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Všeobecné výstrahy 

• Počas varenia sa môže vo vnútornom priestore 
rúry alebo na skle dvierok kondenzovať vlhkosť. 
Je to normálny stav. Aby ste tento účinok znížili, 
počkajte 10 až 15 minút po zapnutí rúry a až 
potom do nej vložte jedlo. V každom prípade 
kondenzácia zmizne, keď rúra dosiahne teplotu 
pečenia. 
• Zeleninu pečte v nádobe s vekom namiesto 
v otvorenom plechu. 
• Po pečení dlhšie ako 15/20 minút nenechávajte 
jedlo vo vnútri rúry. 
• VAROVANIE: počas používania sú spotrebič 
a jeho dostupné diely horúce. Dajte pozor, aby 
ste sa nedotkli horúcich častí. 
• VAROVANIE: dostupné diely sa môžu počas 
používania grilu zohriať. Deti musíte udržiavať 
v bezpečnej vzdialenosti. 
• VAROVANIE: pred výmenou žiarovky sa uistite, 
že je spotrebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým prúdom. 
• VAROVANIE: na vylúčenie nebezpečenstva 
spôsobeného neúmyselným resetovaním tepel-
ného ističa sa tento spotrebič nesmie napájať cez 
externé spínacie zariadenie, ako je napríklad 
časovač a nesmie byť ani pripojený k pravidelne 
zapínanému a vypínanému obvodu. 
• 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 od 8 rokov 
a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi kapacitami, bez skúseností 
alebo znalosti produktu, iba ak sú pod dohľadom 
alebo boli poučené o prevádzke spotrebiča 
bezpečným spôsobom s vedomím možných rizík. 
• Čistenie a údržbu by nesmú vykonávať deti bez 
dozoru. 
• Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte 
drsné alebo abrazívne materiály ani ostré kovové 
škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch 
a spôsobiť rozbitie skla. 
• Pred vybratím odnímateľných častí musí byť 
rúra vypnutá. Po vyčistení ich znovu namontujte 
podľa pokynov. 
• Používajte iba sondu na mäso odporúčanú pre 
túto rúru. 

• Na čistenie nepoužívajte parný čistič. 
• Zástrčku pripojte k napájaciemu káblu, ktorý 
dokáže uniesť napätie, prúd a zaťaženie uvedené 
na štítku a ktorý má uzemňovací kontakt. Zásuvka 
musí byť vhodná pre záťaž uvedenú na štítku 
a musí mať zapojený a funkčný uzemňovací 
kontakt. Uzemňovací vodič má žltozelenú farbu. 
Túto činnosť môže vykonávať iba odborník 
s vhodnou kvalifikáciou. V prípade nekompatibility 
medzi zásuvkou a zástrčkou spotrebiča požiadajte 
kvalifikovaného elektrikára, aby zásuvku vymenil 
za iný vhodný typ. Zástrčka a zásuvka musia 
zodpovedať platným normám krajiny inštalácie. 
Pripojenie k zdroju energie sa dá tiež vytvoriť 
umiestnením omnipolárneho ističa medzi 
spotrebič a zdroj energie, ktorý znesie maximálne 
pripojené zaťaženie a ktorý je v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Žltozelený uzemňovací 
kábel nesmie byť prerušený ističom. Zásuvka alebo 
omnipolárny istič použité na pripojenie musia byť 
po inštalácii spotrebiča ľahko prístupné. 
• Odpojenie sa môže dosiahnuť sprístupnením 
zástrčky alebo začlenením spínača do pevného 
zapojenia v súlade s pravidlami zapojenia. 
• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť 
nahradený káblom alebo špeciálnym zväzkom, 
ktorý je k dispozícii od výrobcu alebo kontaktujte 
oddelenie služieb zákazníkom. Typ napájacieho 
kábla musí byť H05V2V2-F. Túto činnosť môže 
vykonávať iba odborník s vhodnou kvalifikáciou. 
Uzemňovací vodič (žlto-zelený) musí byť približne 
o 10 mm dlhší ako ostatné vodiče. Ak potrebujete 
akékoľvek opravy, kontaktujte len oddelenie 
starostlivosti o zákazníka a požiadajte o použitie 
originálnych náhradných dielov. 
• Nedodržanie vyššie uvedeného pokynu môže 
ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť platnosť 
záruky. 
• Pred čistením je potrebné odstrániť akýkoľvek 
vytečený materiál. 
• Dlhá porucha napájania počas prebiehajúceho 
pečenia môže spôsobiť poruchu monitora. 
V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis. 
• Spotrebič nesmie byť inštalovaný za dekoratív-
nymi dvierkami, aby nedošlo k prehriatiu. 
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• Keď dáte dovnútra poličku, uistite sa, že 
zarážka smeruje nahor a k zadnej strane 
vnútorného priestoru rúry. Polička musí byť 
úplne zasunutá vo vnútornom priestore rúry. 
• VAROVANIE: Steny rúry nepokrývajte hliníkovou 
fóliou ani jednorazovou ochranou, ktorá je 
k dispozícii v obchodoch. Ak umiestnite hliníkovú 
fóliu alebo akákoľvek inú ochranu v priamom 
kontakte s horúcim smaltom, riskujete roztavenie 
a poškodenie smaltu vo vnútri. 
• VAROVANIE: Nikdy neodstraňujte tesnenie 
dvierok rúry. 
• UPOZORNENIE: Dno vnútorného priestoru rúry 
neplňte vodou počas pečenia alebo keď je rúra 
horúca. 
• Na prevádzku spotrebiča pri menovitých 
frekvenciách nie sú potrebné žiadne ďalšie 
činnosti/nastavenia. 
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1. Všeobecné pokyny 

Ďakujeme, že ste si vybrali jeden z našich produktov. Aby ste dosiahli s vašou rúrou najlepšie výsledky, 
pozorne si prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie. Pred inštaláciou rúry 
si poznamenajte výrobné číslo, aby ste ho mohli v prípade potreby mohli odovzdať personálu 
v zákazníckom servise na opravu. Po vybratí rúry z obalu skontrolujte, či nebola počas prepravy 
poškodená. Ak máte pochybnosti, rúru nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaného technika. Všetok 
obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén, klince) uchovávajte mimo dosahu detí. Pri prvom 
zapnutí rúry sa môže objaviť silný zapáchajúci dym, ktorý je spôsobený lepidlom na izolačných 
paneloch. Je to úplne normálne a ak k tomu dôjde, pred vložením potravín do rúry by ste mali počkať, 
kým sa dym nezmizne. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch nedodržania pokynov 
uvedených v tomto dokumente. 
POZNÁMKA: funkcie, vlastnosti a príslušenstvo rúry uvedené v tejto príručke sa budú líšiť v závislosti 
od zakúpeného modelu. 

 

1.1 Bezpečnostné pokyny 

Rúru používajte iba na určený účel, t. j. iba na pečenie potravín. Akékoľvek 
iné použitie, napríklad ako zdroj tepla, sa považuje za nesprávne a preto 
nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným, 
nesprávnym alebo neprimeraným použitím. 
Používanie akéhokoľvek elektrického zariadenia si vyžaduje dodržiavanie 
niektorých základných pravidiel: 

 - pri odpájaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel; 
- spotrebiča sa nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami; 
- použitie adaptérov, viacerých zásuviek a predlžovacích káblov sa vo 
všeobecnosti neodporúča; 
- v prípade poruchy a/alebo nesprávnej obsluhy spotrebič vypnite 
a nemanipulujte s ním. 

1.2 Elektrická bezpečnosť 

ZABEZPEČTE, ABY ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE VYKONAL ELEKTRIKÁR 
ALEBO KVALIFIKOVANÝ TECHNIK. Zdroj napájania, ku ktorému je rúra 
pripojená, musí byť v súlade so zákonmi platnými v krajine inštalácie. 
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené 
nedodržaním týchto pokynov. Rúra musí byť pripojená k elektrickému 
napájaniu s uzemnenou sieťovou zásuvkou alebo odpojovačom 
s viacerými pólmi, podľa zákonov platných v krajine inštalácie. Elektrické 
napájanie musí byť chránené vhodnými poistkami a použité káble musia 
mať priečnu časť na zabezpečenie správneho prívodu do rúry. 
PRIPOJENIE 
Rúra sa dodáva s napájacím káblom, ktorý môže byť pripojený iba 
k elektrickému napájaniu s 220 – 240 Vac výkonom medzi fázami alebo 
medzi fázou a nulovým vodičom. Pred pripojením rúry k elektrickému 
napájaniu je dôležité skontrolovať: 

 - napájacie napätie uvedené na merači, 
- nastavenie odpojovača. 
Uzemňovací vodič pripojený k uzemňovacej svorke rúry musí byť 
pripojený k uzemňovacej svorke zdroja napájania. 
VAROVANIE 
Pred pripojením rúry k zdroju napájania požiadajte kvalifikovaného 
elektrikára, aby skontroloval kontinuitu uzemňovacej svorky zdroja 
napájania. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nehody 
alebo iné problémy spôsobené zlyhaním pripojenia rúry k uzemňovacej 
svorke alebo uzemnením, ktoré má chybnú kontinuitu. 
POZNÁMKA: keďže rúra môže vyžadovať údržbárske práce, je vhodné 
mať k dispozícii ďalšiu zásuvku, ku ktorej môžete rúru pripojiť po vybratí 
z priestoru, v ktorom je nainštalovaná. Sieťový kábel môže vymieňať iba 
technický personál alebo technik s príslušnou kvalifikáciou. 

1.3 Odporúčania 

Po každom použití rúry vám minimálne čistenie pomôže udržať rúru 
dokonale čistú. 
Steny rúry nepokrývajte hliníkovou fóliou ani jednorazovou ochranou, 
ktorá je k dispozícii v obchodoch. Ak umiestnite hliníkovú fóliu alebo 
akákoľvek inú ochranu v priamom kontakte s horúcim smaltom, riskujete 
roztavenie a poškodenie smaltu vo vnútri. 

 Aby ste predišli nadmernému znečisteniu rúry a výslednému silnému 
zápachu od dymu, odporúčame vám, aby ste rúru nepoužívali pri veľmi 
vysokej teplote. Je lepšie predĺžiť čas pečenia a trochu znížiť teplotu. 
Okrem príslušenstva dodávaného s rúrou vám odporúčame, aby ste 
používali iba riad a formy na pečenie, ktoré sú odolné voči veľmi vysokým 
teplotám. 

1.4 Inštalácia 

Výrobcovia nie sú povinní ju vykonať. Ak sa na odstránenie porúch 
spôsobených nesprávnou inštaláciou vyžaduje pomoc výrobcu, záruka sa 
na túto pomoc nevzťahuje. Musia sa dodržiavať pokyny na inštaláciu pre 
odborne spôsobilý personál. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť 
poškodenie alebo poranenie ľudí, zvierat alebo vecí. Za takéto poškodenie 
alebo poranenie výrobca nezodpovedá. 

 Rúra môže byť umiestnená vysoko na podpere alebo pod pracovnou 
doskou. Pred pripevnením musíte v priestore rúry zabezpečiť dobré 
vetranie, aby ste umožnili správnu cirkuláciu čerstvého vzduchu 
potrebného na chladenie a ochranu vnútorných častí. Otvory uvedené 
na poslednej strane spravte podľa typu úchytiek. 

1.5 Nakladanie s odpadmi a ochrana životného prostredia 

Toto zariadenie je označené v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ 
o elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ - odpad z elektrických 
a elektronických zariadení). OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu 

mať negatívny vplyv na životné prostredie) a základné prvky 
(ktoré sa dajú opätovne použiť). Je dôležité, aby sa OEEZ 
správne likvidoval použitím špecifických postupov s cieľom 
zaistiť správne odstránenie a likvidáciu všetkých 
znečisťujúcich látok, ako aj obnovenie ostatných materiálov. 
Jednotlivci prispievajú výraznou mierou k minimalizácii 

vplyvov OEEZ na životné prostredie. Bezpodmienečne treba dodržiavať 
určité základné pravidlá: 
- OEEZ sa nesmie spracovávať ako bežný domáci odpad; 
- OEEZ treba odovzdávať na príslušných zberných miestach, ktoré 
sú riadené príslušnou samosprávnou obcou alebo registrovanými 
spoločnosťami. 
V mnohých krajinách je k dispozícii domáci zber veľkých zariadení 
spadajúcich do kategórie OEEZ. 

 V prípade zakúpenia nového spotrebiča môžete vrátiť starý spotrebič 
maloobchodnému predajcovi, ktorý musí zabezpečiť jeho bezplatný 
odvoz, pokiaľ ide o spotrebič rovnakého typu a disponujúceho rovnakými 
funkciami ako zakúpené zariadenie. 
ŠETRENIE A REŠPEKTOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Ak je to možné, rúru vopred nevykurujte a snažte sa ju vždy naplniť. 
Dvierka rúry otvárajte čo najmenej, pretože pri každom otvorení sa teplo 
z vnútorného priestoru rozptyľuje. Z dôvodu výraznej úspory energie 
vypnite rúru 5 až 10 minút pred plánovaným ukončením doby pečenia 
a použite zvyškové teplo, ktoré rúra ďalej generuje. Tesnenia udržujte 
čisté a v poriadku, aby sa zabránilo rozptylu tepla mimo vnútorného 
priestoru. Ak máte zmluvu o elektrickej energii s hodinovou tarifou, 
program „oneskorené pečenie“ zjednodušuje úsporu energie a proces 
pečenia sa začne tak, aby bol v skrátenom časovom limite tarify. 



SK 150 

1.6 Vyhlásenie o zhode 

• Označením tohto spotrebiča značkou  potvrdzujeme zhodu so 
všetkými príslušnými európskymi bezpečnostnými, zdravotnými 
a ekologickými požiadavkami, ktoré platia v rámci právnych predpisov pre 
tento produkt.. 

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

2. Popis produktu 

2.1 Prehľad 

 

1. Ovládací panel 
2. Polohy poličiek 
(bočná mriežka, ak je súčasťou 
balenia) 
3. Kovový rošt 
4. Odkvapkávacia panvica 
5. Ventilátor (za oceľovou doskou) 
6. Dvierka rúry 

 
 

2.2 Príslušenstvo (podľa modelu) 

1 Odkvapkávacia panvica  3 Bočné mriežky 

 

 

Zhromažďuje zvyšky, ktoré odkvapkávajú počas pečenia na mriežkach.  Nachádza sa na obidvoch stranách vnútorného priestoru rúry.  
Drží kovové rošty a odkvapkávacie panvice. 

   

2 Kovový rošt   

 

  

Drží plechy a podnosy na pečenie.   
 

2.3 Prvé použitie 

PREDBEŽNÉ VYČISTENIE 
Pred prvým použitím rúru vyčistite. Vonkajšie povrchy utrite navlhčenou mäkkou handričkou. Umyte všetko príslušenstvo a vnútrajšok rúry utrite 
roztokom horúcej vody a umývacieho prostriedku. Prázdnu rúru nastavte na maximálnu teplotu a nechajte zapnutú asi 1 hodinu, čím sa odstránia 
všetky pachy novosti. 
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3. Použitie rúry (podľa modelu) 

3.1 Popis displeja 

 
 

FUNKCIA SPÔSOB POUŽITIA SPÔSOB DEAKTIVOVANIA ČO TO JE POZNÁMKA 

ZABLOKOVANIE 
TLAČIDIEL 

• Funkciu detskej zámky aktivujete 
dotknutím sa tlačidla nastavenia (+) 
na minimálne 5 sekúnd. Od tohto 
okamihu sú všetky ostatné funkcie 
uzamknuté a na displeji bude 
3 sekundy prerušovane blikať 
ZASTAVIŤ a nastavený čas. 

• Funkciu detskej zámky deaktivujete 
opätovným dotknutím sa tlačidla 
nastavenia (+) na minimálne 
5 sekúnd. Od tohto okamihu sú 
všetky funkcie opäť voliteľné. 

  

ODPOČÍTAVANIE 
ČASU 

 

• 3-krát stlačte tlačidlo v strede. 
• Stláčaním tlačidiel „-“ „+“ nastavte 
požadovaný čas 
• Uvoľnite všetky tlačidlá 

• Po uplynutí nastaveného času sa 
aktivuje zvukový alarm. Tento alarm 
sa zastaví sám, môžete ho však 
okamžite zastaviť stlačením ktoré-
hokoľvek tlačidla. 

• Na konci nastaveného času zaznie 
alarm. 
• Počas procesu sa na displeji 
zobrazuje zostávajúci čas. 

• Umožňuje používať rúru ako budík 
(dá sa aktivovať, keď je rúra 
v prevádzke, ale aj keď nie je) 

ČAS PEČENIA 

 

• Vyberte funkciu pečenia pomocou 
voliča funkcie rúry a teplotu, pri 
ktorej chcete piecť, pomocou voliča 
termostatu. 
• 1-krát stlačte tlačidlo v strede. 
• Stlačením tlačidiel „+“ nastavte 
požadovanú dĺžku pečenia 
• Uvoľnite všetky tlačidlá 
POZNÁMKA: Ak je rúra vypnutá, 
alebo svieti lampa, funkcia harmo-
nogramu času pečenia nebude 
fungovať. 

• Signál zastavíte stlačením ľubovoľ-
ného tlačidla. Stlačením tlačidla 
v strede sa vrátite k funkcii hodín. 

• Umožňuje vám vopred nastaviť čas 
pečenia požadovaný pre zvolený 
recept. 
• Ak chcete skontrolovať, koľko času 
zostáva do prevádzky, 1-krát stlačte 
tlačidlo MENU. 
• Ak chcete upraviť/zmeniť vopred 
nastavený čas, stlačte tlačidlo MENU 
a tlačidlá „-“ „+“. 

• Na konci programu vám program 
vyšle 3 výstražné signály a na displeji 
sa zobrazí „Koniec“. 

• Tlačidlo voliča funkcií nastavte 
na „0“ a vráťte sa do funkcie hodín. 

KONIEC 
VARENIA 

 

• Vyberte funkciu pečenia pomocou 
voliča funkcie rúry a teplotu, pri 
ktorej chcete piecť, pomocou voliča 
termostatu. 
• 2-krát stlačte tlačidlo v strede. 
• Stlačením tlačidiel „-“ „+“ nastavte 
čas, kedy chcete, aby sa rúra vypla 
• Uvoľnite všetky tlačidlá 
POZNÁMKA: Ak je rúra vypnutá, 
alebo svieti lampa, funkcia harmo-
nogramu času pečenia nebude 
fungovať. 

• V nastavenom čase sa rúra vypne. 
Pre manuálne vypnutie otočte volič 
funkcií rúry do polohy O. 

• Umožňuje vám nastaviť čas pečenia 
• Ak chcete skontrolovať vopred 
nastavený čas, 2-krát stlačte tlačidlo 
v strede 
• Ak chcete upraviť vopred nastavený 
čas, stlačte tlačidlá MENU + „-“ „+“ 

• Táto funkcia sa zvyčajne používa 
s funkciou „čas pečenia“. 
Napríklad, ak sa má pokrm variť 
45 minút a musí byť pripravený 
do 12:30, jednoducho vyberte 
požadovanú funkciu, nastavte čas 
pečenia na 45 minút a koniec 
pečenia na 12:30. 
• Po uplynutí nastaveného času sa 
rúra automaticky vypne a zaznie 
zvukový signál. 
• Pečenie sa začne automaticky 
o 11:45 (12:30 mínus 45 minút) 
a bude pokračovať až do vopred 
nastaveného času, kedy sa rúra 
automaticky vypne. 

1. Koliesko výberu termostatu 
2. Signálna kontrolka termostatu 
3. Koniec varenia 
4. Čas pečenia 
5. Zobrazenie teploty alebo hodín 
6. Ovládacie prvky na nastavenie 

LCD displeja 
7. Odpočítavanie času 
8. Nastavenie hodín 
9. Signálna kontrolka WiFi 
10. Koliesko výberu funkcie 

VAROVANIE: prvú činnosť, ktorú musíte vykonať po inštalácii rúry alebo po prerušení dodávky energie 
(rozpoznáte to tak, že na displeji bliká čas 12:00), je nastavenie správneho času. Zároveň bliká LED 
kontrolka vpravo dole ( ). Spravíte to nasledovne. 

• Čas nastavte pomocou tlačidiel „-“ „+“. 
• Stlačte tlačidlo ponuky alebo počkajte 5 sekúnd, kým sa hodiny nenastavia. 

POZOR: Rúra bude fungovať len vtedy, keď sú nastavené hodiny. 
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FUNKCIA WIFI ELETTRONICA ZERO 

Všetky podrobnosti týkajúce sa prepojenia medzi aplikáciou a produktom nájdete v stručnej príručke. 
Stručná príručka je k dispozícii na: go.candy-group.com/candy-ov 
WiFi má na voliči pečenia dve rôzne polohy: 

• WiFi zap.: WiFi sa zapne, iba ak je rúra už zaregistrovaná vo vašom zariadení. V tejto polohe sa rúra bude dať ovládať iba 
diaľkovým ovládaním. 
• WiFi reset: Ak necháte volič 30 sek. vo WiFi reset, zapne sa Bluetooth a vy budete môcť do 5 min. zaregistrovať rúru 
vo svojom zariadení. 

Po úspešnej registrácii sa bude rúra ovládať diaľkovým ovládaním a zapne sa ikona WiFi. Ak registrácia neprebehne úspešne, 
WiFi sa vypne a rúra sa resetuje. 

Ak chcete pokračovať v novej registrácii, musíte volič programov pečenia vypnúť z polohy WiFi reset a znovu ho do nej prepnúť. 

Poznámka: Pred začatím registrácie si nainštalujte aplikáciu do svojho zariadenia 
Poznámka: Zariadenie, do ktorého budete inštalovať aplikáciu, musí mať aktivované Bluetooth 
Poznámka: V obidvoch polohách WiFi nefungujú dotykové tlačidlá. 
Poznámka: Je dôležité, aby ste zabezpečili dobrú silu signálu WiFi medzi domácim routerom a zariadením. Keď sa rúra pokúša 
pripojiť k routeru, ikona bude 3 sek. blikať a na 1 sek. sa vypne. Po pripojení bude ikona zapnutá. 

 

1. Výber programu / 2. Trvanie programu / 3. Nastavenie začiatku pečenia / 4- Výber receptov / 5. Offline a hlasový 
asistent / 6. Tipy, odporúčania a online návod na použitie 

 

BEZDRÔTOVÉ PARAMETRE 

Technológia Wi-Fi BLE 

Štandard IEEE 802.11b/g/n Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE 

Frekvenčné pásmo 
(pásma) [MHz] 

2401÷2483 2402÷2480 

Maximálny výkon [mW] 100 10 

 

Informácie o produkte pre sieťové zariadenia 

spotreba energie produktu v pohotovost-
nom režime v sieti, ak sú pripojené 
všetky káblové sieťové porty a ak sú 
aktivované všetky porty bezdrôtovej siete: 

2,0 W 

Ako aktivovať port bezdrôtovej siete: 

Ak začínate s rúrou, ktorá nie je 
zaregistrovaná, dajte pravý volič do 
polohy Reset. Po 30 sek. sa zapne 
modul WiFi. 
Ak je rúra zaregistrovaná s vypnutou 
WiFi, prepnutie pravého voliča do 
polohy WiFi zapne modul WiFi. 

Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete: 
Ak je rúra zaregistrovaná, prepnutie 
pravého voliča do polohy Reset 
vypne modul WiFi. 

Stručný sprievodca pre RÚRU Candy - Registrácia do aplikácie 
Postup pre zariadenia s Bluetooth 4.0 (alebo s vyššou verziou) 
DÔLEŽITÉ 
Tento stručný sprievodca ilustruje kroky, ktoré musíte vykonať pri 
registrácii svojho spotrebiča v aplikácii Candy simply-Fi pomocou 
zariadenia s technológiou Bluetooth 4.0 (alebo s vyššou verziou). V tomto 
prípade je postup zjednodušený a rýchlejší (jednoduché prihlásenie). 
Ak používate zariadenie bez technológie Bluetooth (alebo s nižšou verziou 
ako 4.0), postupujte podľa pokynov uvedených na nasledujúcej strane 
v tejto príručke. 
KROK 1 
• Zapíšte si výrobné číslo spotrebiča. 
• Označte Wi-Fi meno a heslo (kľúč WPA/WEP), ktoré sa bežne 
nachádzajú na zadnej strane vášho Wi-Fi routera. POZNÁMKY 
• Frekvencia domácej Wi-Fi siete musí byť nastavená na pásmo 2,4 GHz. 
Ak je domáca sieť nastavená na pásmo 5 GHz, spotrebič nemôžete 
nakonfigurovať. 
• Ak máte problémy s nájdením hesla WPA/WEP, kontaktujte svojho 
poskytovateľa internetu. 
• Skontrolujte, či je váš smartfón pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti a či je 
v časti „Nastavenia“ povolená funkcia Bluetooth. Podrobnejšie informácie 
nájdete v príručke. 
KROK 2 
• Stiahnite si z obchodu aplikáciu Candy simply-Fi. 
• Otvorte aplikáciu Candy simply-Fi a vytvorte si svoj používateľský profil 
kliknutím na „Register“. Prijmite zásady ochrany osobných údajov 
a vyplňte požadované polia. 
POZNÁMKY 
• Aplikácia je k dispozícii pre zariadenia so systémom 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 domovskej stránke klepnite na ikonu s tromi pruhmi, ktorá 
sa nachádza v ľavom hornom rohu, aby ste zadali svoj profil, potom 
klepnite na „REGISTER NEW APPLIANCE“ (Zaregistrovať nový spotrebič) 
a vyberte názov produktu, ktorý chcete zaregistrovať. 
KROK 4 
• Zadajte dátum nákupu vášho spotrebiča (DD / MM / RRRR) a potom 
klepnite na „Proceed“ (Pokračovať). 
KROK 5 
• Vložte 16 číslic sériového čísla alebo naskenujte QR kód uvedený 
na spotrebiči. Poklepte na „Next“ (Ďalej). Skontrolujte správnosť údajov 
a poklepte na „Confirm“ (Potvrdiť). Keď systém rozpozná produkt, 
poklepte na „Next“ (Ďalej). 

 

CANDY SIMPLY-FI: 
Podrobné informácie AKO PRIPOJIŤ aplikáciu simply-Fi a SPÔSOB POUŽITIA nájdete na 
http://www.candysimplyfi.com 
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KROK 6 
Na zariadení: 
1) Prepnite volič na program WI-FI RESET a počkajte 30 sekúnd. 
2) Keď začne indikátor Wi-Fi rýchlo blikať, na 5 min. sa zapne Bluetooth 
a vy môžete 5 minút pokračovať v registrácii. 
V aplikácii: 
• Poklepte na „Confirm“ (Potvrdiť). Počkajte, kým sa aplikácia pripojí 
k spotrebiči. 
POZNÁMKY 
• V prípade akýchkoľvek problémov poklepte na „Retry“ (Znova) a uistite 
sa, že ste na svojom zariadení povolili Bluetooth (smartfón/tablet). Ak 
proces ešte nebol správne dokončený, poklepte na „Proceed with 
Standard Enrollment“ (Pokračovať so štandardnou registráciou). 
• Aby ste zabezpečili správny prenos údajov, odporúčame vám, aby ste 
zostali so zariadením v blízkosti spotrebiča. 
KROK 7 
• Vložte heslo domácej Wi-Fi siete. 
• Vyberte typ hesla (WEP alebo WPA) a potom poklepte na „Confirm“ 
(Potvrdiť). 
• Proces registrácie je teraz dokončený. 
POZNÁMKY 
• Ak to aplikácia automaticky nesynchronizuje, do prvého poľa zadajte 
názov domácej Wi-Fi siete; venujte pozornosť rozdielu medzi malými 
a malými písmenami. 
AK NASTAVENIE NIE JE ÚSPEŠNÉ 
Je dôležité zabezpečiť dobrú silu signálu WiFi medzi domácim routerom 
aspotrebičom: nízka sila WiFi signálu by mohla spôsobiť zlyhanie 
poslednej fázy nastavenia. Ak chcete posúdiť, či je to tak, začnite proces 
pripojenia znova od kroku 1; keď sa dostanete na krok 6, umiestnite svoje 
zariadenie (smartfón alebo tablet) vedľa routera a vyhľadajte sieť 
„WIFIOVEN-xyzk“ vygenerovanú spotrebičom. Ak sa táto možnosť 
neobjaví ako voliteľná možnosť, znamená to, že router nemôže vidieť 
spotrebič. V takom prípade dôrazne odporúčame, aby ste router 
umiestnili do blízkosti spotrebiča (ak je to možné) alebo sa obrátili na 
svojho poskytovateľa internetu, aby ste zakúpili kompatibilné zariadenie 
„Wi-Fi Range Extender“ na zvýšenie sily signálu. 
Režim diaľkového ovládania 
• Prepnite volič výberu programu do polohy WIFI: kontrolka WiFi sa zapne 
a vy odteraz môžete ovládať svoju rúru diaľkovo. 
POZNÁMKY 
• Varovanie, ak necháte zaregistrovanú rúru v polohe WI-FI RESET dlhšie 
ako 5 minút, rúra sa resetuje a vy ju budete musieť zaregistrovať nanovo. 

Stručný sprievodca pre RÚRU Candy - Registrácia do aplikácie 
Postup pre zariadenia bez Bluetooth 4.0 (alebo s nižšou verziou) 
DÔLEŽITÉ 
Tento rýchly sprievodca ilustruje kroky, ktoré sú treba vykonať pri 
registrácii vášho spotrebiča v aplikácii Candy simply-Fi, s využitím 
zariadenia bez technológie Bluetooth. Odporúčame vám pokračovať 
v používaní smartfónu / tabletu vybaveného touto technológiou, aby sa 
postup zjednodušil. 
Ak používate zariadenie s technológiou Bluetooth (alebo s vyššou verziou 
ako 4.0), postupujte podľa pokynov uvedených na nasledujúcej strane 
v tejto príručke. 
KROK 1 
• Poznačte si výrobné číslo spotrebiča a meno a heslo Wi-Fi siete (kľúč 
WPA/WEP), ktoré sa bežne nachádzajú na zadnej strane Wi-Fi routera. 
• Uistite sa, že je váš smartfón/tablet je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti. 
POZNÁMKY 
• Frekvencia domácej Wi-Fi siete musí byť nastavená na pásmo 2,4 GHz. 
Ak je domáca sieť nastavená na pásmo 5 GHz, spotrebič nemôžete 
nakonfigurovať. 
• Ak máte problémy s nájdením hesla WPA/WEP, kontaktujte svojho 
poskytovateľa internetu. 
KROK 2 
• Stiahnite si z obchodu aplikáciu Candy simply-Fi. 
• Otvorte aplikáciu Candy simply-Fi a vytvorte si svoj používateľský profil 
kliknutím na „Register“. Prijmite zásady ochrany osobných údajov 
a vyplňte požadované polia. 
POZNÁMKY 
• Aplikácia je k dispozícii pre zariadenia so systémom 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 domovskej stránke klepnite na ikonu s tromi pruhmi, ktorá 
sa nachádza v ľavom hornom rohu, aby ste zadali svoj profil, potom 
klepnite na „REGISTER NEW APPLIANCE“ (Zaregistrovať nový spotrebič) 
a vyberte názov produktu, ktorý chcete zaregistrovať. 
KROK 4 
• Zadajte dátum nákupu vášho spotrebiča (DD / MM / RRRR) a potom 
klepnite na „Proceed“ (Pokračovať). 
KROK 5 
• Vložte 16 číslic sériového čísla alebo naskenujte QR kód uvedený 
na spotrebiči. Poklepte na „Next“ (Ďalej). Skontrolujte správnosť údajov 
a poklepte na „Confirm“ (Potvrdiť). Keď systém rozpozná produkt, 
poklepte na „Next“ (Ďalej). 
KROK 6 
• Na spotrebiči - Prepnite volič na program WI-FI RESET a počkajte 
5 minút. V aplikácii sa zobrazí odpočítavanie a keď uplynie, budete môcť 
dokončiť registráciu. 
• V aplikácii - Poklepte na „Confirm“ (Potvrdiť). 
POZNÁMKY 
• Aby ste zabezpečili správny prenos údajov, odporúčame vám, aby ste 
zostali so zariadením v blízkosti spotrebiča. 
KROK 7 
• Opustite aplikáciu Candy simply-Fi. 
• Prejdite do nastavenia vášho Wi-Fi spotrebiča. 
KROK 8 
• V zozname dostupných sietí Wi-Fi vyberte možnosť „WIFIOVEN-xyzk“. 
POZNÁMKY 
• Ak ho nenájdete, počkajte niekoľko sekúnd alebo pokračujte s novým 
skenovaním. 
KROK 9 
• Ukončite nastavenia svojho zariadenia. 
• Vráťte sa do aplikácie Candy simply-Fi a počkajte, kým aplikácia 
nerozpozná spotrebič. 
• Po zobrazení na obrazovke „Wi-Fi Network is active“ (WiFi sieť je aktívna) 
poklepte na „Next“ (Ďalej). 
KROK 10 
• Vložte heslo domácej Wi-Fi siete. 
• Vyberte typ hesla (WEP alebo WPA) a potom poklepte na „Confirm“ 
(Potvrdiť). 
POZNÁMKY 
• Ak to aplikácia automaticky nesynchronizuje, do prvého poľa zadajte 
názov domácej Wi-Fi siete; venujte pozornosť rozdielu medzi malými 
a malými písmenami. 
KROK 11 
• Počkajte, kým sa neskončí proces prenosu údajov medzi aplikáciou 
a produktom, potom poklepte na „Confirm“ (Potvrdiť). Na displeji sa 
zobrazí „CONNECTED“ a potom „REMOTE CONTROL ON“. 
• Proces registrácie je teraz dokončený. 
AK NASTAVENIE NIE JE ÚSPEŠNÉ 
Je dôležité zabezpečiť dobrú silu signálu WiFi medzi domácim routerom 
a spotrebičom: nízka sila WiFi signálu by mohla spôsobiť zlyhanie 
poslednej fázy nastavenia. Ak chcete posúdiť, či je to tak, začnite proces 
pripojenia znova od kroku 1; keď sa dostanete na krok 6, umiestnite svoje 
zariadenie (smartfón alebo tablet) vedľa routra a vyhľadajte sieť 
„WIFIOVEN-xyzk“ vygenerovanú spotrebičom. Ak sa táto možnosť 
neobjaví ako voliteľná možnosť, znamená to, že router nemôže vidieť 
spotrebič. V takom prípade dôrazne odporúčame, aby ste router 
umiestnili do blízkosti spotrebiča (ak je to možné) alebo sa obrátili 
na svojho poskytovateľa internetu, aby ste zakúpili kompatibilné 
zariadenie „Wi-Fi Range Extender“ na zvýšenie sily signálu. 
Režim diaľkového ovládania 
• Prepnite volič výberu programu do polohy WIFI: kontrolka WiFi sa zapne 
a vy odteraz môžete ovládať svoju rúru diaľkovo. 
POZNÁMKY 
• Varovanie, ak necháte zaregistrovanú rúru v polohe WI-FI RESET dlhšie 
ako 5 minút, rúra sa resetuje a vy ju budete musieť zaregistrovať nanovo. 
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3.2 Režimy pečenia 

Volič 
funkcií 

T °C 
odporúčaná 

T °C 
rozsah Funkcia (v závislosti od modelu rúry) 

 
  ŽIAROVKA: Zapína svetlo v rúre. 

 
  

ROZMRAZOVANIE: Keď je volič nastavený do tejto polohy. Ventilátor cirkuluje vzduch pri izbovej teplote okolo 
zmrazeného jedla, takže sa v priebehu niekoľkých minút rozmrazí bez toho, že by sa zmenil alebo upravil obsah bielkovín 
v jedle. 

 

180 50 e MAX. 

VIACÚROVŇOVÉ: Tento spôsob odporúčame používať pre hydinu, pečivo, ryby a zeleninu. Teplo lepšie preniká do 
potravín a skracuje sa čas pečenia aj predhrievania. Môžete piecť rôzne potraviny súčasne s rovnakou alebo bez rovnakej 
prípravy v jednej alebo viacerých polohách. Tento spôsob varenia poskytuje rovnomernú distribúciu tepla a vône 
sa navzájom nemiešajú. Pri pečení viacerých potravín súčasne pečte približne o desať minút dlhšie. 

 

 
190 50 e MAX. 

COOK LIGHT: Táto funkcia umožňuje zdravšie pečenie znížením množstva potrebného tuku alebo oleja. Kombinácia 
ohrievacích článkov s pulzujúcim cyklom vzduchu zabezpečuje dokonalý výsledok pečenia. 

 
210 50 e MAX. 

VENTILÁTOR + SPODNÝ OHRIEVACÍ ČLÁNOK: Spodný ohrievací článok sa používa s ventilátorom, ktorý cirkuluje vzduch 
vo vnútri rúry. Tento spôsob je ideálny pre šťavnaté ovocné koláče, torty, quiche a paštétové nátierky. 
Zabraňuje sušeniu jedla a povzbudzuje kysnutie v koláčoch, chlebovom ceste a iných potravinách pečených zdola. 
Poličku umiestnite do dolnej polohy. 

 

 
220 50 e MAX. 

STATICKÝ: Používajú sa horné aj spodné ohrievacie články. Rúru približne desať minút predhrievajte. Tento spôsob 
je ideálny pre všetko tradičné opekanie a pečenie. Na červené mäso, hovädzie mäso, jahňacie stehienka, divinu, chlieb, 
potraviny zabalené vo fólii (papieroch na pečenie), lístkové cesto. Jedlo umiestnite do strednej poličky. 

 230 50 e MAX. 

GRIL: gril používajte so zatvorenými dvierkami. 
Horný ohrievací článok sa používa samostatne a môžete nastaviť teplotu. Na zahriatie článkov sa vyžaduje päť minút 
predhrievania. Úspech je zaručený pri grilovaných pokrmoch, kebaboch a gratinovaných jedlách. Biele mäso musíte 
umiestniť ďalej od grilu; doba pečenia je dlhšia, ale mäso bude chutnejšie. Na poličku, pod ktorou je odkvapkávacia miska, 
môžete dať červené mäso a rybie filé. Rúra má dve polohy grilovania: Gril: 2140 W opekanie: 3340 W 

 
220 50 e MAX. 

PIZZA: Počas tejto funkcie cirkuluje v rúre horúci vzduch, aby sa zaistil dokonalý výsledok pre jedlá, ako je pizza alebo 
koláč. 

 
  WIFI ZAP.: Rúra umožňuje WiFi pripojenie. 

 
  WIFI RESET: Umožňuje resetovanie WiFi pripojenia. 

*Testované v súlade s normou EN 60350-1 za účelom vyhlásenia o spotrebe energie a energetickej triedy. 
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4. Čistenie a údržba rúry 

4.1 Všeobecné poznámky k čisteniu 

Životnosť spotrebiča môžete predĺžiť pravidelným čistením. Pred 
manuálnym čistením počkajte, kým rúra nevychladne. Na čistenie nikdy 
nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenku ani ostré predmety, 
aby nedošlo k nenapraviteľnému poškodeniu smaltovaných častí. 
Používajte iba vodu, mydlo alebo čistiace prostriedky na báze bielidla 
(amoniak). 

SKLENENÉ ČASTI 
Po každom použití rúry vám odporúčame, aby ste sklenené okienko vyčistili 
pomocou savej kuchynskej utierky. Na odstránenie nepoddanejších škvŕn 
môžete použiť riadne vyžmýkanú špongiu s čistiacim prostriedkom 
a potom ich opláchnite vodou. 
TESNENIE OKIENKA RÚRY 
Ak je tesnenie znečistené, môžete ho vyčistiť mierne navlhčenou 
špongiou. 

 PRÍSLUŠENSTVO 
Pred oplachovaním a sušením príslušenstvo očistite vlhkou namydlenou 
špongiou: nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. 
ODKVAPKÁVACIA PANVICA 
Po použití grilu vyberte panvicu z rúry. Horúci tuk nalejte do nádoby 
a panvicu umyte v horúcej vode pomocou špongie a prípravkom 
na umývanie riadu. 
Ak na nej zostanú mastné zvyšky, ponorte panvicu do vody s čistiacim 
prostriedkom. Prípadne môžete panvicu umyť v umývačke riadu alebo 
použiť komerčný prostriedok na čistenie rúr. Znečistenú panvicu nikdy 
nevkladajte späť do rúry. 

4.2 Funkcia Aquactiva 

Proces Aquactiva používa paru na odstránenie zvyšného tuku a zvyškov jedla z rúry. 
1. Do zásobníka Aquactiva na dne rúry nalejte 300 ml vody. 
2. Funkciu rúry nastavte na Statické ( ) alebo Spodný ( ) ohrev 

3. Teplotu nastavte na ikonu Aquactiva  

4. Program nechajte bežať približne 30 minút. 
5. Po 30 minútach program vypnite a rúru nechajte vychladnúť. 
6. Po vychladnutí spotrebiča vyčistite vnútorné povrchy rúry handričkou. 
Varovanie: Skôr ako sa spotrebiča dotknete, uistite sa, že je vychladnutý. 
Pri všetkých horúcich povrchoch musíte byť opatrní, pretože hrozí nebezpečenstvo popálenia. 
Používajte destilovanú alebo pitnú vodu. 

 

4.3 Údržba 

POKYNY NA VYBERANIE A ČISTENIE BOČNÝCH STOJANOV 
1. Drôtené regály vyberajte tak, že ich vytiahnete v smere šípok (pozrite nižšie) 
2. Drôtené regály vyčistíte buď ich vložením do umývačky riadu, alebo pomocou vlhkej špongie so zabezpečením ich následného osušenia. 
3. Po vyčistení nainštalujte drôtené regály v opačnom poradí. 

 
ODSTRÁNENIE OKIENKA RÚRY 
1. Otvorte predné okienko. 
2. Otvorte svorky krytu závesu na pravej a ľavej strane predného okienka tak, že ich zatlačíte nadol. 
3. Okienko vrátite späť vykonaním postupu odzadu. 
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ODSTRÁNENIE A ČISTENIE SKLENENÝCH DVIEROK 
1. Otvorte dvierka rúry. 
2.3.4. Zablokujte pánty, odstráňte skrutky a horný kovový kryt potiahnutím smerom nahor. 
5.6. Vyberte sklo a opatrne ho vytiahnite z dvierok rúry (pozn.: v pyrolytických rúrach vyberte aj druhé a tretie sklo (ak sa tam nachádza)). 
7. Na konci čistenia alebo výmeny namontujte diely v opačnom poradí. 
Na všetkých sklách musí byť čitateľné označenie „Low-E“ a umiestnené na ľavej strane dvierok v blízkosti ľavého bočného pántu. Takto bude 
vytlačený štítok prvého skla vo vnútri dverí. 
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VÝMENA ŽIAROVKY 
1. Odpojte rúru od elektrickej siete. 
2. Uvoľnite sklenený kryt, odskrutkujte žiarovku a vymeňte ju za novú žiarovku rovnakého typu. 
3. Po výmene nefungujúcej žiarovky vráťte sklenený kryt na miesto. 

 

5. Riešenie problémov 

5.1 Najčastejšie otázky 

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 

Rúra sa nezahrieva Nie sú nastavené hodiny Nastavte hodiny 

Rúra sa nezahrieva 
Nebola nastavená funkcia 

a teplota pečenia 
Skontrolujte, či sú potrebné 

nastavenia správne 

Žiadna reakcia dotykového 
používateľského rozhrania 

Para a kondenzácia na paneli 
používateľského rozhrania 

Panel používateľského rozhrania očistite 
handričkou z mikrovlákna a odstráňte 

kondenzovanú vrstvu 

 





 
 

 / Otvor
 

 
 

  / Otvor 

INŠTALÁCIA SK

Otvor

Otvor

Ak má nábytok v dolnej časti spodný diel, zabezpečte otvor pre napájací kábel.SK 

Ak montáž sokla neumožňuje cirkuláciu vzduchu, na dosiahnutie 
maximálneho výkonu rúry musíte vytvoriť otvor s rozmermi 500 x 10 mm 
alebo rovnaký povrch na 5 000 mm2 

SK 

Ak rúra nemá chladiaci ventilátor, vytvorte otvor s rozmermi 460 mm x 15 mmSK 



EN 
The manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve 
the right to carry out modifications to products as required, including the interests of consumption, without prejudice to the characteristics 
relating to safety or function. 

DK 
Fabrikanten er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder som følge af trykfejl eller udskriftsfejl i denne brochure. Vi forbeholder os ret til 
at foretage ændringer af produkter efter behov, herunder i forbrugernes Interesser, uden at dette berører egenskaber vedrørende sikkerhed 
eller funktion. 

FI 
Valmistaja ei ole vastuussa mistään epätarkkuudesta, joka aiheutuu tämän esitteen tulostuksessa tai kopioinnissa tapahtuneista virheistä. 
Varaamme oikeuden suorittaa muutoksia tuotteisiin, mukaan lukien kulutusta koskevat asiat ilman, että tällä on vaikutusta turvallisuutta tai 
toimintaa koskeviin ominaisuuksiin. 

SV 
Tillverkaren ansvarar Inte för eventuella felaktigheter som härrör från utskrifts- eller kopieringsfel i denna manual. Vi förbehåller oss rätten att 
vid behov göra ändringar av produkter, inklusive konsumtionsintressen, utan att det påverkar de egenskaper som är relaterade till säkerhet eller 
funktion. 

RO 
Producătorul nu va fi răspunzător pentru nicio inexactitate ce decurge din imprimarea sau erorile de transcriere cuprinse în prezenta broşură. 
Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele dacă este necesar, inclusiv privind consumul, fără a influenţa caracteristicile referitoare la siguranţă 
sau funcţionare. 

CZ 
Výrobce neodpovídá za tiskové chyby v návodu. Vyhrazujeme si právo na změny spotřebiče podle potřeby, včetně údajů spotřeby, bez vlivu 
na bezpečnost nebo funkci. 

HR 
Proizvođač nije odgovoran za greške u tisku ili prijepisu ove knjižice. Proizvođač zadržava pravo na svaku izmjenu proizvoda koju bude smatrao 
potrebnom ili korisnom uključujući i udio u potrošnji a koja neće imati negativnih utjecaja na rad i sigurnost proizvoda. 

SL 
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v tej knjižici. Pridržuje si pravico do sprememb na aparatu brez 
predhodnega obvestila vključno s porabo, ki ne vplivajo na varnost ali delovanje pečice. 

GR 
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ανακρίβεια που μπορεί να προέκυψε από την εκτύπωση ή φραστικά σφάλματαπου 
περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στα προϊόντα όταν αυτό απαιτείται, 
προς το συμφερόντων καταναλωτών εφόσον δεν θίγει τα χαρακτηριστικάπου αφορούν την ασφάλεια ή τη λειτουργία 

SRB 
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške u ovom katalogu. Proizvodna politika Candy-ja bazira se na 
stalnimunapređivanjimproizvoda, zbog toga zadržavamo pravo damenjamo podatke i proizvode iz ovog kataloga bez prethodne najave 

HU 
Agyarto nem vállal felelősseget az ebben a kiadványban előforduló nyomtatási és elírási hibákból eredő pontatlanságokért. Abiztonsaggal vagy 
aműkodessel kapcsolatos jellemzők serelme nélkül fenntartjuk a jogot a termekek szükség szerinti valtoztatasara. 

PL 
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek błędy drukarskie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji naszych produktów 
zgodnie z potrzebami wynikającymi z zainteresowania konsumentów, bez jakiejkolwiek szkody dla właściwości bezpieczeństwa lub funkcji 

SK 
Výrobca nezodpovedá za nepresnosti vyplývajúce z tlačových alebo prepisových chýb uvedených v tejto brožúre. Vyhradzujeme si právo vykonať 
požadované úpravy produktov, vrátane záujmu spotreby bez toho, že by boli dotknuté charakteristiky týkajúce sa bezpečnosti alebo fungovania. 




