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UITPAKINSTRUCTIES COMPRESSOR WIJNKLIMAATKAST 
Uw wijnklimaatkast is erg goed ingepakt om schade te voorkomen tijdens transport en 
opslag. Om schade tijdens het uitpakken te voorkomen en om de verpakking eventueel te 
kunnen gebruiken voor retour, adviseren wij u onderstaande uitpakinstructies te hanteren. 

Verplaats de wijnklimaatkast altijd rechtop.  
 
1. Verwijder de plastic wikkelfolie waarmee de wijnklimaatkast op de pallet staat. 
2. Zet de wijnklimaatkast van de pallet af op de grond. 
3. Schuif de 4 banden die om het karton zitten weg. Knip deze niet door! 
4. Maak een kleine snede (+/- 10cm) in het plakband aan de bovenkant van de doos.  
5. Til de verpakking in zijn geheel op. Kantel de verpakking zodra dit mogelijk is.  
Alle verpakkingsmateriaal zal in de doos achterblijven De wijnklimaatkast staat nu op een 
stukje karton met piepschuim. Eventueel kunt u de wijnklimaatkast in deze staat alvast 
naar zijn definitieve plek schuiven. 
6. Til de wijnklimaatkast verticaal op en verwijder het karton en piepschuim. 
7. Zet de wijnklimaatkast op zijn definitieve plek. 

Wacht na installatie minimaal 12 uur voor u het apparaat aanzet. 
 

RETOURNEREN VAN UW BESTELLING 
Indien u uw wijnklimaatkast online bij ons heeft aangeschaft, heeft u een wettelijke 
bedenkperiode van 14 dagen. Binnen deze periode kunt u afzien van uw aanschaf. Wij 
zullen het apparaat dan weer bij u op (laten) halen. U dient de wijnklimaatkast dan aan te 
bieden in oorspronkelijke staat van het product en verpakking. 

Wanneer u bovenstaande stappen bij het uitpakken heeft gevolgd, kunt u bij retourneren 
de verpakking opnieuw gebruiken en kunnen wij de wijnklimaatkast zonder extra kosten 
op (laten) halen. 

Bewaar de verpakking en pallet voor het geval u van uw gratis retourrecht 
gebruik wilt maken.   
 

CONTROLEER DE ZENDING ALTIJD OP TRANSPORTSCHADE. Meld dit bij de 
bezorger en afhankelijk van de schade accepteer de zending niet of maak een foto 
en een melding bij het tekenen voor ontvangst. 

 


