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Bezpečnostné pokyny 

• Počas varenia môže v dutine rúry alebo na skle 
dvierok dochádzať ku kondenzácii vlhkosti. Ide o 
normálny stav. Ak chcete tento efekt obmedziť, 
počkajte po zapnutí napájania 10 – 15 minút, než 
vložíte jedlo do rúry. Kondenzácia v každom prípade 
zmizne hneď po tom, ako rúra dosiahne teplotu 
varenia. 
• Zeleninu varte v nádobe s vekom namiesto 
otvoreného pekáča. 
• Nenechávajte jedlo vnútri rúry po uvarení dlhšie 
než 15 – 20 minút. 
• UPOZORNENIE: spotrebič a prístupné časti sa 
počas používania zahrievajú na vysokú teplotu. 
Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli horúcich častí. 
• UPOZORNENIE: prístupné časti sa môžu pri 
používaní grilu zahriať. Deti sa musia zdržiavať v 
bezpečnej vzdialenosti. 
• UPOZORNENIE: pred výmenou žiarovky zaistite, že 
spotrebič bude vypnutý, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým prúdom. 
• UPOZORNENIE: aby ste sa vyhli nebezpečenstvu 
spôsobenému náhodným resetovaním tepelného 
prerušovača, nesmie byť tento spotrebič napájaný 
externým spínacím zariadením, ako je časovač, ani 
nesmie byť pripojený do okruhu, ktorý sa pravidelne 
zapína a vypína. 
• Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v 
bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod 
neustálym dohľadom. 
• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Spotrebič 
môžu používať osoby vo veku 8 a viac rokov a osoby s 
obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo 
duševnými schopnosťami, bez skúseností alebo 
znalostí o produkte iba vtedy, keď sú pod dohľadom 
alebo im boli udelené pokyny týkajúce sa prevádzky 
spotrebiča bezpečným spôsobom a sú si vedomé 
možných rizík. 
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú 
bez dohľadu. 
• Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte hrubé 
alebo abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, 
pretože môžu poškriabať povrch a spôsobiť rozbitie 
skla. 
• Pred odstránením odnímateľných častí musí byť 
rúra vypnutá. 

• Po vyčistení ich znovu zostavte podľa pokynov. 
• Používajte iba sondu na mäso odporúčanú pre túto 
rúru. 
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič. 
• Pripojte zástrčku k napájaciemu káblu, ktorý je 
schopný vydržať napätie, prúd a záťaž uvedené na 
štítku a ktorý disponuje uzemňovacím kontaktom. 
Zásuvka musí byť vhodná na zaťaženie uvedené na 
štítku a musí mať zapojený a funkčný uzemňovací 
kontakt. 
Uzemňovací vodič má žltozelenú farbu. Túto operáciu 
by mal vykonávať odborník so zodpovedajúcou 
kvalifikáciou. V prípade nekompatibility medzi 
zásuvkou a zástrčkou spotrebiča požiadajte 
kvalifikovaného elektrikára, aby zásuvku nahradil 
iným vhodným typom. Zástrčka aj zásuvka musia 
zodpovedať platným normám krajiny inštalácie. 
Pripojenie k napájaciemu zdroju je možné vykonať aj 
tak, že medzi spotrebič a zdroj energie, ktorý zvládne 
maximálnu pripojenú záťaž a ktorý je v súlade s 
existujúcimi právnymi predpismi, sa umiestni 
omnipolárny vypínač. Žltozelený uzemňovací kábel by 
nemal byť prerušený vypínačom. Zásuvka alebo 
omnipolárny vypínač používaný na pripojenie by mal 
byť pri inštalácii spotrebiča ľahko prístupný. 
• Odpojenie je možné zaistiť prístupnou zástrčkou 
alebo začlenením spínača v pevnom zapojení v súlade 
s pravidlami elektroinštalácie. 
• Ak je napájací kábel poškodený, mal by sa nahradiť 
káblom alebo špeciálnym zväzkom, ktorý je k 
dispozícii u výrobcu. Prípadne sa obráťte na 
zákaznícky servis. 
• Typ napájacieho kábla musí byť H05V2V2-F. 
• Túto operáciu by mal vykonávať odborník so 
zodpovedajúcou kvalifikáciou. Uzemňovací vodič 
(žltozelený) musí byť približne o 10 mm dlhší než 
ostatné vodiče. V prípade akýchkoľvek opráv sa 
obracajte iba na oddelenie starostlivosti o zákazníkov 
a vyžadujte použitie originálnych náhradných dielov. 
• Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže 
ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť záruku. 
• Pred čistením by ste mali odstrániť všetky zvyšky 
rozliatych potravín. 
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• Dlhodobý výpadok napájania počas prebiehajúcej 
fázy varenia môže spôsobiť poruchu monitora. V 
takom prípade sa obráťte na zákaznícky servis. 
• Spotrebič nesmie byť inštalovaný za ozdobnými 
dvierkami, aby nedochádzalo k prehriatiu. 
• Keď dovnútra umiestnite policu, uistite sa, že 
zarážka smeruje nahor a dozadu do dutiny. Polica 
musí byť celkom zasunutá do dutiny. 
• VAROVANIE: Nevykladajte steny rúry hliníkovou 
fóliou ani akoukoľvek ochranou na jedno použitie 
kúpenou v obchode. Hliníková fólia alebo akákoľvek 
iná ochrana v priamom kontakte so zahriatym 
smaltom predstavuje riziko roztavenia a poškodenia 
smaltu vo vnútornom priestore. 
• VAROVANIE: Neodstraňujte tesnenie dvierok rúry. 
• POZOR: Nedoplňujte na dno dutiny vodu počas 
varenia alebo keď je rúra horúca. 
• Pre prevádzku spotrebiča pri menovitých 
frekvenciách nie je nutná žiadna ďalšia 
operácia/nastavenie. 
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1. Všeobecné pokyny 

Ďakujeme vám, že ste si zvolili jeden z našich výrobkov. Na dosiahnutie najlepších výsledkov s rúrou by ste si mali pozorne 
prečítať tento návod a uschovať ho na budúce použitie. Pred inštaláciou rúry si poznamenajte výrobné číslo, aby ste ho mohli 
poskytnúť pracovníkom zákazníckych služieb v prípade nutnosti opravy. Po vybratí rúry z obalu skontrolujte, či nedošlo počas 
prepravy k jej poškodeniu. Ak máte pochybnosti, rúru nepoužívajte a požiadajte kvalifikovaného technika o radu. Uchovávajte 
všetok obalový materiál (plastové vrecúška, polystyrén, klince) mimo dosahu detí. Pri prvom zapnutí rúry sa môže šíriť silný 
páchnuci dym, ktorý je spôsobený prvým ohrevom lepidla na izolačných doskách v rúre. To je úplne normálne, a ak k tomu dôjde, 
je potrebné počkať, než sa dym rozptýli, a až potom vložiť do rúry pokrmy. Výrobca neponesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, 
keď nebudú dodržané pokyny uvedené v tomto dokumente. 
POZNÁMKA: funkcie, vlastnosti a doplnky rúry uvádzané v tomto návode sa budú líšiť v závislosti od modelu, ktorý ste kúpili.  
 

1.1 Bezpečnostné pokyny 

Používajte rúru iba na stanovený účel, ktorým je pečenie potravín; akékoľvek iné použitie, 
napríklad ako zdroj tepla, sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nemôže 
niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté nesprávnym či nevhodným používaním.  
Použitie akéhokoľvek elektrického spotrebiča predpokladá dodržiavanie niektorých 
základných pravidiel: 

- Neodpájajte napájací kábel zo zásuvky ťahaním; 

- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami či nohami; 

- Použitie adaptérov, rozvodiek a predlžovacích káblov nie je zásadne odporúčané; 

- V prípade zlyhania a/alebo zlej funkcie vypnite spotrebič a nemanipulujte s ním. 

1.2 Elektrická bezpečnosť 

ZAISTITE, ABY ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA VYKONÁVAL ELEKTRIKÁR ALEBO KVALIFIKOVANÝ 
TECHNIK. 
Napájací zdroj, ku ktorému je rúra pripojená, musí byť v súlade s právnymi predpismi 
platnými v krajine inštalácie. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nedodržaním týchto 
pokynov. Rúra musí byť pripojená k elektrickej sieti prostredníctvom uzemnenej zásuvky 
alebo odpojovača s viacerými pólmi, v závislosti od právnych 
predpisov platných v krajine inštalácie. Elektrické napájanie je potrebné chrániť vhodnými 
poistkami a použité káble musia zaistiť správne napájanie rúry. 
ZAPOJENIE 
Rúra sa dodáva s napájacím káblom, ktorý by mal byť pripojený iba k elektrickému zdroju 
s 220 – 240 V AC 50 Hz medzi fázami alebo medzi fázou a nulovým vodičom. Pred pripojením 
rúry k elektrickej sieti je dôležité skontrolovať: 

- Napájacie napätie uvedené na voltmetri; 

- Nastavenie odpojovača. 
Uzemňovací vodič pripojený k uzemňovacej svorke rúry musí byť pripojený k uzemňovacej 
svorke napájacieho zdroja. 
VAROVANIE 
Pred pripojením rúry k elektrickej sieti požiadajte kvalifikovaného elektrikára o kontrolu 
spojitosti uzemňovacej svorky elektrického napájania. Výrobca nenesie žiadnu 
zodpovednosť za nehody alebo iné problémy spôsobené nepripojením rúry k uzemňovacej 
svorke alebo uzemnením, ktoré má chybnú spojitosť. 

 
POZNÁMKA: pretože rúra môže vyžadovať údržbu, je vhodné mať k dispozícii ďalšiu 
elektrickú zásuvku, ku ktorej je možné rúru pripojiť po vybratia z priestoru, v ktorom je 
nainštalovaná. Napájací kábel smie nahradiť servisný technik alebo technik s rovnocennou 
kvalifikáciou. 

1.3 Odporúčanie

Po každom použití rúry napomôže minimálne vyčistenie udržať rúru v dokonalej čistote. 
Nevykladajte steny rúry hliníkovou fóliou alebo jednorazovou ochranou dostupnou v 
špecializovaných predajniach. 
Pri hliníkovej fólii alebo akejkoľvek inej ochrane hrozí pri priamom kontakte s horúcim 
smaltom riziko tavenia a poškodenia vnútorného smaltu. 

Aby sa zabránilo nadmernému znečisteniu rúry a výsledným silným dymovým zápachom, 
odporúčame nepoužívať rúru pri veľmi vysokých teplotách. Je lepšie predĺžiť čas pečenia a 
mierne znížiť teplotu. 
Popri príslušenstve dodávanom s rúrou odporúčame používať iba riad a  formy na pečenie 
odolné proti veľmi vysokým teplotám. 

1.4 Inštalácia 

Výrobcovia nemajú žiadnu povinnosť vykonávať inštaláciu. Ak sa požaduje pomoc výrobcu 
na nápravu škôd spôsobených nesprávnou inštaláciou, na takúto pomoc sa nevzťahuje 
záruka. Je nutné dodržať pokyny na inštaláciu určené pre odborne vyškolených pracovníkov. 
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť ujmu alebo zranenie na osobách, zvieratách alebo 
veciach. Výrobca nemôže byť za takéto škody alebo zranenia zodpovedný. 

Rúra môže byť umiestnená vo výške v stĺpci alebo pod pracovnou doskou. Pred upevnením 
je nutné zaistiť dobré vetranie v priestore na rúru, ktoré umožní riadnu cirkuláciu čerstvého 
vzduchu potrebného na chladenie a ochranu vnútorných častí. Na základe typu upevnenia 
vytvorte otvory opísané na poslednej strane. 

1.5 Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia 

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o 
odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). OEEZ 
obsahujú tak znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné 
prostredie), ako aj základné prvky (ktoré sa môžu znovu použiť). Je dôležité, 
aby OEEZ podstúpili zvláštne zaobchádzanie na správne odstránenie a 
likvidáciu znečisťujúcich látok a obnovenie všetkých materiálov. Jednotlivci 
môžu hrať významnú rolu pri ochranne životného prostredia pred OEEZ; je 
nutné dodržiavať niektoré základné pravidlá: 

- S odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami sa nesmie zaobchádzať ako s 
domovým odpadom; 

- OEEZ by sa mali odviezť do špeciálnych zberných dvorov spravovaných miestnym úradom 
alebo registrovanou spoločnosťou. 

V mnohých krajinách môže byť k dispozícii vyzdvihnutie veľkých OEEZ u zákazníka. Keď 
kúpite nový spotrebič, môžete starý odovzdať obchodníkovi, ktorý musí bezplatne prijať 
jeden starý spotrebič za jeden nový predaný spotrebič, ak ide o ekvivalentný typ s rovnakými 
funkciami, aké má nový kúpený spotrebič. 
Šetrnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu Kedykoľvek je to možné, vyhnite sa 
predhriatiu rúry a vždy sa ju snažte naplniť. Neotvárajte dvierka rúry, pokiaľ možno, príliš 
často, pretože pri každom otvorení uniká teplo z dutiny. Pre významnú úsporu energie 
vypnite rúru 5 až 10 minút pred plánovaným koncom času pečenia a využite zvyškové teplo, 
ktoré rúra naďalej generuje. Udržujte tesnenie v čistote a v poriadku, aby nedochádzalo k 
unikaniu tepla z rúry. Ak máte hodinovú tarifu, program „oneskorené pečenie“ uľahčuje 
úsporu energie presunutím času varenia na čas s nižšou sadzbou. 
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1.6 Vyhlásenie o zhode 

• Umiestnením značky  na tento výrobok potvrdzujeme zhodu so všetkými príslušnými 
európskymi požiadavkami na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia, ktoré sú 
stanovené v právnych predpisoch platných pre tento výrobok. 

• Spoločnosť Candy Hoover Group Srl týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia sú v súlade so 
smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese: www.candy-group.com. 

2. Popis výrobku 
 

2.1 Prehľad 

 

 

1. Ovládací panel 

2. Polohy políc 
(pozdĺžny drôtený rošt, ak je súčasťou dodávky) 

3. Kovový rošt 

4. Odkvapkávací plech 

5. Ventilátor (za oceľovou doskou) 

6. Dvierka rúry 
 
  

 
 

2.2 Príslušenstvo 

1 Kovový rošt 

 

Drží plechy na pečenie a taniere. 

3 Postranné drôtené mriežky 

 

Sú umiestnené na oboch stranách dutiny rúry. Drží kovové mriežky a odkvapkávacie misky. 
 

2 Odkvapkávací plech 

 

Zhromažďuje zvyšky, ktoré odkvapkávajú počas pečenia potravín na roštoch. 

 

 

 

2.3 Prvé použitie 

PREDBEŽNÉ ČISTENIE 
Pred prvým použitím rúru vyčistite. Utrite vonkajšie povrchy vlhkou mäkkou handričkou. Umyte všetko príslušenstvo a vytrite vnútro rúry roztokom horúcej vody a premývacej kvapaliny. 
Nastavte prázdnu rúru na maximálnu teplotu a ponechajte ju zapnutú zhruba 1 hodinu. To odstráni všetky zápachy novosti. 

http://www.candy-group.com/
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3. Použitie rúry 
 

3.1 Popis displeja 

 

1. Gombík voliča termostatu 

2. Kontrolka termostatu 

3. Koniec varenia 

4. Čas varenia 

5. Zobrazenie teploty alebo hodín 

6. Ovládacie prvky na nastavenie LCD 
displeja 

7. Minúty 

8. Nastavenie hodín 

9. Signálny signál Wi-Fi 

10. Ovládací gombík funkcií 

VAROVANIE: prvé operácie je možné vykonávať vtedy, keď rúra bola nainštalovaná alebo po prerušení napájania (keď je displej 

pulzujúci – bliká a ukazuje 12:00) je nastavenie funkcie správneho času. Zároveň bliká kontrolka vpravo dole ( ). 
 

• Nastavte čas pomocou tlačidiel „-“ a „+“. 

• Stlačte tlačidlo Ponuka alebo počkajte 5 s, potom budú hodiny nastavené. 
 
UPOZORNENIE: Rúra bude pracovať iba s nastavením hodín 

 

FUNKCIA AKO AKTIVOVAŤ AKO VYPNÚŤ ČO TO ROBÍ POZNÁMKA 

DETSKÁ 
POISTKA 

• Funkcia Detský zámok sa aktivuje stlačením 
tlačidla Nastaviť (+) aspoň na 5 sekúnd. Od tohto 
okamihu sú všetky ostatné funkcie uzamknuté a 
na displeji sa bude v 3 s intervaloch striedavo 
zobrazovať text STOP a prednastavený čas. 

• Funkcia Detský zámok sa aktivuje stlačením 
tlačidla Nastaviť (+) aspoň na 5 sekúnd. Od tohto 
okamihu sú všetky funkcie znovu voliteľné. 

  

MINÚTKA 

 

• Stlačte stredové tlačidlo 3-krát. 

• Stlačením tlačidla „–“ a „+“ nastavte 
požadovaný čas. 

• Všetky tlačidlá pustite. 

• Až uplynie nastavený čas, ozve sa zvukový 
alarm. Tento alarm sám prestane, je možné ho 
však zastaviť okamžite stlačením akéhokoľvek 
tlačidla. 

• Zvuk alarmu pre koniec nastaveného času. 
Počas procesu sa na displeji zobrazuje zostávajúci 
čas. 

• Umožňuje použiť rúru ako budík (môže byť aktívny 
buď pri prevádzke rúry, alebo samostatne (pri prevádzke 
rúry)) 

ČAS 
PEČENIA 

 

• Ovládačom funkcií rúry vyberte funkciu na 
úpravu pokrmov a ovládačom termostatu nastavte 
teplotu. 

• Stredové tlačidlo stlačte 1-krát. 

• Stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ nastavte 
požadovanú dĺžku pečenia. 

• Pustite všetky tlačidlá 

• Nastavte funkciu pečenia voličom funkcií rúry. 
POZNÁMKA: Ak je rúra vypnutá alebo svieti 
žiarovka, funkcia plánovania času pečenia nebude 
fungovať. 

• Po uplynutí času sa rúra vypne. Ak by ste chceli 
zastaviť varenie skôr, buď vypnite funkciu voliča 0, 
alebo nastavený čas 0:00 (SELECT a tlačidlá „-“ 
„+“). 

• Umožňuje nastaviť čas pečenia potrebný pre 
daný recept. 

• Ak chcete skontrolovať, koľko času zostáva, 
stlačte tlačidlo SELECT 2-krát. 

• Ak chcete zmeniť prednastavený čas, stlačte 
tlačidlo SELECT a tlačidlá „-“ „+“. 

• Na konci programu sa ozvú 3 varovné signály a na 
displeji sa zobrazí text „Koniec“. Prepnite volič funkcií do 
polohy „0“, aby ste sa vrátili k funkcii hodín. 

KONIEC 
PEČENIA 

 
 

• Ovládačom funkcií rúry vyberte funkciu na 
úpravu pokrmov a ovládačom termostatu nastavte 
teplotu. 

• Stlačte stredové tlačidlo 2-krát. 

• Stlačením tlačidiel „-“ a „+“ nastavte čas, kedy 
chcete rúru vypnúť. 

• Tlačidlá pustite 

• Nastavte funkciu pečenia voličom funkcií rúry. 
POZNÁMKA: Ak je rúra vypnutá alebo svieti 
žiarovka, funkcia plánovania času pečenia nebude 
fungovať. 

• V stanovenom čase sa rúra vypne. Ak chcete 
rúru vypnúť ručne, prepnite volič do polohy 0. 

• Umožňuje nastavenie – koniec pečenia 

• Ak chcete skontrolovať nastavený čas, stlačte 
centrálne tlačidlo 3-krát. Ak chcete zmeniť 
nastavenie času, stlačte tlačidlá SELECT a „-“ „+“. 

Táto funkcia sa obvykle používa s funkciou „čas pečenia“. 
Ak sa napríklad musí jedlo piecť 45 minút a musí byť 
pripravené do 12:30, vyberte želanú funkciu, nastavte 
čas pečenia na 45 minút a koniec pečenia na 12:30. Na 
konci nastaveného času varenia sa rúra automaticky 
vypne a zvukový alarm bude zvoniť. 



SK 20 

FUNKCIA WI-FI ELETTRONICA ZERO 
Všetky podrobnosti týkajúce sa prepojenia medzi aplikáciou a výrobkom nájdete v stručnej príručke. 
Stručná príručka je k dispozícii na stránke: go.candy-group.com/candy-ov. 
Wi-Fi má dve rôzne polohy na voliči prípravy pokrmov: 

• Zapnúť Wi-Fi: Sieť Wi-Fi sa zapne iba v prípade, že rúra je už registrovaná vo vašom zariadení. V tejto polohe sa bude rúra ovládať iba diaľkovo. 

• Resetovať Wi-Fi: Po 30 s od voľby resetu Wi-Fi sa zapne Bluetooth a v priebehu 5 min budete môcť zaregistrovať rúru vo vašom zariadení. 
V prípade úspešnej registrácie sa bude rúra ovládať diaľkovo a rozsvieti sa ikona Wi-Fi. V prípade neúspešnej registrácie sa Wi-Fi vypne a rúra sa 
resetuje. Ak chcete pokračovať novou registráciou, je nutné prepnúť volič programu na prípravu pokrmov mimo polohy resetu Wi-Fi a znovu ho vrátiť 
do tejto polohy. 
Poznámka: Pred začatím registrácie nainštalujte aplikáciu do svojho zariadenia. 
Poznámka: Zariadenie, v ktorom je nainštalovaná aplikácia, musí mať aktivovaný Bluetooth. 
Poznámka: V oboch polohách Wi-Fi nefungujú dotykové tlačidlá. 
Poznámka: Je dôležité zaistiť dostatočnú silu signálu siete Wi-Fi medzi domácim smerovačom a spotrebičom. Keď sa rúra pokúša pripojiť k 
smerovaču, ikona 3 s svieti a 1 s nesvieti; po nadviazaní spojenia bude ikona trvalo svietiť. 

 

1. Výber programu / 2. Dĺžka programu / 3. Nastavenie začiatku pečenia / 4. Výber určených receptov / 5. Offline a hlasový asistent / 6. Tipy, odporúčania a on-line používateľská príručka 
 

PARAMETRE BEZDRÔTOVEJ SIETE 

Parameter 
Špecifikácie 

(Wi-Fi) 
Špecifikácie 
(Bluetooth) 

Štandard bezdrôtovej siete 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 

Frekvenčný rozsah 2,412 GHz. – 2,484 GHz 2,412 GHz. – 2,484 GHz 

Maximálny vysielací výkon 

802.11b. DSSS 1 Mbps = 
+19.5 dBm 

Základná rýchlosť prenosu dát: 
RF vysielací výkon (typ): 
+4 dBm 
 
Zvýšená rýchlosť prenosu dát: 
RF vysielací výkon (typ): 
+2 dBm 
 
BLE: 
RF vysielací výkon (typ): 
+7,5 dBm 

802.11b. CCK 11 Mbps= 
+18.5 dBm 

802.11g. OFDM 54 Mbps= 
+18.5 dBm 

802.11n. MCS7= 
+14 dBm 

Minimálna prijímacia citlivosť 

802.11b =1024 bytes, 
-80 dBm 

Základná rýchlosť prenosu dát: 
Citlivosť@ 0,1 % BER: 
-98 dBm 
 
Zvýšená rýchlosť prenosu dát: 
Citlivosť@ 001% BER: 
-98 dBm 
 
BLE: 
Citlivosť@ 0,1 % BER: 
-98 dBm 

802.11g =1024 bytes, 
-70 dBm 

802.11n =1024 bytes, 
-65 dBm 

802.11n HT40 =1024 bytes, 
-65 dBm 

 

Informácie o produkte pre zariadenie v sieti 

Spotreba energie produktu v sieťovom 
pohotovostnom režime, ak sú pripojené všetky 
porty káblovej siete a všetky porty bezdrôtovej 
siete sú aktivované: 

2,0 W 

Ako aktivovať port bezdrôtovej siete: 

Na rúre, ktorá nie je zaregistrovaná, nastavte pravý 
gombík do polohy Reset (Obnovenie). Modul Wi-Fi 
sa zapne po 30 sekundách. 
Ak je rúra zaregistrovaná a Wi-Fi je vypnuté, 
nastavením pravého gombíka do polohy Wi-Fi sa 
modul Wi-Fi zapne. 

Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete: 
Ak je rúra zaregistrovaná, nastavením pravého 
gombíka do polohy Reset (Obnovenie) sa modul 
Wi-Fi vypne. 

Rýchly sprievodca pre rúru Candy – registrácia pomocou aplikácie Postup pre zariadenie s 
technológiou Bluetooth 4.0 (alebo vyššie) 
DÔLEŽITÉ 
Tento rýchly sprievodca znázorňuje kroky, ktoré je potrebné vykonať na zaregistrovanie 
vášho spotrebiča v aplikácii Candy simply-Fi pomocou zariadenia s technológiou Bluetooth 
4.0 (alebo vyššia verzia). V tomto prípade je postup zjednodušený a rýchlejší (jednoduchá 
registrácia). 
Ak používate zariadenie bez technológie Bluetooth (alebo verziu nižšiu než 4.0), postupujte 
podľa pokynov uvedených na ďalšej strane tohto sprievodcu. 
KROK 1 

• Poznačte si sériové číslo spotrebiča. 

• Poznačte si názov Wi-Fi a heslo (kľúč WPA/WEP), ktoré sa obvykle nachádzajú na zadnej 
strane Wi-Fi routera. 
POZNÁMKY 

• Frekvencia domácej siete Wi-Fi musí byť nastavená na pásmo 2,4 GHz. Ak je vaša domáca 
sieť nastavená na pásmo 5 GHz, nebude možné spotrebič nakonfigurovať. 

• Ak máte problémy s nájdením hesla WPA/WEP, obráťte sa na svojho poskytovateľa 
internetu. 
Skontrolujte, či je váš smartfón pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi a či je pri ňom v časti 
„Settings“ (Nastavenia) povolené rozhranie Bluetooth. Ďalšie podrobnosti nájdete v 
príručke. 
KROK 2 

• Stiahnite si z obchodu aplikáciu Candy simply-Fi. 

• Spustite aplikáciu Candy simply-Fi a vytvorte si svoj používateľský profil kliknutím na 
„Register“ (Registrovať). Prijmite zásady ochrany osobných údajov a vyplňte požadované 
políčka. 
POZNÁMKY 

• Aplikácia je k dispozícii pre zariadenia Android (verzia 4.4 alebo vyššia) a iOS (verzia 8.0 
alebo vyššia). 

• Ak už máte používateľský profil Candy simply-Fi, môžete sa prihlásiť pomocou svojich 
prihlasovacích údajov. 
KROK 3 

• Na úvodnej stránke kliknutím na ikonu s tromi pruhmi v ľavom hornom rohu vstúpte do 
svojho profilu, potom kliknite na „REGISTER NEW APPLIANCE“ (REGISTROVAŤ NOVÝ 
SPOTREBIČ) a vyberte názov produktu, ktorý chcete zaregistrovať. 
KROK 4 

• Zadajte dátum nákupu vášho spotrebiča (DD/MM/RRRR), potom kliknite na „Proceed“ 
(Pokračovať). 
KROK 5 

• Vložte 16 číslic sériového čísla alebo naskenujte QR kód na spotrebiči. Kliknite na „Next“ 
(Ďalej). Skontrolujte správnosť údajov a kliknite na „Confirm“ (Potvrdiť). Hneď ako systém 
rozpozná produkt, kliknite na „Next“ (Ďalej). 

CANDY SIMPLY-FI: 
Ak chcete podrobné informácie o tom, AKO PRIPOJIŤ váš spotrebič vybavený funkciou simply-Fi AKO HO 
najlepšie POUŽÍVAŤ, navštívte stránky http://www.candysimplyfi.com 

http://www.candysimplyfi.com/
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KROK 6 
Na spotrebiči: 

1) Otočte gombík na program WI-FI RESET a počkajte 30 sekúnd. 

2) Hneď ako indikátor Wi-Fi začne rýchlo blikať, Bluetooth sa zapne na 5 minút a počas 
týchto 5 minút môžete vykonať registráciu. 
V aplikácii: 

• Kliknite na „Confirm“ (Potvrdiť). Počkajte, až sa aplikácia pripojí k spotrebiču. 
POZNÁMKY 

• Ak je rúra ponechaná v polohe WI-FI RESET dlhšie než 5 minút bez úspešnej registrácie, 
spotrebič bude resetovaný. 

• V prípade akéhokoľvek problému kliknite na „Retry“ (Opakovať) a uistite sa, že ste v 
zariadení (smartfóne/tablete) povolili Bluetooth. Ak proces ešte nebol správne dokončený, 
kliknite na „Proceed with Standard Enrollment“ (Pokračovať v štandardnej registrácii).  

• Aby bol zaistený správny prenos dát, odporúčame vám zostať so zariadením v blízkosti 
spotrebiča. 
KROK 7 

• Vložte heslo svojej domácej siete Wi-Fi. 

• Vyberte typ hesla (WEP alebo WPA), potom kliknite na „Confirm“ (Potvrdiť). 

• Proces registrácie je teraz dokončený. 
POZNÁMKY 

• Ak nie je automaticky synchronizovaný aplikáciou, vložte do prvého poľa názov svojej 
domácej siete Wi-Fi; venujte pozornosť rozdielu medzi malými a veľkými písmenami. 
AK NASTAVENIE NIE JE ÚSPEŠNÉ 
Je dôležité zaistiť dobrú silu signálu Wi-Fi medzi domácim routerom a spotrebičom: nízka sila 
signálu Wi-Fi by spôsobila zlyhanie poslednej fázy nastavenia. Aby ste posúdili, či ide o tento 
prípad, spustite proces pripojenia znovu od kroku 1; keď sa dostanete ku kroku 6, umiestnite 
svoje zariadenie (smartfón alebo tablet) vedľa routera a vyhľadajte sieť „WIFIOVEN-xyzk“ 
vytvorenú spotrebičom. Ak sa neobjaví ako jedna z možností, znamená to, že router nevidí 
spotrebič. V tomto prípade veľmi odporúčame, aby ste router premiestnili blízko k 
spotrebiču (ak je to možné), alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa internetu pre 
zaobstaranie kompatibilného predlžovača dosahu Wi-Fi na zvýšenie sily signálu. 
Režim diaľkového ovládania 
Otočte gombíkom na výber programu do polohy Wi-Fi: kontrolka Wi-Fi sa rozsvieti a teraz 
môžete rúru ovládať na diaľku. 
 
Rýchly sprievodca pre rúru Candy – registrácia pomocou aplikácie 
Postup pre zariadenie bez technológie Bluetooth 4.0 (alebo s verziou nižšou než 4.0) 
DÔLEŽITÉ 
Tento rýchly sprievodca opisuje kroky, ktoré by ste mali vykonať na zaregistrovanie vášho 
spotrebiča pomocou aplikácie Candy simply-Fi s využitím zariadenia bez technológie 
Bluetooth. Odporúčame, aby ste pokračovali so smartfónom/tabletom vybaveným touto 
technológiou, aby bol postup jednoduchší. 
Ak používate zariadenie s technológiou Bluetooth (verziu vyššiu než 4.0), postupujte podľa 
pokynov uvedených na ďalšej strane tohto sprievodcu. 
KROK 1 

• Poznamenajte si sériové číslo spotrebiča a názov Wi-Fi a heslo (kľúč WPA/WEP), ktoré je 
možné obvykle nájsť na zadnej strane Wi-Fi routera. 

• Skontrolujte, či je váš smartfón/tablet pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi. 
POZNÁMKY 

• Frekvencia domácej siete Wi-Fi musí byť nastavená na pásmo 2,4 GHz. Ak je vaša domáca 
sieť nastavená na pásmo 5 GHz, nebude možné spotrebič nakonfigurovať. 

• Ak máte problémy s nájdením hesla WPA/WEP, obráťte sa na svojho poskytovateľa 
internetu. 
KROK 2 

• Stiahnite si z obchodu aplikáciu Candy simply-Fi. 

• Spustite aplikáciu Candy simply-Fi a vytvorte si svoj používateľský profil kliknutím na 
„Register“ (Registrovať). Prijmite zásady ochrany osobných údajov a vyplňte požadované 
políčka. 
POZNÁMKY 

• Aplikácia je k dispozícii pre zariadenia Android (verzia 4.4 alebo vyššia) a iOS (verzia 8.0 
alebo vyššia). 

• Ak už máte používateľský profil Candy simply-Fi, môžete sa prihlásiť pomocou svojich 
prihlasovacích údajov. 
KROK 3 

• Na úvodnej stránke kliknutím na ikonu s tromi pruhmi v ľavom hornom rohu vstúpte do 
svojho profilu, potom kliknite na „REGISTER NEW APPLIANCE“ (REGISTROVAŤ NOVÝ 
SPOTREBIČ) a vyberte názov produktu, ktorý chcete zaregistrovať. 
KROK 4 

• Zadajte dátum nákupu vášho spotrebiča (DD/MM/RRRR), potom kliknite na „Proceed“ 
(Pokračovať). 
KROK 5 

• Vložte 16 číslic sériového čísla alebo naskenujte QR kód na spotrebiči. Kliknite na „Next“ 
(Ďalej). Skontrolujte správnosť údajov a kliknite na „Confirm“ (Potvrdiť). Hneď ako systém 
rozpozná produkt, kliknite na „Next“ (Ďalej). 
KROK 6 

• Na spotrebiči – otočte gombík na program WI-FI RESET a počkajte 5 minút. V aplikácii sa 
objaví odpočítavanie, po ktorom budete môcť dokončiť registráciu. 

• V aplikácii – kliknite na „Confirm“ (Potvrdiť). 
POZNÁMKY 

• Ak je rúra ponechaná v polohe WI-FI RESET dlhšie než 5 minút bez úspešnej registrácie, 
spotrebič bude resetovaný. 

• Aby bol zaistený správny prenos dát, odporúčame, aby ste zostali so zariadením v blízkosti 
spotrebiča. 
KROK 7 

• Ukončite aplikáciu Candy simply-Fi. 

• Prejdite do nastavenia Wi-Fi siete zariadenia. 
KROK 8 

• V zozname dostupných Wi-Fi sietí vyberte „WIFIOVEN-xyzk“. 
POZNÁMKY 

• Ak ju nenájdete, počkajte ešte pár sekúnd, alebo vykonajte nové vyhľadanie. 
KROK 9 

• Ukončite režim nastavenia svojho zariadenia. 

• Vráťte sa do aplikácie Candy simply-Fi a počkajte, kým aplikácia nedeteguje váš spotrebič. 

• Hneď ako sa objaví obrazovka „Wi-Fi Network is active“ (Sieť Wi-Fi je aktívna), kliknite na 
„Next“ (Ďalej). 
KROK 10 

• Vložte heslo svojej domácej siete Wi-Fi. 

• Vyberte typ hesla (WEP alebo WPA), potom kliknite na „Confirm“ (Potvrdiť). 
POZNÁMKY 

• Ak nie je automaticky synchronizovaný aplikáciou, vložte do prvého poľa názov svojej 
domácej siete Wi-Fi; venujte pozornosť rozdielu medzi malými a veľkými písmenami. 
KROK 11 

• Počkajte až do konca procesu prenosu dát medzi aplikáciou a produktom, potom kliknite 
na „Confirm“ (Potvrdiť). Na displeji spotrebiča sa zobrazí „CONNECTED“ (PRIPOJENÉ) a 
potom „REMOTE CONTROL ON“ (DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE ZAPNUTÉ). 

• Proces registrácie je teraz dokončený. 
AK NASTAVENIE NIE JE ÚSPEŠNÉ 
Je dôležité zaistiť dobrú silu signálu Wi-Fi medzi domácim routerom a spotrebičom: nízka sila 
signálu Wi-Fi by spôsobila zlyhanie poslednej fázy nastavenia. Aby ste posúdili, či ide o tento 
prípad, spustite proces pripojenia znovu od kroku 1; keď sa dostanete ku kroku 6, umiestnite 
svoje zariadenie (smartfón alebo tablet) vedľa routera a vyhľadajte sieť „WIFIOVEN-xyzk“ 
vytvorenú spotrebičom. Ak sa neobjaví ako jedna z možností, znamená to, že router nevidí 
spotrebič. V tomto prípade veľmi odporúčame, aby ste router premiestnili blízko k 
spotrebiču (ak je to možné), alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa internetu pre 
zaobstaranie kompatibilného predlžovača dosahu Wi-Fi na zvýšenie sily signálu. 
Režim diaľkového ovládania 
Otočte gombíkom na výber programu do polohy Wi-Fi: kontrolka Wi-Fi sa rozsvieti a teraz 
môžete rúru ovládať na diaľku. 
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3.2 Režimy varenia 

Volič funkcií 
T °C 

východiskov
é 

T °C 
rozmedzie Funkcia (Závisí od modelu rúry) 

 
  SVETLO: Zapne svetlo v rúre. 

 
  

ROZMRAZOVANIE: Ak je volič nastavený do tejto polohy. Ventilátor dúcha vzduch s izbovou teplotou okolo zmrznutého pokrmu a tak ho za niekoľko minút rozmrazí bez 
toho, aby sa akokoľvek zmenil obsah proteínov v pokrme. 

 
 

 

180 50 ÷ MAX 

PEČENIE S VENTILÁTOROM: Odporúčame používať túto metódu pre hydinu, cestoviny, ryby a zeleninu. Teplo preniká do pokrmu lepšie a skráti sa aj čas pečenia a 
predhrevu. Môžete piecť rôzne pokrmy zároveň s rovnakou prípravou alebo bez prípravy v jednej alebo viacerých pozíciách. Táto metóda pečenia zaisťuje rovnomernú 
distribúciu tepla a zabraňuje zmiešaniu vôní. 
Pri súčasnom pečení viacerých pokrmov nastavte o desať minút dlhší čas. 

*  
190 50 ÷ MAX 

COOK LIGHT: Cook Light: Táto funkcia umožňuje zdravšie varenie, pretože znižuje potrebné množstvo tuku alebo oleja. Kombinácia ohrievacích prvkov s pulzujúcim cyklom 
vzduchu zaisťuje dokonalý výsledok pečenia. 

 
210 50 ÷ MAX 

VENTILÁTOR + SPODNÝ OHREV: Spodné ohrievacie teleso sa používa spolu s ventilátorom dúchajúcim vzduch vnútri rúry. Táto metóda je ideálna pre šťavnaté ovocné 
koláče, tortičky, quiche a paštéty. 
Zabraňuje vysušovaniu pokrmu a podporuje kvasenie v tortách, chlebovom ceste a iných pokrmoch pečených zospodu. Umiestnite rošt do dolnej polohy. 

* 

 
220 50 ÷ MAX 

KONVENČNÉ: Používajú sa súčasne horné aj dolné ohrievacie telesá. Predhrievajte rúru počas zhruba desiatich minút. Táto metóda je ideálna na akékoľvek tradičné 
pečenie. Na prípravu červeného mäsa, hovädzieho pečeného mäsa, jahňacieho stehna, zveriny, chleba, pokrmov vo fólii (papillotes), lístkového cesta. Umiestnite pokrm a 
jeho nádobu na rošte do strednej polohy. 

 
230 50 ÷ MAX 

GRIL: používajte gril so zatvorenými dvierkami. Horné ohrievacie teleso sa používa samostatne a môžete upravovať teplotu. 
Rozpálenie telies do červena vyžaduje päť minút predhrievania. Úspech je zaručený pre grily, kebaby a pokrmy s kôrkou. Biela mäsá sa umiestňujú ďalej od grilu; čas 
pečenia je dlhší, ale mäso bude chutnejšie. Tmavé mäsá a rybie filety môžete ukladať na rošt nad odkvapkávací plech. Rúra má dve polohy grilu: 
Gril: 2 140 W Barbecue: 3340 W 

 220 50 ÷ MAX PIZZU: Táto funkcia s horúcim vzduchom cirkulujúcim vnútri rúry zaisťuje perfektné výsledky pokrmov, ako je pizza alebo focaccia. 

 
  ZAPNÚŤ WI-FI: Rúra umožňuje pripojenie k sieti Wi-Fi. 

 
  RESETOVAŤ WI-FI: Umožňuje reštartovať pripojenie k sieti Wi-Fi. 

* Testované v súlade s normou CENELEC EN 60350-1, používanou na definovanie energetickej triedy. 
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4. Čistenie a údržba rúry 
 

4.1 Všeobecné poznámky k čisteniu 

Životnosť spotrebiča môžete predĺžiť prostredníctvom pravidelného čistenia. Pred ručným 
čistením počkajte, až rúra vychladne. Nikdy nepoužívajte pri čistení brúsne umývacie 
prostriedky, drôtenku alebo ostré predmety. Predídete tak neopraviteľnému poškodeniu 
smaltovaných dielov. Používajte iba umývacie prostriedky na báze vody, mydla alebo bielidla 
(čpavok). 
SKLENENÉ DIELY 
Odporúča sa čistiť sklenené okno nasiakavou kuchynskou utierkou po každom použití rúry. 
Ak chcete odstrániť odolnejšie škvrny, môžete použiť dobre vyžmýkanú hubu napustenú 
umývacím prostriedkom a potom opláchnuť vodou. 
TESNENIE OKNA RÚRY 
Ak je tesnenie znečistené, môžete ho vyčistiť mierne navlhčenou hubkou. 

PRÍSLUŠENSTVO 
Príslušenstvo vyčistite pred oplachovaním a sušením mokrou mydlovou hubkou: vyvarujte sa 
použitia abrazívnych umývacích prostriedkov. 
ODKVAPKÁVACÍ PLECH 
Po použití grilu vyberte plech z rúry. Nalejte na plech horúci tuk a umyte ho v horúcej vode 
pomocou hubky a prostriedku na umývanie riadu. 
Ak stále zostávajú mastné škvrny, ponorte plech do vody a umývacieho prostriedku. 
Alternatívne môžete plech umyť v umývačke riadu alebo použiť komerčný saponát na rúry. 
Nikdy nedávajte znečistený plech späť do rúry. 

4.2 Funkcia Aquactiva 

AQUACTIVA vytvára paru s cieľom lepšie odstraňovať tuk a zvyšky jedla z rúry. 

1. Nalejte 300 ml vody do zásobníka AQUACTIVA na dne rúry. 

2. Nastavte funkciu rúry na Statický ( ) alebo Spodný ( ) ohrev. 

3. Nastavte teplotu na ikonu AQUACTIVA  

4. Nechajte program bežať približne 30 minút. 

5. Po 30 minútach vypnite program a nechajte rúru vychladnúť. 

6. Po vychladnutí spotrebiča vyčistite vnútrajšok rúry utierkou. 
 
Varovanie: Pred manipuláciou so spotrebičom sa uistite, či vychladol. Zvýšte pozornosť pri všetkých horúcich povrchoch, pretože hrozí riziko popálenia. Použite destilovanú vodu alebo pitnú 
vodu. 

 

4.3 Údržba 

DEMONTÁŽ A ČISTENIE BOČNÝCH DRŽIAKOV 

1- Vyberte drôtené držiaky tak, že za ne zatiahnete v smere šípok (pozrite nižšie). 

2- Aby ste drôtené držiaky očistili, buď ich vložte do umývačky riadu, alebo použite vlhkú hubu a zaistite, aby boli následne osušené. 

3- Po procese čistenia nainštalujte drôtené držiaky v opačnom poradí. 

 
 

DEMONTÁŽ OKNA RÚRY 

1. Otvorte čelné okno. 

2. Otvorte svorky krytu závesu na pravej a ľavej strane čelného okna stlačením smerom dole. 

3. Vráťte okno späť vykonaním predchádzajúceho postupu v opačnom poradí krokov.  
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DEMONTÁŽ A ČISTENIE SKLENENÝCH DVIEROK 
1. Otvorte dvierka rúry. 
2.3.4. Zaistite závesy, vyskrutkujte skrutky a demontujte horný kovový kryt vytiahnutím smerom hore. 
5.6. Vyberte opatrne sklo z dvierok rúry (Pozn.: pri pyrolitických rúrach vyberte aj druhé a tretie sklo (ak sú osadené)). 
7. Na konci čistenia alebo výmeny diely znovu zostavte vykonaním krokov v opačnom poradí. Pri všetkých sklách musí byť čitateľný znak „Pyro“ umiestnený na ľavej strane dvierok blízko 
ľavého bočného závesu. Tak bude natlačený štítok prvého skla vnútri dvierok.  
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VÝMENA ŽIAROVKY 

1. Odpojte rúru od sieťového prívodu. 

2. Odoberte sklenený kryt, vyskrutkujte žiarovku a vymeňte ju za novú žiarovku rovnakého typu. 

3. Hneď ako je chybná žiarovka vymenená, vráťte späť sklenený kryt. 

 
 

 
 

 

5. Riešenie problémov 
 

5.1 Často kladené otázky 

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 

Rúra sa nezahrieva Hodiny nie sú nastavené Nastavte hodiny 

Rúra sa nezahrieva Funkcia pečenia a teplota neboli nastavené Presvedčte sa, že potrebné nastavenia sú správne 

Žiadna reakcia dotykového používateľského 
rozhrania 

Para alebo kondenzácia na paneli používateľského 
rozhrania 

Vyčistite panel používateľského rozhrania 
handričkou z mikrovlákien a odstráňte kondenzát 

 


