel 
waterpas plaatsen door de regelvoeten vooraan 
aan de onderkant van het toestel bij te stellen. 

 

 Voor vrijstaande toestellen raden wij aan om 
steeds 100 mm ruimte te voorzien tussen de 
achterkant en de zijkanten van het toestel zodat 
er een goede luchtcirculatie kan ontstaan aan de 
compressor en de condensor voor 
engergiebesparing. Zelfs voor inbouwapparaten 
moet men 5 mm ruimte aan elke kant 
weerhouden om een goede toegang voor 
service en ventilatie te verzekeren. Draag er 
zorg voor dat de ventilatieopeningen aan de 
voorzijde van het toestel nooit bedekt worden. 

 

 Plaats het toestel uit de buurt van direct zonlicht 
en warmtebronnen (kachel, verwarming, radiator, 
etc.). Direct zonlicht kan de acryllaag aantasten 
en warmtebronnen kunnen het elektrisch 
verbruik doen toenemen. Extreme koude 
omgevingstemperaturen kunnen ook leiden tot 
het niet naar behoren functioneren van het 
toestel. 

 

 Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijk 
stopcontact. Vragen met betrekking tot het 
vermogen en / of aarding dienen te worden 
gericht naar een gekwalificeerd elektricien of 
een erkend service center. 

 

 Het apparaat moet worden geïnstalleerd in 
overeenstemming met alle staats-en lokale 
reglementeringen inzake elektrische, sanitaire, 
water en afvoer aansluitingen. 

 

 BELANGRIJK IN EEN KLIMAAT MET HOGE 
LUCHTVOCHTIGHEID 
Tijdens periodes met hoge luchtvochtigheid kan         
er soms condensatie aan de buitenkant van de 
glazen deur optreden. Deze condens zal 
verdwijnen wanneer de luchtvochtigheid daalt. 
Ter preventie is het raadzaam om het toestel 
met voldoende ventilatie te installeren in een 
droge en/of een van aircontitioning voorziene 
ruimte. 

 

 

 

 

ONDERBOUW INSTRUCTIES 
Zorg er voor dat door de plaatsing het voorste 
ventilatierooster niet wordt bedekt. Het apparaat is 
ontworpen om onder werkbladen te passen tussen 
820 en 890mm hoogte. Als het apparaat volledig 
geïntegreerd wordt geplaatst achter de keukenplint, 
draag er dan zorg voor dat er ventilatieopeningen in 
de plint worden voorzien van tenminste 30 vierkante 
centimeter en verwijder de ventilatieroosters op het 
toestel zodat de warme lucht zich ongehinderd kan 
verspreiden.  Anders moet het apparaat harder 
werken wat resulteert in een toename van het 
electriciteitsverbruik en vroegtijdige slijtage. 

LET OP: Wanneer u het apparaat in de nis schuift, 
zorg er dan voor dat het netsnoer niet geplet wordt. 

 

KOLOMINBOUW INSTRUCTIES 
De deur sluit het geïnstalleerde toestel bijna volledig 
af zodat een luchtopening moet worden voorzien in 
de basis van de kolomkast voor de ventilatie. 
Verwarmde lucht moet via een ventilatieschacht 
worden geleid in de achterwand van de kolomkast 
en langs boven geëvacueerd worden. De 
ventilatieroosters moeten tenminste 200 vierkante 
centimeter bedragen. 
WAARSCHUWING: Om de goede werking van het 
apparaat te waarborgen mogen ventilatieopeningen 
nooit worden geblokkeerd of afgedekt. 
 

INBOUW INSTRUCTIES 
Zorg er voor dat door de plaatsing de ventilatie-
roosters niet bedekt worden en  de deur vlot kan 
openen en sluiten op de gekozen plaats. 
 

U VINDT DE GEDETAILLEERDE 
INSTALLATIETEKENING IN BIJLAGE  

 

 
ELEKTRISCHE AANSLUITING 
 

WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van de 

geaarde stekker kan leiden tot het risico van een 
elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, 
laat het dan vervangen door een elektricien of een 
erkende hersteldienst. 
 
Alle elektrische werkzaamheden moeten door een 
gekwalificeerd en deskundig persoon worden 
uitgevoerd in overeenstemming met lokale en 
nationale veiligheidsvoorschriften. 
 
Controleer of de spanning aangegeven op het 
toestel overeenkomt met de netspanning. 

 
Sluit dit apparaat aan op een afzonderlijk circuit van 
minimaal 13A. 
 
Steek de stekker in een geschikte stekkerdoos met 
aarding die gemakkelijk toegankelijk is. Voor extra 
veiligheid is het raadzaam om een 
verliesstroomschakelaar te installeren van 30mA. 
 
Laat het stopcontact en het circuit controleren door 
een elektricien om ervoor te zorgen dat het 
stopcontact correct is geaard. 
 
Opmerking:  Op plaatsen waar  frequent bliksem 

optreedt is het raadzaam om 
overspanningsbeveiligers te gebruiken. 
 
Gebruik geen verlengsnoer voor het aansluiten op 
het elektriciteitsnet. Verlengsnoeren kunnen de 
vereiste veiligheid van het toestel niet waarborgen. 
(bijvoorbeeld gevaar voor oververhitting). 
 
Het apparaat mag niet worden aangesloten op een 
omvormer en mag niet worden gebruikt met een 

LET OP: Het apparaat moet zo worden 
geplaatst dat de stekker toegankelijk is. 
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adapter omdat deze schade aan de elektronische 
componenten van het apparaat kunnen veroorzaken. 
 
Beveilig het snoer achter het toestel en laat het niet 

onbeschermd hangen of liggen. 
 

 
 
WAARSCHUWING: 
DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD. 
 

 
INSTALLATIE VAN DE HANDGREEP 
 
BELANGRIJK: Draai de schroeven niet te vast aan 
en gebruik geen elektrisch gereedschap om de 
handgreep te installeren. Te strak aandraaien van de 
schroeven kan glasbreuk veroorzaken. 
 

TEKENING 1 – 

 

1 2 3

 
 

Plaats de handgreep ○,1 over de pinnen ○,3 van 

de deur met de meegeleverde inbussleutel. Draai de 

schroeven aan○,2 om de handgreep te bevesigen. 

 

TEKENING 2 – 

 

1

2

3

4

5

 
 

1. Open de deur. ○,1  Verwijder het deurrubber 

aan de kant waar de 2 schroefpunten zitten 
waar het handvat op gemonteerd moet worden. 

Achter het deurrubber ziet u 2 schroeven ○,3   

2. Plaats het handvat ○,4  bevestig met de 2 

schroeven zoals weergegeven ○,3 evenals de 

sluitringen ○,2 meegeleverd. 

3. Als het handvat vast zit kunt u het deurrubber 
terugduwen in de rail. 

 
 
 

 
 
OMKEREN VAN DE DEUROPENING 
 

Het is mogelijk om de deuropening om te keren van 
dit apparaat indien gewenst 
Volg de onderstaande werkwijze::  

 

TEKENING 1 – Onderbouwmodellen 

 

  

1. Verwijder het ventilatierooster ○,2  of het 

verstelbare ventilatierooster ○,1  door de 

schroeven los te draaien ○,3 & ○,4. (Fig. 1) 

NOTA:  Voor modellen zonder verstelbaar 

ventilatierooster, is de 2e stap niet nodig. 

 

2. Verwijder de onderste scharnier○,5 door het 

losdraaien van de schroeven ○,6. Houdt de 

glasdeur stevig vast bij het verwijderen van de 

schroeven. (Fig. 2) 

 

3. Trek voorzichtig naar beneden om de glasdeur 

los te maken van de bovenscharnier en plaats 

op een zachte ondergrond. Verwijder de 

bovenste scharnier  ○,9. (Fig. 4) 

 

4. Draai de scharnierpen los ○,7  en/of de 

deurstop ○,8  en breng over naar de 

tegenoverliggende kant. (Fig. 3) 

 

5. Maak de afdekkapjes aan de linkerkant van de 

toestel los en gebruik ze om de schroefgaten 

aan de rechterkant te bedekken. 

 

6. Plaats het meegeleverde linker scharnieren 

set aan de linker zijde ○,11, met behulp van 

de schroeven. (Fig. 4) 

 

7. Verplaats de slot fitting ○,12  en slot gat 

○,13 naar de tegenovergestelde kant van de 

Opmerking: bewaar alle onderdelen voor 
een eventuele herinstallatie van de deur. 
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deur. (alleen voor modellen met slot op het 
rooster) (Fig. 5) 

 

8. Draai de deur 180° en steek de as van het 

boven scharnier in het gaatje in de hoek van 

de bovenlijst van de deur, zet de onderkant op 

het ondeste scharnier samen met de onderas 

en schroef deze vast aan het onderscharnier 

met de stelschroeven, hiermee kunt u tevens 

de deur uitlijnen. 

 
DESIGN 2 – Inbouw Modellen 
 

 
 
1. Verwijder eerst de glazen deur door deze boven 

en beneden los te schroeven van de 
scharnieren. Doe dit altijd met 2 personen om 
breuk te voorkomen. Leg de deur op een zachte 
en veilige plaats. Verwijder vervolgens de 
scharnieren boven en beneden en zet deze om 
naar de andere hoek, maar draai ze nog niet 
helemaal strak aan zodat de scharnieren nog 

kunnen bewegen. ○,3  and ○,4 . 

 
2. Schroef de deurondersteuner er af en verplaats 

deze naar de tegenovergestelde zijde. ○,2 

 
3. Draai de deur 180° ( met 2 personen ) en zet 

hem weer strak vast aan de scharnieren. Na het 
waterpas zetten ( scharnieren zijn nog te 
bewegen) kunt u de scharnier schroeven strak 
draaien. 

 
DESIGN 3 – Vrijstaande grotere wijnkasten 
 

1 2 5 6

1 0

1 5

3 4

 
1. Verwijder de onderste scharnier○,1 door het 

losdraaien van de schroeven ○,2. Houdt de 

glasdeur stevig vast ( met 2 personen ) bij het 

verwijderen van de schroeven. (Fig. 1) 

 

2. Laat de deur rustig naar beneden glijden van de 

scharnier as af en plaats de deur op een zachte 

en veilige plaats. Daarna kunt u het bovenste 

scharnier verwijderen. ○,9. (Fig. 4) 

 

3. Maak de afdekkapjes aan de linkerkant van de 

toestel los en gebruik ze om de schroefgaten 

aan de rechterkant te bedekken.  

 

4. Plaats het meegeleverde linker scharnieren set 

aan de linker zijde ○,8 , met behulp van de 

schroeven. (Fig. 4)  

 

5. Schroef de deurondersteuner er af en verplaats 

deze naar de tegenovergestelde zijde ○,10 

doe dit ook met het scharnier / deurasje. ○,7 

○,7a (Fig. 5 & 3) 

 

6. Verplaats de slot fitting ○,5 en slot gat ○,4 

naar de tegenovergestelde kant van de deur. 
(alleen voor modellen met slot op het rooster) 
(Fig. 2) 

 

7. Draai de deur 180° ( met 2 personen ) en zet 
hem weer strak vast aan de scharnieren. Draai 
de scharnier schroeven handvast. (Fig. 5) 

 

8. Voor het waterpas zetten kunt u finetunen door 

de scharnier schroeven een beetje los te 

draaien ○,6  en de scharnieren iets te 

verplaatsen ○,5. Zet na uitlijnen de schroeven 

weer goed vast ○,6 (Fig. 5) 

 

GEBRUIK VAN HET APPARAAT 
 
Dit apparaat is ontworpen om te werken bij 
welbepaalde omgevingstemperaturen. De 
klimaatklasse is vermeld op het typeplaatje.  
 
Het apparaat werkt mogelijk niet accuraat als de 
omgevingstemperatuur voor langere tijd buiten het 
opgegeven bereik is. Zo kunnen bijvoorbeeld, bij het 
plaatsen van uw toestel in extreme koude of warme 
omstandigheden, de binnentemperaturen 
schommelen. De ingestelde temperatuur tussen 5ºC 
en 22ºC wordt mogelijk niet gehandhaafd. 

 

Klimaatklasse Omgevingstemperatuur 

SN 

N 

ST 

T 

+10°C tot +32°C 

+16°C tot +32°C 

+16°C tot +38°C 

+16°C tot +43°C 

 

LET OP : Toestellen zonder verwarmingselement 

kunnen de interne temperatuur niet verhogen als de 
omgevingstemperatuur waar het apparaat zich 
bevindt lager is dan de ingestelde temperatuur. 
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GEBRUIK EN BEDIENING (DX-7.20BK/DP,  

DX-7.20SSK/DP, DAU-17.57DB, DAU-17.57DSS,  
DAU-20.58B,DAU-20.58SS,DX-53.130DBK/DP,   
DX-53.130SDSK/DP, DAB-28.65B, DAB-28.65SS, 
DAB-36.80DB, DAB-36.80DSS, DX-57.146DBK, 
DX-57.146DSK, DAB-89.215DB, DAB-89.215DSS,  
DX-89.215BDBK,DX-89.215BSDSK, DX-171.430PK) 
 
GEBRUIK EN BEDIENING    –   ENKELE 
KLIMAATZONE 
 
De bediening van uw toestel 

 
 

POWER  

Om het apparaat aan / uit te zetten, houdt u de  
toets 5 seconden ingedrukt tot het temperatuur 
display aan- of uitgaat.  

LET OP: Als u op de  toets 1 maal duwt kan u het 

akoestisch alarm uitschakelen wanneer  dit eerder 
ingeschakeld was. 
 
LICHT  

Het licht binnenin het toestel aan/uit zetten. 
 

UP    
De ingestelde temperatuur wordt met 1°C/°F 
verhoogd. 
 
DOWN    
De ingestelde temperatuur wordt met 1°C/°F 
verlaagd. 
 
Display 
Geeft de temperatuur digitaal weer evenals de 
bedieningsindicaties. 
 
Multi-key Indiactie lampje 
Het indicatie lampje zit rechts onder op het display. 
Deze gaat aan als de multi-key is geactiveerd. Om 
deze te activeren dient u de eerste knop links op het 

display ingdrukt te houden tegelijkertijd met het lamp 
knopje wat er naast zit gedurende 5 seconden, 
daarna loslaten, dan is de multi-key functie 
geselecteed. 

 
F°/C° Keuze 
Selecteer de temperatuur weergave-instelling in 
Fahrenheit of Celsius. Om van Fahrenheit naar 
Celsius of van Celsius naar Fahrenheit te gaan, 
drukt u 5 seconden op de LAMP toets. 
 
Vergrendeling (enkel bij externe display) 
Na 2 minuten zonder indrukken van een toets, zal 
de vergrendeling automatisch geactiveerd worden. 
Om de blokkering op te heffen, drukt u op de toetsen 
UP en DOWN tegelijkertijd gedurende minstens 5 
seconden. Vervolgens knipperen de LED’s 3 maal 
om de actie te bevestigen. 
 
Instellen van de temperatuur 
 

 Het apparaat heeft één enkele temperatuur 
zone: De temperatuur kan worden ingesteld 
tussen 5 ° C en 22ºC (41ºF en 72ºF) ideaal voor 
de opslag van rode, witte of mousserende wijn.  

 

 Bij de eerste opstart  zal het toestel automatisch 
starten met de vooraf ingestelde 
standaardwaarden. In de fabriek werd de 
temperatuur ingesteld op 12 °C (54°F). 

 

 U kunt de temperatuur naar wens instellen door 
het indrukken van de UP of DOWN toets. Als u 
op de twee toetsen een eerste keer drukt, zal 
het display de laatst ingestelde temperatuur 
tonen. De temperatuur zal  1 °C / 1ºF stijgen als 
u één keer op de UP-toets duwt of afnemen met 
1 °C / 1ºF  als je eenmaal duwt op de DOWN 
toets. Het display knippert terwijl u de 
temperatuur instelt.  

 

 Nadat de temperatuur is ingesteld toont de 
display  de huidige binnentemperatuur. 

 

 Om de ingestelde temperatuur op elk gewenst 
moment te bekijken, drukt u op de UP of 
DOWN-toets. De ingestelde temperatuur zal 

gedurende 5 seconden knipperen op het 
display. Dan verschijnt de actuele 
binnentemperatuur weer op het display. 

 
GEBRUIK EN BEDIENING – DUBBELE 
KLIMAATZONE 
 
De bediening van uw toestel 

 
 

 

NOTA: 

 Wanneer u het apparaat voor het eerst 
start of opnieuw opstart na een lange 
uitschakeling, kan er een paar graden 
verschil zijn tussen de 
insteltemperatuur en de temperatuur 
aangegeven het LED-display. Dit is 
normaal en komt door de geringe  
werkingstijd. Na enige tijd in werking 
zal dit normaliseren. 

 

 Als het apparaat om een of andere 
reden van de stroom is afgesneden 
moet u  3-5 minuten wachten voor het 
heropstarten. Als u probeert voor deze 
termijn zal het toestel niet opstarten. 
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POWER  

Om het apparaat aan / uit te zetten, houdt u de  
toets 5 seconden ingedrukt tot het temperatuur 
display aan- of uitgaat.  

LET OP: Een keer indrukken van de  toets kan 
het akoestisch alarm uitschakelen als dit eerder 
ingeschakeld was. 
 

UP    

De ingestelde temperatuur wordt met 1°C/°F 
verhoogd. 
 
DOWN    
De ingestelde temperatuur wordt met 1°C/°F 
verlaagd. 
 
LICHT  
Het licht binnenin het toestel aan/uit zetten. 
 
Display 
Geeft de temperatuur digitaal weer evenals de 
bedieningsindicaties. 

 is voor de temperatuurzone BOVEN  is voor de 
temperatuurzone ONDER.  

 is voor de temperatuurzone LINKS 

 is voor de temperatuurzone RECHTS. 
 
Multi-key Indiactie lampje 
Het indicatie lampje zit rechts onder op het display. 
Deze gaat aan als de multi-key is geactiveerd. Om 
deze te activeren dient u de eerste knop links op het 
display ingdrukt te houden tegelijkertijd met het lamp 
knopje wat er naast zit gedurende 5 seconden, 
daarna loslaten, dan is de multi-key functie 
geselecteed. 
 
 
ºF/ºC Keuze 
Selecteer de temperatuur weergave-instelling in 
Fahrenheit of graden Celsius. Om van Fahrenheit 
naar Celsius of van Celsius naar Fahrenheit te gaan, 
houdt u de LAMP toets 5 seconden ingedrukt. 
 
Vergrendeling (enkel bij externe display) 
Na 2 minuten zonder indrukken van een toets, zal 
de vergrendeling automatisch geactiveerd worden. 
Om de blokkering op te heffen drukt u op de toetsen 
UP en DOWN tegelijkertijd gedurende minstens 5 
seconden. Vervolgens knippert het lampje 3 maal 
om de actie te bevestigen. 
 
Instellen van de temperatuur 

 Het apparaat heeft twee gescheiden 
temperatuurzones. De temperatuur van beide 
zones kan ingesteld worden tussen de 5ºC en 
22ºC. De temperatuur zone ONDER is voor de 
opslag van rode wijn vanaf 12°C tot 22°C. De 
temperatuurzone BOVEN is geschikt voor het 
opslaan van champagne en witte wijn bij 5°C tot 
12°C . 

 

 Bij de eerste opstart  zal het toestel automatisch 
starten met de vooraf ingestelde 
standaardwaarden. De ingestelde temperatuur 
in de fabriek voor de temperatuur zone BOVEN 

is 10ºC en voor de temperatuurzone ONDER/ 
16ºC. Dit is tevens de advies instelling. 

 

 U kan aan de linkerkant op de UP en DOWN 

toetsen drukken om de interne temperatuur van 
de  temperatuurzone BOVEN te regelen en op 
de UP en DOWN toetsen aan de rechterkant 
drukken om de inwendige temperatuur van de 
temperatuurzone ONDER te regelen. Als u op 
de twee toetsen een keer drukt, zal het display 
de laatst ingestelde temperatuur tonen. 

 

 BELANGRIJK: De ingestelde temperatuur voor 
de temperatuurzone ONDER dient even hoog 
of hoger te zijn dan die in de temperatuurzone 
BOVEN. Voor optimale prestaties moet de 
ingestelde temperatuur van de twee zones 
verschillen met ten minste 4 °C en maximaal 10 

graden °C 
 

 De temperatuur die u wenst in te stellen zal met 
1°C of 1°F verhogen als je eenmaal op de UP 
toets duwt, daarentegen zal de temperatuur 1°C 
of 1ºF verlagen als je eenmaal op de DOWN 
toets duwt. Het display knippert terwijl u de 
instelling doet.  

 

 Nadat de temperatuur is ingesteld,  toont de 
display de actuele inwendige temperatuur van 
de betreffende temperatuur zone. 

 

 Om de ingestelde temperatuur te bekijken op 
elk gewenst moment, drukt u op de UP of 
DOWN-toets. De ingestelde temperatuur zal 

tijdelijk knipperen op het display gedurende 5 
seconden. Dan geeft het display terug de 
actuele binnentemperatuur weer. 

 

GEBRUIK EN BEDIENING – DRIE 
KLIMAATZONES 
 
De bedieningselementen van het apparaat 
Bovenste bedienngspaneel 
 

 
 
Onderste bedieningspaneel 

 
 

POWER  

Om het apparaat aan / uit te zetten, houdt u de   
toets 5 seconden ingedrukt tot het temperatuur 
display aan- of uitgaat. 

LET OP: Een keer indrukken van de  toets kan 

het akoestisch alarm uitschakelen als deze 
ingeschakeld is. 
LICHT  
Het licht binnenin het toestel aan/uit zetten. 
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UP    

De ingestelde temperatuur wordt met 1°C/°F 
verhoogd. 
 
DOWN    
De ingestelde temperatuur wordt met 1°C/°F 
verlaagd. 
 
Display 
Geeft de temperatuur digitaal weer evenals de 
bedieningsindicaties. 

 is voor de temperatuurzone BOVEN,  is voor de 

temperatuurzone MIDDEN  is voor de temperatuur 
zone ONDER. 
 
Multi-key Indiactie lampje 
 
Het indicatie lampje zit rechts onder op het display. 
Deze gaat aan als de multi-key is geactiveerd. Om 
deze te activeren dient u de eerste knop links op het 
display ingdrukt te houden tegelijkertijd met het lamp 
knopje wat er naast zit gedurende 5 seconden, 
daarna loslaten, dan is de multi-key functie 
geselecteed.  
 
ºF/ºC Keuze 
Selecteer de temperatuur weergave-instelling in 
Fahrenheit of Celsius. Om van Fahrenheit naar 
Celsius of van Celsius naar Fahrenheit te gaan, 
drukt u 5 seconden op de LICHT toets. 
 
Instellen van de temperatuur 
 

 Het toestel heeft drie temperatuurzones. De 
temperatuur  kan voor alle zones apart worden 
ingesteld. 

 

 De temperatuur van de zone BOVEN is 
instelbaar tussen 11º-22ºC (52º-72ºF). De 
standaard ingestelde temperatuur vanuit de 
fabriek is 18ºC (65ºF). 

 

 De temperatuur van de zone MIDDEN is 
instelbaar tussen 5º-11ºC (41º-52ºF). De 
standaard ingestelde temperatuur vanuit de 
fabriek is 8ºC (46ºF). 

 

 De temperatuur van de zone ONDER is 
instelbaar tussen 11º-13ºC (52º-56ºF). De 
standaard ingestelde temperatuur vanuit de 
fabriek is 12ºC (54ºF). 

 

 Temperatuurbediening voor de 
temperatuurzones BOVEN en MIDDEN bevindt 
zich op het bovenste bedieningspaneel. 
Temperatuurbediening voor de temperatuur 
zone ONDER bevindt zich op het onderste 
bedieningspaneel. 

 

 De temperatuur die u wenst in te stellen zal met 
1°C of 1°F verhogen als je eenmaal op de UP 
toets duwt, daarentegen zal de temperatuur 1°C 
of 1ºF verlagen als je eenmaal op de DOWN 
toets duwt. Het display knippert terwijl u de 
instelling doet. 

 Nadat de temperatuur is ingesteld,  toont de 
display de actuele inwendige temperatuur van 
de betreffende temperatuur zone. 

 

 Om de ingestelde temperatuur te bekijken op elk 
gewenst moment, drukt u op de UP of DOWN 
toets. De ingestelde temperatuur zal tijdelijk 
knipperen op het display gedurende 5 seconden. 
Dan geeft het display terug de actuele 
binnentemperatuur weer. 

 

 
 
TEMPERATUURDISPLAY 
 
Tijdens de normale werking toont de 
temperatuurdisplay op het bedieningspaneel  de 
temperatuur binnenin het toestel. Het temperatuur 
display knippert als 
 
- Een andere temperatuur wordt ingesteld,  
- De temperatuur in de zone meer dan 5°C afwijkt 

van de ingestelde temperatuur.  
 
De knipperende temperatuurweergave  zorgt ervoor 
dat de temperatuur niet ongemerkt  kan stijgen of 
dalen en aldus de wijn beschadigen. 
 

TEMPERATUUR GEHEUGENFUNCTIE 
 
In het geval van een stroomonderbreking 
(stroomstoot, verliesstroomschakelaar, etc.), zal het 
apparaat  de vorige temperatuurinstellingen 
onthouden. Zodra de stroom is hersteld, zal de 
temperatuur in het toestel terugkeren naar dezelfde 
ingestelde temperatuur als voor de 
stroomonderbreking. 
 

TEMPERATUURALARM 
 
Een alarm weerklinkt als de temperatuur in een van 
de zones stijgt of daalt buiten het temperatuurbereik. 
De relevante temperatuur knippert op hetzelfde 
moment. 
 
Het alarm weerklinkt en de temperatuur knippert: 
 
- Indien de temperatuur in het apparaat heel 

anders is dan de ingestelde temperatuur als u 
het apparaat opstart. 

- Indien er een lange onderbreking van de 
stroomvoorziening is geweest. 

- Indien er te veel wijnflessen terzelfdertijd in het 
toestel zijn gebracht. 

- Indien de deur niet goed gesloten is. 
 

DEURALARM 
 
Als de deur voor meer dan 60 seconden open werd 
gelaten weerklinkt het alarm.  
 
Zodra de ingestelde temperatuur in het toestel weer 
is bereikt, stopt het alarm en de 
temperatuurweergave  stopt met knipperen. U  kunt, 
indien u dat wenst, het alarm uitschakelen door 
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eenmaal op de POWER-toets te drukken mocht het 
geluid u storen. De temperatuurweergave blijft 
knipperen tot de ingestelde temperatuur is bereikt. 
Het display stopt dan met knipperen en het 

alarmsysteem is weer volledig actief. 
 

BINNENVERLICHTING 
 
De interieurverlichting maakt het u gemakkelijk om 
uw wijnetiketten te bekijken en verhoogt de 
zichtbaarheid van uw wijncollectie. Door te drukken 
op de lichtschakelaar kan u wisselen tussen 2 
manieren van werking van de verlichting: louter 
functioneel gaat de verlichting aan wanneer u de 
deur opent. Na nogmaals drukken blijft de verlichting 
permanent branden. 

 
Het toestel is uitgerust met een LED-armatuur. Om 
de LED-armatuur te vervangen neemt u contact op 
met de service-afdeling.  
 
LET OP: Gebruik alleen de originele LED armaturen. 
Deze kunnen door de fabrikant worden geleverd. 
 

WIJNREKKEN EN OPSLAG 

 
WAARSCHUWING: Schuif niet meer dan één 
beladen lade tegelijkertijd uit want dat zou het 
toestel voorwaarts kunnen doen kantelen. Sommige 
lades zijn ontworpen voor de opslag van meer 1 
laag flessen maar zijn dan niet meer geschikt om uit 
te schuiven. 
 

WAARSCHUWING: Probeer niet om de planken  
voorbij de beveiligde positie te schuiven om te 
voorkomen dat de flessen vallen. 
 
WAARSCHUWING: Zorg er voor dat u de deur 
volledig opent bij het uitschuiven van de lades om 
beschadiging van de deurrubber te voorkomen. 
 
Alle wijnlades schuiven uit voor een gemakkelijke 
toegang, met uitzondering van de onderste lade. 
Voor gemakkelijke toegang tot de opgeslagen 
flessen, trek de lade uit tot deze stopt. De lades zijn 
ontworpen met een stop om te voorkomen dat ze te 
ver bewegen wanneer geladen. 
 
Flessen kunnen sterk verschillen in grootte en 
afmetingen. Als zodanig kan het werkelijke aantal 
flessen dat u kan opslaan variëren. 
 
Flescapaciteiten zijn maxima bij benadering bij het 
opslaan van de traditionele Bordeaux 750 ml flessen 
en omvatten opslag door stapeling. 
 
U kunt uw wijnflessen in één laag plaatsen of door te 
stapelen met ingedachtname van het volgende: als 
u niet genoeg flessen hebt om uw toestel te vullen, 
is het beter om de belading te verdelen. Vermijd om 
alle flessen boven of alle flessen onder te plaatsen. 

- Verwijder of verplaats de verstelbare houten 
lades om grotere types flessen te huisvesten 
of de capaciteit van de kast te verhogen door 
het stapelen van de flessen wanneer dat nodig 
is. (Zie rubriek verwijderen van lades) 

- Kleine openingen tussen de wanden en de 
flessen maken luchtcirculatie mogelijk. Net  
zoals in een ondergrondse kelder is deze 
belangrijk om schimmels te voorkomen en een 

betere homogene temperatuur te bevorderen. 
- Voorkom het overladen van uw toestel om 

luchtcirculatie te vergemakkelijken. 
- Leg de flessen horizontaal. 
- Vermijd belemmering van de interne 

ventilatoren ( achterzijde van het apparaat) 
- Vermijd geuroverdracht. Bewaar enkel wijn in 

het apparaat voor een geurvrije omgeving. 
- Bewaar alleen wijn in ongeopende flessen. 

Geopende flessen kunnen leiden tot lekkage. 
 

DYNAMISCH KLIMAAT / STILLE MODUS 
 
Deze dynamische klimaatinstelling verdeelt de 
relatieve vochtigheid en de temperatuur gelijkmatig 
over het hele interieur zodat u uw wijn kunt opslaan 
onder ideale voorwaarden. Als u graag het apparaat 
gebruikt om wijn op te slaan op lange termijn is de 
dynamische klimaatinstelling een must. Dit imiteert 
een ondergrondse wijnkelder waar een  stabiel 
klimaat heerst. 
 
In de dynamische klimaatinstelling circuleert de lucht 
gelijkmatig door de interne ventilator. Ook de 
ingestelde temperatuur wordt gehandhaaft. De 
dynamische klimaatinstelling is geen 
fabrieksinstelling  omwille van het hoger 
geluidsniveau en energieverbruik. Om over te 
schakelen naar de dynamische klimaatinstelling 
drukt u ongeveer vijf seconden op de DOWN-toets. 
Het toestel biept vijf keer om te bevestigen. Om 
terug te keren naar de standaard (Stille) instelling 
drukt u ongeveer vijf seconden op de UP-toets . Het 
toestel biept drie keer om te bevestigen.. 
 

SABBATH MODUS 
 
Sabbath-modus is beschikbaar voor de naleving van 
bepaalde religieuze feestdagen. Deze modus 
schakelt de displays, interieurlicht en hoorbare 
alarmen uit en voorkomt dat ze weer aangezet 
worden. Normale koelinginstellingen zijn wel nog 
steeds actief. 
 
Om de Sabbath-modus te starten, drukt u op de 
POWER en LICHT  toetsen tegelijkertijd gedurende 
minstens 5 seconden . Het lampje knippert vier keer 
en bevestigt dat de sabbat modus actief is. 
 
Sabbath-modus kan worden uitgeschakeld door het 
herhalen van de bovenstaande werkwijze. De 
Sabbath-modus  wordt automatisch verlaten na 96 u. 
 

ECO DEMO INSTELLING 
 
De Eco Demo-instelling kan worden geactiveerd 
voor de presentatie van het apparaat op 
tentoonstellingen of in showrooms. In de Eco-
instelling zijn de compressor en ventilatoren 
uitegeschakeld. 
 
Door het indrukken van de "UP" en "DOWN" (De 
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knoppen van de onderste zone voor dual zone en 
drie zone-modellen) en de "LICHT" toetsen op 
hetzelfde moment gedurende minstens 5 seconden 
zal het lampje vijf keer knipperen om te bevestigen 

en het apparaat start in Eco Demo instelling. Eco 
Demo instelling kan worden verlaten door het 
herhalen van de bovenstaande werkwijze. 
 

GEBRUIK EN BEDIENING VAN 
 
DX-7.22BK,DX-7.22SSK,DX-17,58DBK/DP,DX-
17.58SDSK/DP,DX-19.58BK/DP, DX-19.58SSK/DP,DX-
94.270DBK, DX-94.270SDSK, DX-143.468B, DX-
143.468SS, DX-166.428DBK, DX-166.428SDSK,DX-
170.490TBK,DX-170.490STSK DX-181.490DBK, DX-
181.490SDSK, DX-194.490BK, DX-194.490SSK 
 

BEDIENINGSPANEEL 
 
Enkele klimaatzone 

 
Voor dubbele klimaatzone 

 
Voor  drie klimaatzones 
 
Het bedieningspaneel van de klimaatzone Boven is 
hetzelfde als enkele klimaatzone hierboven. Het 
bedieningspaneel van klimaatzone Midden en Onder 
is hetzelfde als dubbele klimaatzone hierboven 
 

POWER ON/OFF  
 
Het apparaat start het automatisch op als het 
aangesloten wordt op een stopcontact. 

Druk op de POWER toets  gedurende 10 
seconden om het toestel  aan   (of  af) te schakelen. 
Ongeacht het toestel vergrendeld of ontgrendeld 
staat kunt u het apparaat uitschakelen door de 

POWER toets gedurende 10 seconden in te 
drukken. 
 

ONTGRENDELING BEDIENINGSPANEEL  
 
U kan het bedieningspaneel ontgrendelen door 
tegelijk de POWER en de LICHT toets met 2 vingers 
tegelijk in te drukken gedurende 3 seconden. Bij 

ontgrendeling hoort u een biepgeluid. Het 
bedieningspaneel wordt automatisch vergrendeld 
met een biepgeluid na 10 seconden zonder 
toetsaanraking Eens vergrendeld, zal het 

bedieningspaneel niet meer reageren op 
toetsaanrakingen. 
 

BEDIENING LEDVERLICHTING ON/OFF  
 
Na ontgrendeling van het bedieningspaneel kan u 
de LED-verlichting aan- of uitschakelen door het 
indrukken van de LICHT toets. Deze blijft branden 
tot  handmatige uitschakeling. 
 

TEMPERATUUR DISPLAY 
 
De temperatuur wordt digitaal weergegeven, wat de 
beste wijze is voor temperatuuraflezing. Tijdens het 
instellen kan u de insteltemperatuur  aflezen die zal 
veranderen naar de actuele binnentemperatuur na 
10 seconden zonder aanraking van 

bedieningstoetsen

 
Wanneer de temperatuursonde niet in orde is, toont 
het displayscherm  "HH"of "LL" in plaats van een 
digitaal  cijfer terwijl continu een zoemgeluid 
weerklinkt. Het apparaat werd  weloverdacht 
ontworpen om in dergelijk geval een periodieke 
werking van compressor en ventilatoren aan te 
blijven houden en zo  de koelte in de kast te houden 
om uw opgeslagen wijnen te beschermen. 
 

INSTELLING TEMPERATUURBEREIK 

Voor Enkele Klimaatzone 
 
Het standaard ingestelde temperatuurbereik is E: 

 5-22 ºC (41-72 ºF). 

Om een temperatuurbereik naar wens in te stellen, 
controleer of het bedieningspaneel  vergrendeld is. 

Druk op de toets voor 3 seconden. Op de display 
knippert "E"--"F"--"H"--"L" in lus met een pieptoon bij 
elke toetsdruk. Laat gedurende 3 seconden 
knipperen om uw keuze te bevestigen. 
 

 
 
Voor Dubbele Klimaatzone 
 
 
Het standaard ingestelde temperatuurbereik is E :  

5-12 ºC (41-54 ºF) voor de bovenste zone en 

 12-22 ºC (54-72 ºF) voor de onderste zone. 

Om een temperatuurbereik naar wens in te stellen, 
controleer of het bedieningspaneel   vergrendeld is. 
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Druk op de toets voor 3 seconden, Op de display 
knippert "E"--"F"--"H"--"L" in lus met een pieptoon bij 
elke toetsdruk. Laat gedurende 3 seconden 
knipperen om uw keuze te bevestigen. 
 

 
Voor  3 Klimaatzones 
 
Het bereik van de temperatuurinstelling van de 
bovenste zone is hetzelfde als bij Enkele 
Klimaatzone hierboven.  
Het bereik van temperatuurinstelling van de 
middelste en onderste zone is hetzelfde als Dubbele 
Klimaatzone hierboven. 
 

TEMPERATUURINSTELLING 
 
Voor Enkele Klimaatzone 
 
Het standaard ingestelde temperatuurbereik E: 5-22 

ºC (41-72 ºF). 

Druk op de  of  toets om de temperatuur in het 
toestel naar wens  in te stellen. 

Een eerste maal drukken op de  of toets geeft 
de vorige ingestelde temperatuur weer. 

Druk op de  toets om de insteltemperatuur met 

1ºC te verhogen (of 1ºF). Druk op de  toets om de 

insteltemperatuur met 1ºC (of 1ºF) te verlagen. 
De display zal verspringen van de insteltemperatuur 
naar de actuele binnentemperatuur na 10 seconden 
zonder toetsaanraking. 

Voor Dubbele Klimaatzone 
 
Het standaard ingestelde temperatuurbereik E:  

5-12 ºC (41-54 ºF) voor de bovenste zone en  

12-22 ºC (54-72 ºF) voor de onderste zone. 

Selecteer de in te stellen zone door het drukken op 

de  toets voordat U op de  of  toets drukt om 

de gewenste temperatuur in te stellen. De 
temperatuurindicatie knippert als u de instelling kan 
beginnen. 
 

Een eerste maal drukken op de  of  geeft de 
vorige ingestelde temperatuur weer  

Druk op de  toets om de insteltemperatuur met 

1ºC te verhogen (of 1ºF). Druk op de  toets om de 

insteltemperatuur met 1ºC (of 1ºF) te verlagen. 
De display zal verspringen van de insteltemperatuur 
naar de actuele binnentemperatuur na 10 seconden 
zonder toetsaanraking. 

 
WAARSCHUWING ! 
 

De bovenste ingestelde temperatuur moet 
minstens 3°C koeler zijn dan de onderste 
temperatuur! 

 
Voor 3 Klimaatzones 
 
De temperatuurinstelling van de bovenste zone is 
hetzelfde als bij Enkele Klimaatzone hierboven. De 
temperatuurinstelling van midden en onderste zone 
is hetzelfde als bij Dubbele Klimaatzone hierboven. 
 

LET OP: 
 
Bij een eerste gebruik van het apparaat  of bij het 
heropstarten na  uitschakeling voor een lange tijd, 
kunt u een paar graden verschil zien tussen de 
ingestelde temperatuur en de actuele temperatuur. 
Dit zal normaliseren na enkele uren werking. 
 

WAARSCHUWING !  
 
De ingestelde temperatuur in de middelste zone 

moet minstens 3ºC lager zijn dan de ingestelde 

temperatuur in de bovenste en onderste zones. 
 

KEUZE FAHRENHEIT(ºF) OF CELSIUS (ºC)  
 
Voor Enkele Klimaatzone 
 

Na tegelijkertijd drukken op  met 2 vingers 
gedurende 5 seconden, kan u wisselen tussen de 
Fahrenheit en Celsius instelling. 

 
Voor Dubbele Klimaatzone 

Door te drukken op de toets , kan u tegelijkertijd 
voor beide zones kiezen voor een Fahrenheit of 
Celsius inbstelling. 
 

Voor 3 Klimaatzones 
De °C / ºF keuze in de bovenste zone gebeurt op 

dezelfde manier als voor  Enkele Klimaatzone 

hierboven. De ºC / ºF keuze voor de midden en 

onderste zone gebeurt op dezelfde manier als voor 
de Dubbele Klimaatzonehierboven. 
 

STILLE MODUS 
 
Het apparaat kan worden ingesteld op de stille 
modus, die de ventilatorsnelheid zal verlagen eens 
de binnentemperatuur de ingestelde temperatuur 
bereikt. 
De stille modus is standaard ingesteld op "AAN".  
Om uit te schakelen wanneer het bedieningspaneel 

vergrendeld is: druk op de toets  LICHT 
gedurende  3 seconden. Het symbool ºC of ºF blijft 
branden om aan te geven dat de Silent Modus is 
uitgeschakeld. 
Om stille modus weer in te schakelen, als het 
bedieningspaneel vergrendeld is: druk op de toets 

LICHT  gedurende 3 seconden. Het symbool ºC 
of ºF zal elke 2 seconden continu knipperen om te 
bevestigen dat de stille modus ingeschakeld is.. 
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FUNCTIE INDICATIE LAMP 
 

Voor Enkele Klimaatzone 

 
Als het indicatorlampje brandt werkt de compressor. 

 
Voor Dubbele Klimaatzone 
 

 
De indicator 1 zal elke 2 seconden knipperen 
wanneer het apparaat is ingeschakeld.  
De Indicator 1 blijft branden wanneer de compressor 
begint te werken. 
De indicatie 2 knippert elke 3 seconden  wanneer de 
verwarmingsfunctie van de onderste zone begint te 
werken. 
De indicatie 2 blijft branden wanneer de koelfunctie 
van de onderste zone begint te werken. 

 
GEBRUIK EN CONTROLE  
 
(DAB-42.117DB, DAB-42.117DSS, DAB-
48.125B, DAB-48.125SS, DAU-46.146DB, 
DAU-46.146DSS, DAU-52.146B, DAU-
52.146SS) 
 

ENKELE KLIMAATZONE 
 

 
 

LIGHT  
 
Regelt de binnenverlichting ON / OFF 
 

WERKING 
 
Wanneer dit lampje brandt is het koelsysteem in 
werking.  
  

POWER  
 
Apparaat aan/uitschakelen door de toets ongeveer 3 
seconden ingedrukt houden. 
  
 

“UP” TOETS  
 
Een maal drukken op “UP” toets verhoogt de 

insteltemperatuur met 1ºC.  

  

“DOWN” TOETS 
 
Een maal drukken op “DOWN” toets, verlaagt de 

insteltemperatuur met 1ºC.  

 
“DISPLAY”  
 
Geeft de actuele binnentemperatuur weer.  
  

CONTROLE TEMPERATUUR INSTELLING  
 
U kunt de temperatuur instellen naar wens door 
drukken op de UP of DOWN toets. Als u op de twee 
toetsen een eerste keer drukt, zal het display de 
laatst ingestelde temperatuur tonen. 

De temperatuur zal  1 °C / 1ºF stijgen als u één keer 
op de UP-toets duwt en de temperatuur zal 1 °C / 
1ºF afnemen als je eenmaal duwt op de DOWN 
toets ..  

Om de ingestelde temperatuur weer te geven: druk 
ongeveer 5 seconden op de bijbehorende toets. De 
ingestelde temperatuurwaarde zal tijdelijk knipperen 
op de LED-display gedurende 5 seconden.  

De temperatuur kan worden ingesteld van 5 ºC tot 

18 ºC.  

De standaard temperatuurinstelling vanuit de fabriek 

is 12 ºC.  

  

DUBBELE KLIMAATZONE 
 

 
 
LIGHT  
 
Bediening van de binnenverlichting  AAN/UIT  
 

RUN  
 
Als dit lampje brandt, werkt de koeling.  
 

POWER  
 
Druk op deze toets om het apparat aan/uit te 
schakelen. 
 

“Set Upper” Toets 
 
Regelt de temperatuur in het bovenste compartiment. 
 

“Set Lower” Toets 
 
Regelt de temperatuur in het onderste compartiment. 
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“Upper Chamber” 
 
Geeft de actuele temperatuur weer in het bovenste 
compartiment. 
 

“Lower Chamber” 
 
Geeft de actuele temperatuur weer in het onderste 
compartiment. 
 

INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR  
 

Bij het indrukken van de "Set Upper" of "Set Lower" 
knop, zal automatisch  de instelmodus in het 
bovenste of onderste compartiment gestart worden. 
De LED's zullen knipperen en de ingestelde 
temperatuur weergeven. 

Per druk op de toets zal de temperatuur 1°C 
verhogen of verlagen. Bij overschrijding van de 
minimale instelwaarde springt deze automatisch 
naar de hoogst instelbare temperatuurwaarde. Na 5 
seconden stoppen met het indrukken van de toets, 
zal het LED-cijfer stoppen met knipperen en 
terugkeren naar de weergave van de temperatuur in 
het bovenste of onderste compartiment. 

Nadat het apparaat van het stroomnet werd 
losgekoppeld, zal het systeem terugkeren naar de 
volgende door de fabriek ingestelde temperaturen :: 

Bovenste compartiment: 6 ºC 

Onderste compartiment: 12 ºC 

Wilt u een ingestelde temperatuur bekijken, dan kunt 
u de overeenkomende "Set Upper" of "Set Lower" 
toets indrukken. Vervolgens zal de LED knipperen 
en de ingestelde temperatuur weergeven. Na 5 
seconden stoppen met het indrukken van de toets, 
zal het LED-cijfer stoppen met knipperen en 
terugkeren naar de actuele temperatuur. 

Bovenste compartiment: De temperatuur kan 

worden ingesteld van 5 ºC tot 10 ºC. 

Onderste compartiment: De temperatuur kan 

worden ingesteld van 10 ºC tot 18 ºC. 

 

Attentie  
 

Als het apparaat om een of andere reden van de 
stroom is afgesneden moet u  3-5 minuten wachten 
voor het heropstarten. Als u probeert voor deze 
termijn zal het toestel niet opstarten. Wanneer u het 
apparaat voor het eerst start of opnieuw opstart na 
een lange uitschakeling, kan er een paar graden 
verschil zijn tussen de insteltemperatuur en de 
temperatuur aangegeven op het LED-display.  Na 
enige tijd in werking zal dit normaliseren. 

Om het energieverbruik te verminderen wordt  de 
LED-verlichting automatisch uitgeschakeld na 10 
minuten. Als u wilt dat het LED licht continu brandt, 
druk op de "LAMP" knop gedurende 5 seconden, het 
display zal "LP" tonen. Na 4 seconden zal het 
display naar de normale stand terugkeren en het 
licht blijft aan tot handmatige uitschakeling. Als u wil 

terugkeren en energie besparen (aanbevolen), druk 
op de "LAMP" knop gedurende 5 seconden, het 
display toont "LF", na 4 seconden zal het scherm 

naar normale stand terugkeren en het licht zal 
automatisch uitschakelen na 10 minuten. 
 

GEBRUIK EN BEDIENING VAN 
DAU-32.81B, DAU-32.81SS, DAU-32.81DB, 
DAU-32.81DSS, DX-51.15DBK/DP, DX-
51.150DSK/DP 
 
ENKELE KLIMAATZONE 

 

 
 
DUBBELE KLIMAATZONE 

 

 
 
POWER 
 

Druk gedurende 2 seconden op de toets  OFF om 
het apparaat uit te schakelen.  
 

TEMPERATUURINSTELLING 
 
Model:  DAU-32.81B, DAU-32.81SS  – Enkele zone 
U kunt de temperatuur naar wens instellen door  op 

de of toets te drukken. De insteltemperatuur 
zal met 1°C verhogen door één maal drukken op de  

 toets, daarentegen zal ze verlagen met  1ºC door 

één maal drukken op de    toets. 
 
Model: DAU-32.81DB, DAU-32.81DSS, DX-
51.150DSK/DP, DX-51.150DSK/DP – Dubbele zone  
Het temperatuurbereik in de onderste zone  is 12º-
22ºC , geschikt voor het opslaan van witte en rode 
wijnen. Het temperatuurbereik van de bovenste 
zone is 5º-12ºC,  geschikt is voor de opslag van 
mousserende wijn en witte wijnen. 
U kunt de temperatuur naar wens instellen door  op 

de  toets te drukken. De insteltemperatuur zal 
met 1°C verhogen of verlagen. 
 

VERGRENDELING 
 
Na  inschakeling van het apparaat zijn alle toetsen 
operationeel. Als er geen enkele handeling gebeurt 
gedurende 3 minuten, zullen alle toetsen 

vergrendeld worden. Druk op de toets 
gedurende 2 seconden en alle toetsen zullen 
vergrendeld of ontgrendeld worden. 
 

LICHT 

Druk op de toets  om de binnenverlichting aan of 
uit te schakelen. 
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De lichtknop heeft een automatische of handmatige 
uitschakelingsfunctie :  
a.Druk op de lichtknop tot je twee piepjes hoort. Het 
licht zal automatisch uitschakelen na 10 minuten b. 
Druk op de lichtknop tot je drie piepjes hoort.  Het 
licht wordt handmatig uitgezet. 

 
Operationeel geluid 
De koeling gebeurt door een compressor (koeling 
aggregaat). De compressor pompt koelmiddel door 
het koelsysteem en dit produceert geluid. Zelfs 
wanneer de compressor stopt, wordt geluid 
veroorzaakt door temperatuur- en 
drukveranderingen. Dit is onvermijdbaar. 
Operationeel geluid is het meest hoorbaar 
onmiddellijk nadat de compressor aanslaat en wordt 
stiller naarmate de operationele periode langer duurt. 
 
De volgende geluiden zijn normaal en doen zich 
voor van tijd tot tijd:: 
- Borrelend geluid veroorzaakt door het koelmiddel 

dat door  het apparaat stroomt, 
- Borrelend geluid veroorzaakt door het koelmiddel 

dat door  het apparaat stroomt. 
- Zoemend geluid van de motor compressor. Dit 

geluid wordt luider voor korte  periodes wanneer 
de motor in werking treedt, 

- Kraak / knallen, veroorzaakt door krimp en 
uitzetting van materialen door 
temperatuurvariaties 

- Operationeel geluid van de ventilator die de lucht 
in de wijnkast circuleert. 

 
Ongewone geluiden zijn meestal het gevolg van een 
onjuiste installatie. In geen geval mogen leidingen in 
contact komen met een muur, andere meubels of 
met andere leidingen. 
Bij installatie in een open keuken of tussen wanden 
kan het geluidsniveau  luider worden ervaren. Dit is 
een gevolg van de omringende architectuur 
(weergalm) en niet veroorzaakt door het toestel. 
 
Een perceptie van geluid houdt rechtstreeks 
verband met de omgeving waarin het toestel zich 
bevindt evenals met specifieke modellen. Onze 
toestellen zijn in overeenstemming met de 
internationale normen voor dergelijkr toestellen en in 
lijn met de laatste technische ontwikkelingen. Maar 
vergeet niet dat het geluid van de compressor en de 
koelvloeistof die circuleert in het systeem 
onvermijdelijk  is. 
. 
ONTDOOIING/HYGROMETRIE/VENTILATIE 
 
Het toestel is voorzien van een automatisch 
ontdooisysteem. Tijdens de "Off-cyclus" wordt de 
verdamper aan de achterwand van het toestel 
automatisch ontdooid. Het condenswater verzamelt 
in de afvoergoot aan de achterwand van het toestel 
en een deel daarvan stroomt door het afvoergat in 
de opvangbak boven de compressor. Door de 
overgedragen warmte van de compressor verdampt 
eventuele opgevangen condensatie. Een deel van 
het resterende water wordt opgevangen binnen het 
toestel voor de handhaving van de vochtigheid.. 
Dit systeem handhaaft een correct 

vochtigheidsniveau in het apparaat, noodzakelijk 
voor een langdurige afdichting door natuurlijke kurk. 
Het apparaat is niet luchtdicht afgesloten: frisse 
lucht stroomt binnen door de afvoerpijp. Lucht 

circuleert door het interieur door de werking van een 
ventilator / ventilatoren en de uitsparingen in de 
lades. 

 
LET OP: IJs kan worden gevormd op de verdamper 

als het toestel herhaaldelijk in hitte of hoge 
luchtvochtigheid wordt geopend. Als dit ijs niet 
verdwijnt binnen 24 uur, zal uw apparaat 
handmatige ontdooiing vereisen. 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE INZAKE 
TEMPERATUUR 
Uw apparaat is ontworpen om optimale 
omstandigheden te garanderen voor het opslaan en 
/ of het serveren van uw wijnen. 
 
Goede wijnen vereisen een lange en zachte evolutie 
en specifieke omstandigheden om hun volledige 
potentieel te bereiken. 
 
Alle wijnen rijpen bij dezelfde constante temperatuur 
tussen 11ºC en 14ºC. Alleen de "degustatie" 
temperatuur  varieert al naar gelang de aard van de 
wijnen (zie "Wijn Serveertemperatuur Tabel" 
hierboven). Dit gezegd zijnde en zoals in de 
natuurlijke kelders gebruikt door wijnproducenten 
voor lange periode van opslag, is het niet de exacte 
temperatuur die belangrijk is, maar de consistentie. 
Met andere woorden: zolang de temperatuur van uw 
wijnkelder stabiel is (tussen 11ºC tot 14ºC) worden 
uw wijnen in perfecte condities opgeslagen. 
 
Niet alle wijnen verbeteren door de jaren heen. 
Sommige moeten worden geconsumeerd in een 
vroeg stadium (2-3 jaar), terwijl andere geweldige 
veroudering capaciteiten hebben (50 en ouder). Alle 
wijnen hebben een piek in volwassenheid. Neem 
contact op met uw wijnhandelaar om de relevante 
informatie te krijgen. 
 

GEBRUIK EN ONDERHOUD 
 
WAARSCHUWING: Het niet van de netstroom 

afkoppelen van het apparaat tijdens service en 
reiniging kan leiden tot een elektrische schok of 
ander persoonlijk letsel. 

 
LADES VERWIJDEREN (alle modellen behalve ) 

DAB-42.117DB, DAB-42.117DSS, DAB-48.125B, 
DAB-48.125SS, DAU-46.146, DAU-52.146, DX-
94.270DBK, DX-94.270SDSK, DX-166.428DBK,DX-
166.428SDSK, DX-170.490TBK, DX-170.490STSK 
DX-181.490DBK, DX-181.490SDSK, DX-194.490BK, 

DX-194.490SSK) 
 
Om een lade van de geleiders te verwijderen : 
Verplaats de lade naar de positie waar de 
inkepingen van de houten plank precies onder de 
plastic stoppers liggen. Dan de plank omhoog tillen.  
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Om het rek terug te plaatsen: Herhaal de stappen 
hierboven in omgekeerde volgorde. 
 
Bij gelagerde telescoop planken dient u de rail 

stoppers achter op de rail goed terug te plaatsen.  

 
  

 

LADES VERWIJDEREN (van de modellen; 
DAB-42.117DB, DAB-42.117DSS, DAB-48.125B, 
DAB-48.125SS DX-94.270DBK, DX-94.270SDSK, 
DX-166.428DBK, DX-166.428SDSK,DX-
170.490TBK,DX-170.490STSK, DX-181.490DBK, 
DX-181.490SDSK, DX-194.490BK, DX-194.490SSK) 
 
Trek de plank naar voren en til de plank op zodat hij 
los komt, dan kunt u hem verwijderen. 

 
LADES VERWIJDEREN (van de modellen; 
DAU-46.146DB, DAU-46.146DSS, DAU-52.146B, 
DAU-52.146SS) 
Zorg er voor dat u de deur volledig opent bij het 
uitschuiven van de lades om beschadiging van de 
deurdichting te voorkomen 
Voor een gemakkelijke toegang tot de opgeslagen 
flessen trekt u de lades uit voor ongeveer 1/3 van de 
raillengte, de lades in dit toestel hebben links en 
rechte een inkeping zodat de lade niet tegen de deur 
loopt. 
 
Raadpleeg de volgende instructies voor vervanging 
van een lade. 
Bij het verwijderen van een lade uit de geleiders om 
ze te verplaatsen of te verwijderen, kantel de lade 
volgens het schema en trek, of plaats de lade zo 
terug dat ze veilig vastzit op de steunbeugels. 
 

 
 
VOCHTREGELING 
 
Het apparaat is uitgerust met een systeem voor het 
handhaven van een juist niveau van vochtigheid. 
Onder extreem droge omgevingsomstandigheden 
moet u wellicht wat water in het bijgeleverde plastic 
recipiënt gieten. ( alle modellen behalve ) 
 

Vul het kleine plastic reservoir voor ¾ met water en 
plaats op de latten van de bovenste lade van het 
apparaat. Controleer het waterpeil regelmatig en vul 
bij als nodig. 

 
Zorg ervoor dat het reservoir correct geplaatst is op 
de latten van de bovenste lade om het morsen van 
water te vermijden. 
 

 
 

ACTIEVE KOOLSTOFFILTER 
 
De actieve koolstof luchtfilter (als uw model hiermee 
uitgerust is) bevindt zich aan de achterkant van het 
compartiment. Vervang deze door een nieuwe één 
keer per jaar. Het kan worden gekocht bij de 
Afdeling Onderdelen van uw leverancier. 
 

 Verwijder de lade voor de filter. 

 Pak de filter vast en draai hem 90 ° rechtsom of 
linksom om te verwijderen. 

 Plaats de nieuwe filter in de verticale positie en 
draai hem 90 ° rechtsom of linksom totdat hij 
vastklikt. 

 

 
 

SLOT 
 

Als het apparaat voorzien is van een slot-systeem 

bevinden de sleutels zich in de plastic zak die de 

handleiding bevat. Steek de sleutel in het slot, druk 

in en draai hem naar links om de deur te openen. 

Doe dit in omgekeerde richting om de deur op slot te 

doen. Zorg ervoor dat de metalen pin volledig 

ingedraaid is. Verwijder de sleutel en bewaar deze 

op een veilige plaats. 
 

REINIGEN VAN UW TOESTEL 
 
Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle 
inhoud evenals alle lades. 
 
Was de binnenkant met  warm water en een baking 
soda oplossing. Los ongeveer 2 eetlepels 
zuiveringszout op in een halve liter warm water. 
 
Reinig de lades met een mild schoonmaakmiddel. 
 
Wring het overtollige water uit de spons of doek bij 
het schoonmaken van de bedieningsonderdelen. 
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Was de buitenkant van de kast met warm water en 
een mild vloeibaar reinigingsmiddel. Goed afspoelen 
en afdrogen met een zachte doek. 
 
Gebruik geen staalwolpads om roestvrij stalen 
onderdelen te reinigen, hiervoor bevelen wij het 
gebruik aan van een alles-in-één edelstaalreiniger. 
Veeg altijd in de richting de nerven. 
 

STROOMSTORINGEN 
 
In het geval van een stroomstoring (stroomstoot, 
verliesstroomschakelaarschakelaar, etc.) worden 
alle eerdere temperatuurinstellingen automatisch 
opgeslagen en dan weer ingeschakeld en en zal het 
toestel werken met de laatste insteltemperaturen. 
 
De meeste stroomstoringen worden gecorrigeerd 
binnen enkele uren en zijn niet van invloed op de 
temperatuur in het toestel als u het aantal keren dat 
de deur wordt geopend minimaliseert. Als de stroom 
wordt uitgeschakeld voor een langere periode, moet 
u de juiste stappen nemen om de inhoud te 
beschermen. 
 
NOTA: Ongeacht de oorzaak: als  u een abnormale 
temperatuur of vochtigheidsgraad in uw apparaat 
opmerkt kunnen wij u gerust stellen dat alleen lange 
en veelvuldige blootstelling aan deze abnormale 
omstandigheden een nadelig effect kan hebben op 
uw wijn. 
 

VAKANTIE 
 
Korte vakantie: Laat het toestel in gebruik voor een 
vakantie van minder dan drie weken. 
 
Lange afwezigheid: als het apparaat niet gebruikt 
zal worden voor enkele maanden: Verwijder alle 
wijnflessen, schakel het apparaat uit en trek de 
stekker uit. Reinig en droog het interieur grondig en 
laat de deur iets geopend om geur en schimmelgroei 
te voorkomen. Blokkeer indien nodig de deur. 

 
 

UW APPARAAT VERHUIZEN 

 

Haal de stekker uit het stopcontact. 

 

Verwijder de inhoud uit de rekken evenals alle 

interne bewegende delen. 

 

Schroef de verstelbare poten in tot aan aan de basis 

om schade te voorkomen. 

 

Tape de deur dicht en doe op slot indien uitgerust 

met een slot-systeem. 

 

Vervoer de wijnkast alleen in een rechtopstaande 

positie. Bescherm ook de buitenkant van het 

apparaat met een deken of iets dergelijks. 

 
 

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING 
 
Mocht het toestel leeg worden gelaten voor langere 
tijd is het aanbevolen dat de stekker wordt 
uitgetrokken en dat na een zorgvuldige reiniging, de 
deur op een kier gelaten wordt zodat de lucht kan 
circuleren in de kast om eventuele condensatie, 
schimmel of geuren te voorkomen. 
 
Het apparaat moet worden geïnstalleerd in de 
koelste zone van de ruimte, uit de buurt van warmte 
producerende apparaten en uit direct zonlicht. 

 

Zorg ervoor dat het toestel voldoende geventileerd is. 

Bedek de ventilatieopeningen nooit. Verwijder 

regelmatig stof en vuil van de condensor. 

 

Open de deur alleen als dit nodig is en voor zo kort 

mogelijke tijd. 

 

Bewaar de inhoud op een georganiseerde manier. 

 

Vul het apparaat niet overmatig om luchtcirculatie 

mogelijk te laten. 
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PROBLEMEN MET HET APPARAAT 
 
U kunt veel voorkomende problemen eenvoudig oplossen. U bespaart de kosten van een mogelijke servicebeurt.  
Probeer in de onderstaande suggesties te kijken of u het probleem kunt oplossen voordat u de klantenservice belt. 

 

 
GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING  (ALLE MODELLEN) 
 

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 

Apparaat werkt niet 

 Het apparaat is niet aangesloten op een 
stroombron 

 Het apparaat is uitgeschakeld 

 De verliesstroomschakelaar werd 
geactiveerd of een zekering is gesprongen 

 Steek de stekker in een 
stopcontact 

 Schakel het apparaat aan 

 Schakel de 
verliesstroomschakelaar in of 
vervang de zekering 

Apparaat wordt niet 
koud genoeg 

 De temperatuur is niet goed ingesteld 
 

 De omgevingstemperatuur heeft een hogere 
temperatuurinstelling nodig 

 De deur werd te vaak geopend 
 

 De deur is niet volledig gesloten 
 

 De deur is niet hermetisch afgesloten 
 

 De condensor is te vuil 
 

 De ventilatieopening is geblokkeerd of te 
stoffig 

 Controleer de insteltemperatuur 
 

 Stel een hogere temperatuur in 
 

 Open de deur niet onnodig  
 

 Sluit de deur naar behoren 
 

 Controleer de deurafdichting en 
reinig of vervang indien nodig. 

 Reinig de condensor 
 

 Maak de ventilatieroosters vrij of 
reinig ze 

Apparaat schakelt 
zichzelf vaak aan 
en uit 

 De kamertemperatuur is hoger dan 
gemiddeld 

 Een groot aantal flessen is toegevoegd aan 
het toestel 
 

 De deur wordt te vaak geopend 
 

 De deur is niet goed gesloten 

 De deurrubber sluit niet goed aan 

 Plaats het apparaat op een 
koelere plaats 

 Laat het apparaat enige tijd 
werken tot de ingestelde 
temperatuur is bereikt 

 Open de deur niet onnodig 
 

 Sluit de deur naar behoren 

 Controleer de deur afdichting en 
reinig of vervang indien nodig 

Het licht werkt niet 

 Het apparaat is niet aangesloten op een 
stroombron 

 De verliesstroomschakelaar werd 
geactiveerd of een zekering is gesprongen  
 

 Het licht is uitgeschakeld op het 
bedieningspaneel 

 Steek de stekker in een 
stopcontact 

 Schakel de 
verliesstroomschakelaar in of 
vervang de zekering  

 Schakel het licht aan 

Vibraties 
 Het apparaat is niet goed genivelleerd  Nivelleer het apparaat met de 

verstelbare voeten 

Het apparaat lijkt te 
veel lawaai te 
maken 

Borrelend geluid kan afkomstig zijn van de stroming van het koelmiddel wat normaal is.Bij 

beeindiging van een cyclus  kan u een gorgelend geluid horen, veroorzaakt door de 

stroming van koelmiddel in het apparaat. 
Als er zich temperatuurschommelingen voordoen kan het krimpen en uitzetten van de 
binnenwanden knallen en gekraak veroorzaken. 
 Het apparaat is niet goed genivelleerd  Nivelleer het apparaat met de 

verstelbare voeten 

De deur sluit niet 
goed 

 Het apparaat is niet goed genivelleerd  
 

 De deur werd omgekeerd en niet goed 
geïnstalleerd 

 Nivelleer het apparaat met de 
verstelbare voeten 

  Controleer de deurscharnier en 
monteer juist 
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 De deurrubber is vuil 

 De lades zijn slecht geplaatst 

 Reinig de deurrubber 

 Controleer de plaatsing van de 

lades 

Specifieke 
productproblemen 

DX-7.20BK/DP, DX-7.20SSK/DP, DAU-17.57DB, DAU-17.57DSS, DAU-20.58B,DAU-
20.58SS, DX-53.130DBK/DP,  DX-53.130SDSK/DP, DAB-28.65B, DAB-28.65SS, DAB-
36.80DB, DAB-36.80DSS, DX-57.146DBK, DX-57.146DSK, DAB-89.215DB, DAB-
89.215DSS, DX-89.215BDBK,DX-89.215BSDSK, DX-171.430PK 

Display “E0”, “E1”. 
“E2”, “E3”, “E4”, 
“E5”, “E6” or “E7”. 

 “E0 : verbindingsfout  3 zone modellen. 

 “E1” or “E2” : temperatuursensor is defect 

  “E3” or “E4” : de ontdooisensor in de 
verdamper faalt 

 “E5” : storing in de ontdooifunctie 

 “E6” solenoïdeklep storing 

  “E7” Storing deur sensor 

 Bel voor service. 

Het alarm 
weerklinkt en de  
temperatuur display 
knippert 

 Was de deur van het apparaat langer dan 
60 seconden geopend ? Zo niet, dan is de 
temperatuur  hoger of lager dan de 
insteltemperatuur. Dit kan te wijten zijn aan : 

 De deur van het apparaat is te vaak open  

 De ventilatieopening is bedekt of stoffig 

 Een langdurige stroomonderbreking 

 Een groot aantal flessen werden toegevoegd 

 Zo ja, sluit de deur 
 

 
 

 Open de deur niet onnodig 

 Maak vrij of reinig 

 Laat het apparaatwerken tot 
normalisatie van de temperatuur 

Het symbool “--”is 
verlicht en knippert 
in de temperatuur 
display. 

 Het temperatuurdisplay is buiten bereik  Enkel temperaturen tussen 0-
99°C kunnen worden 
weergegeven. Buiten dit bereik 
wordt symbool “--” getoond. Dit is 
normaal 
 

Specifieke 
Problemen voor 

DX-7.22BK, DX-7.22SSK,DX-17,58DBK/DP,DX-17.58SDSK/DP, DX-19.58BK/DP, DX-
19.58SSK/DP,DX-94.270DBK, DX-94.270SDSK, DX-143.468B, DX-143.468SS, DX-
166.428DBK, DX-166.428SDSK,DX-170.490TBK,DX-170.490STSK, DX-181.490DBK, 
DX-181.490SDSK, DX-194.490BK, DX-194.490SSK 

De display toont 
“HH” of “LL” ipv een 
digitaal getal en/of 
een zoemgeluid 

 De temperatuursensor faalt  Bel voor service. 

 

GARANTIE 
 
De garantie geldt niet voor : 
1. Schade tijdens het transport of bij het verplaatsen van het apparaat. 
2. Eventuele schade veroorzaakt door nalatigheid, ongeluk, onjuist gebruik, onjuiste installatie of 

het gebruik voor andere dan de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden 
3. Schade veroorzaakt door het aansluiten van uw product op een verkeerde voedingsbron. 
4. Schade door stroomstoring. 
5. Ondeskundige installatie of aangebrachte wijziging tijdens de installatie. 
6. Schade veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie. 
7. Eventuele schade als gevolg van overmacht, brand of een natuurramp. 
8. Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant. 
9. Onderdelen zoals licht, uitneembare lades of plastic. 
10. Elk bederf of schade aan wijn of andere inhoud incidentele of gevolgschade van eventuele 

defecten aan het toestel. 

 

OPMERKING: De garantieclausules en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder 

voorafgaande kennisgeving. 


