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SK   Návod na obsluhu

Umývačka riadu

CDS 2D35B
CDS 2D35W
CDS 2D35X
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Vážený zákazník

ďakujeme Vám, že ste si vybrali domáci 
spotrebič CANDY, kvalitnú umývačku riadu, 
ktorá zaručuje vysokú akosť, výborné užitočné 
vlastnosti a spoľahlivosť.

CANDY vyrába aj ďalšie druhy domácich 
spotrebičov ako sú automatické práčky, práčky 
so sušičkou, kombinované kuchynské sporáky, 
mikrovlnné rúry, rúry na pečenie a odsávače 
pár, chladničky a mrazničky. Požiadajte Vášho 
predajcu, aby Vás informoval o sortimente týchto 
výrobkov dovážaných do Slovenskej republiky.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotrebič sa vzťahuje záruka 24
mesiacov na elektrické/mechanické poruchy, 
okrem:
A. Poruchy z dôvodu nesprávnej inštalácie alebo 

nesprávneho použitia spotrebiča.
B. Poruchy z dôvodu opravy alebo zásahu 

do spotrebiča osobou neoprávnenou na 
vykonávanie opráv.

C. Poruchy z dôvodu inštalácie náhradných 
dielov neodporúčaných výrobcom.

D. Poruchy vyplývajúce z iného ako domáceho a 
bežného použitia spotrebiča.

E. Poruchy z nesprávneho napájania elektrickej 
siete.

F. Poruchy z nesprávnej obsluhy spotrebiča.
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POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

A  Tlačidlo „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“
B  Tlačidlo „VOĽBY PROGRAMOV“
C Tlačidlo „ODLOŽENÝ ŠTART“ 
D  Tlačidlo možnosti „EXPRESS‟
E  Tlačidlo možnosti „ALL IN 1‟

F Tlačidlo „ŠTART/RESET‟
 (spustenie/zrušenie programu)

G  Kontrolka „VOĽBY MOŽNOSTÍ“ 
H  DIGITÁLNY DISPLEJ
I  Príručka programov

Rozmery:
Šírka x Výška x Hĺbka (cm) 59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57

Hĺbka s otvorenými dvierkami 117

Technické údaje
Náplň podľa EN 50242 13

Kapacita riadu 8 osôb

Prívodný tlak vody Min. 0,08 - Max 0,8 MPa

Poistka Viď výrobný štítok

Spotreba (hlavné programy)*
Program Energia (kWh) Voda (L)

HYGIENICKÝ 2,00 19,5

UNIVERZÁLNY 1,38 13,5

ECO 0,92 10

RAPID 24' 0,59 9

Spotreba energie vo vypnutom režime a v zapnutom režime: 0,45 W/0,45 W

*Hodnoty merané v laboratóriu podľa Európskeho štandardu EN 50242 (spotreba môže byť rôzna v 
závislosti od podmienok použitia).
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Prerušenie programu

Neodporúčame otvárať dvierka počas programu, 
hlavne uprostred fázy oplachovania a konečného 
horúceho oplachovania. Ak ale dvierka otvoríte, 
umývačka sa automaticky zastaví (napríklad 
pre pridanie riadu) a zobrazí zostávajúci čas 
do konca cyklu. Zatvorte dvierka bez stlačenia 
tlačidla. Cyklus sa spustí od bodu, kde bol 
prerušený. 

DÔLEŽITÉ
Prebiehajúci program je možné prerušiť 
bez toho, aby bolo nutné otvoriť dvierka. 
Stlačte len tlačidlo „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“. 
Ak chcete v takom prípade cyklus spustiť 
od miesta prerušenia, opäť stlačte tlačidlo 
„ZAPNUTIA/VYPNUTIA“.

 VAROVANIE!
Ak otvoríte dvierka počas cyklu sušenia, 
zaznie akustický signál pre upozornenie, že 
cyklus sušenia ešte neskončil.

Zmena prebiehajúceho programu

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť prebiehajúci 
program, postupujte nasledujúcim spôsobom: 

p  Podržte stlačené tlačidlo „RESET“ najmenej 
3 sekundy. Na displeji sa zobrazí „00“ a znejú 
akustické signály.

p  Prebiehajúci program bude zrušený. Displej 
zobrazí dve čiary.

p Teraz je možné nastaviť nový program.

 POZOR!
Skôr ako spustíte nový program, uistite sa, 
či je umývací prostriedok v dávkovači. Ak 
tomu tak nie je, musíte ho doplniť.

VOĽBA PROGRAMOV A 
ŠPECIÁLNYCH FUNKCIÍ
(Použite v spojení so sprievodcom programu)

Nastavenie programov

p  Otvorte dvierka a vložte riad do spotrebiča.

p Stlačte tlačidlo „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“ na 
približne 2 sekundy. Na displeji sa zobrazia 
dve čiary.

p  Zvoľte program tlačidlom „VOĽBA 
PROGRAMU“.

p Ak si prajete si zvoliť niektorú z možností, 
stlačte príslušné tlačidlo (rozsvieti sa 
príslušná kontrolka).

  Tlačidlá možností je možné zvoliť alebo 
zrušiť do JEDNEJ minúty od spustenia 
programu.

p  Stlačte tlačidlo „ŠTART“.
  Na displeji sa zobrazí dĺžka programu, so 

striedavým zobrazením hodín a minút [Napr.: 
1 h (1 hodina)/ (25 minút)].

p  Ak sú dvierka zatvorené, po zaznení 
akustického signálu sa program spustí 
automaticky. Displej zobrazí zostávajúci čas 
do konca cyklu.

 DO jednej minúty od spustenia programu 
je možné zvoliť iný program stlačením 
tlačidla „VOĽBY PROGRAMU‟.

Programy „IMPULSE"

IMPULZNÉ programy používajú impulznú 
umývaciu technológiu, ktorá znižuje spotrebu, 
hluk a zvyšuje účinok.

DÔLEŽITÉ
„Prerušovaná” činnosť čerpadla 
NEPREDSTAVUJE PORUCHU, je to 
vlastnosť impulzného umývania, bežná 
funkcia programu.
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Priebeh programu

Na displeji sa počas programu ukáže 
automaticky aktualizovaný zostávajúci čas do 
konca cyklu. 

V prípade prerušenia dodávky prúdu 
umývačka uchová v pamäti fázu, v ktorej 
došlo k prerušeniu a program bude opäť 
pokračovať od miesta prerušenia ihneď po 
obnovení dodávky elektrickej energie.

Koniec programu

Koniec programu je signalizovaný akustickým 
signálom (ak nie je vypnutý), v dĺžke 5 sekúnd a 
opakuje sa 3x v intervaloch 30 sekúnd. 
Umývačka sa automaticky vypne.

Tlačidlá doplnkových funkcií

Tlačidlo „EXPRESS“ 

Toto tlačidlo umožní úsporu času a energie 
v priemeru o 25% (podľa zvoleného cyklu) 
znížením konečného ohrevu vody a doby 
sušenia počas posledného oplachovania.
Použitie tlačidla s odporúča večer, keď nie je 
nutné, aby práve umytý riad bol ihneď dokonale 
suchý.
Pre lepšie sušenie sa odporúča nechať na 
konci cyklu pootvorené dvierka pre prirodzenú 
cirkuláciu vzduchu.

Tlačidlo „ALL IN 1“ 

Táto voľba umožňuje použitie optimálnych 
kombinovaných umývacích prostriedkov „ALL in 
1“ („3 in 1“/„4 in 1“ / „5 in 1“, a pod.).
Stlačením tohto tlačidla sa nastavený program 
umývania zmení tak, aby kombinované umývacie 
prostriedky uvoľnili svoj najlepší účinok (okrem 
toho sa deaktivuje indikátor nedostatku soli a 
leštidla).

 VAROVANIE!
Po voľbe zostane táto možnosť zapnutá 
(kontrolka svieti) také aj pre ďalšie 
umývacie cykly a je možné ju deaktivovať 
(kontrolka nesvieti) len opätovným 
stlačením tlačidla.

DÔLEŽITÉ
Táto voľba sa odporúča hlavne pri použití 
rýchloprogramu (RYCHLÝ 24’), ktorého 
trvanie bude predĺžené o približne 15 minút, 
aby kombinované umývacie prostriedky 
uvoľnili najlepší umývací účinok.

Varovanie doplnenia soli

Ak vaše umývačka vyžaduje doplnenie soli, po 
zapnutí umývačky displej zobrazí a bliká „SL‟. 
Výskyt bielych škvŕn na riade je všeobecne 
varovným signálom, že je nutné doplniť zásobník 
soli.

Tlačidlo „ODLOŽENÝ ŠTART“ 

Toto tlačidlo umožňuje naprogramovanie 
odloženia spustenia umývacieho cyklu o 1 až 23 
hodín.

Pre nastavenie odloženého štartu umývania 
postupujte následovne: 

p  Stlačte tlačidlo „ODLOŽENÝ ŠTART“ (na 
displeji sa zobrazí nápis „00“).

p  Na predĺženie doby odloženia štartu opäť 
stlačte tlačidlo (každým stlačením sa 
odloženie predĺži o jednu hodinu až po 
maximálne 23 hodín).

p  Na spustenie odpočítavania stlačte tlačidlo 
„ŠTART“. Displej pri spustení programu 
zobrazí zostávajúci čas programu.

Na konci odpočítavania sa program automaticky 
spustia a na displeji sa zobrazí dĺžka zvoleného 
cyklu.

Ak chcete vynulovať odložený štart, postupujte 
nasledujúcim spôsobom:

p  Podržte stlačené tlačidlo „RESET“ najmenej 
3 sekundy. Na displeji sa zobrazí „00“ a znejú 
akustické signály.
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p  Odložený štart a zvolený program sa vynulujú. 
Na displeji sa zobrazia dve čiary.

p  Teraz môžete zvoliť nový program a 
doplnkové funkcie pre spustenie nového 
programu podľa popisu v časti „NASTAVENIE 
PROGRAMU“.

Vypnutie akustickej signalizácie
KONCA PROGRAMU

Funkciu akustickej signalizácie konca programu 
môžete vypnúť nasledujúcim spôsobom:

DÔLEŽITÉ
Nasledujúci postup začnite VŽDY pri 
vypnutej umývačke.

1. Podržte stlačené tlačidlo „VOĽBY 
PROGRAMU‟ a súčasne zapnite umývačku 
stlačením tlačidla „ZAPNUTIA/VYPNUTIA‟ 
(zaznie krátky akustický signál).

2.  Podržte stlačené tlačidlo „VOĽBY 
PROGRAMU‟ najmenej 15 sekúnd (počas 
tejto doby zaznejú 2 akustické signály).

3.  Uvoľnite tlačidlo, keď zaznie druhý akustický 
signál (na displeji sa zobrazí „b1‟ pre 
indikáciu, že akustický signál je zapnutý).

4.  Stlačte opäť rovnaké tlačidlo (na displeji sa 
zobrazí „b0‟ pre indikáciu, že akustický signál 
je vypnutý).

5.  Pre potvrdenie nového nastavenia vypnite 
umývačku stlačením tlačidla „ZAPNUTIA/
VYPNUTIA‟.

Pre opätovné zapnutie alarmu vykonajte rovnaký 
postup.

Uloženie naposledy použitého 
programu

Naposledy použitý program je možné uložiť 
nasledujúcim spôsobom:

DÔLEŽITÉ
Pred týmto procesom musí byť umývačka 
VŽDY vypnutá.

1. Podržte tlačidlo „VOĽBA PROGRAMU“ 
a súčasne zapnite umývačku stlačením 
tlačidla „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“ (znie krátky 
akustický signál).

2. Podržte stlačené tlačidlo „VOĽBA 
PROGRAMU“ na najmenej 30 sekúnd (počas 
tejto doby zaznejú 3 akustické signály).

3.  Uvoľnite tlačidlo po zaznení TRETIEHO 
signálu (na displeji sa zobrazí „A0“ pre 
indikáciu vypnutia uloženia programu).

4.  Stlačte rovnaké tlačidlo opäť (na displeji sa 
zobrazí „A1“ pre indikáciu zapnutia uloženia 
programu).

5.  Vypnite umývačku stlačením tlačidla 
„ZAPNUTIA/VYPNUTIA“ pre potvrdenie 
nového nastavenia.

 Na deaktiváciu uloženia postupujte rovnako.

DÔLEŽITÉ!
Táto umývačka riadu je vybavená 
bezpečnostným zariadením proti 
pretečeniu, ktoré v prípade poruchy 
vypúšťa prebytočnú vodu.

 POZOR!
Aby nedošlo k neočakávanému spusteniu 
funkcie poistky proti pretečeniu, nenakláňajte 
ani nepremiestňujte umývačku riadu počas 
prevádzky.  
V prípade, že musíte s umývačkou pohnúť 
alebo ju nakloniť, najskôr skontrolujte, 
že skončil umývací cyklus a že nie je v 
umývačke žiadna voda.
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Umývačka môže na displeji signalizovať celý rad funkčných porúch.

AUTOMATICKÁ SIGNALIZÁCIA PORÚCH

PORUCHA PRÍČINA RIEŠENIE
Na displeji sa zobrazí E2 a 
znie akustický signál.

Chýba voda (je zatvorený 
prívod vody).

Vypnite umývačku, otvorte ventil 
prívodu vody a opäť nastavte 
cyklus umývania.

Na displeji sa zobrazí E3
a znie akustický signál.

Spotrebič nemôže vypustiť vodu 
z umývacej vane.

Skontrolujte, či nie je zalomená 
odtoková hadica, či nie je upchatý 
sifón alebo či nie sú upchaté 
filtre. Ak porucha trvá, kontaktujte 
autorizovaný servis.

Na displeji sa zobrazí E4
a znie akustický signál.

Vyteká voda. Skontrolujte, či nie je zalomená 
odtoková hadica, či nie je upchatý 
sifón alebo či nie sú upchaté 
filtre. Ak porucha trvá, kontaktujte 
autorizovaný servis.

Na displeji sa zobrazí E5, E6,
E7, Ef alebo EL a znie 
akustický signál.

Porucha elektronického 
riadenia.

Je nutné kontaktovať 
autorizovaný servis.

Na displeji sa zobrazí E8
nebo Ei a znie akustický 
signál.

Ohrevné teleso vody nefunguje 
správne, alebo je upchatý filter.

Vyčistite filter. Ak porucha trvá, 
kontaktujte autorizovaný servis.
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Hygienický 
75°C

  Univerzálny  
60°C

Denný
55°C

Ekonomický
45°C

Jemný 
45°C

Rýchly 59` 
65°C

Rýchly 24` 
50°C

Noc
55°C

Predumytie

Čistič umývačky

Cyklus s antibakteriálnym účinkom, vhodný 
na umývanie a dezinfekciu riadu (s odolnými 
usadeninami), kojeneckých fliaš a pod.

Raz denne - pre veľmi znečistený riad a iné predmety, 
ktoré ste nechali jeden deň v umývačke.

Rýchly cyklus pre „bežne znečistený riad - vhodný na 
časté umývanie a bežné množstvo riadu. 

Program pre bežne znečistený riad (najúčinnejší z 
hľadiska spotreby vody a energie).
Program podľa normy EN 50242.
Vhodný na umývanie krehkého riadu a dekoratívneho 
skla. Vhodný aj na umývanie málo znečisteného riadu 
okrem hrncov.

Vhodný na veľmi znečistený riad, ktoré sa umýva ihneď 
po použití. (max. 8 súprav)

Rýchle umývanie riadu ihneď po použití. Náplň 
umývačky súpravou pre 6 osôb.

Maximálne tichý program. Je ideálny na prevádzku v 
nočných hodinách pri využití poplatkov za energiu v 
slabej prevádzke.

Krátke studené predumytie riadu, ktorý necháte v 
umývačke až do naplnenia celého objemu. 

Používajte pravidelne tento program so špeciálnymi 
čistiacimi prostriedkami pre umývačky riadu. Počas 
všetkých procesov čistenia musí byť umývačka prázdna.

TABUĽKA UMÝVACÍCH PROGRAMOV

Umývanie s predumytím
Pre programy s predumytím odporúčame pridať ďalšiu dávku umývacieho prostriedku (max. 10 
g) priamo do umývačky.

PROGRAM Popis

= „Impulzné“ programy    N/A = MOŽNOSŤ NIE JE K DISPOZÍCII
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AQUAPROTECT - CHRÁNENÁ PRÍVODNÁ HADICA
Prívodná hadica obsahuje ochrannú priehľadnú hadicu. V prípade poškodenia hlavnej prívodnej 
hadice vytečená voda zostane v priehľadnej hadici.
Ak voda vytečie z hlavnej prívodnej hadice, v priehľadnej hadici bude viditeľné znamenie.
Môžete dokončiť program ale z bezpečnostných dôvodov odporúčame okamžitú výmenu kompletnej 
zostavy hadice.
Ak hadica nie je dostatočne dlhá pre správne pripojenie, musíte ju nahradiť za dlhšiu.
Môžete si ju kúpiť v servisnom stredisku.

Priehľadná 
ochranná 
hadica

Hlavná hadica 
prívodu
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ZARIADENIE NA 
ZMÄKČOVANIE VODY
V závislosti od zdroja obsahuje voda rôzne 
množstvo vápenca a minerálov, ktoré sa 
usádzajú na riade a zanechávajú na jeho 
povrchu biele škvrny a šmuhy. Aká vysoká je 
prítomnosť týchto minerálov vo vode, taká veľká 
je jej tvrdosť. Umývačky riadu sú vybavené 
zariadením na zmäkčovanie vody, ktoré vyžaduje 
na svoju regeneráciu špeciálnu soľ. 
Stupeň tvrdosti vody Vám oznámi spoločnosť, 
ktorá zaisťuje jej dodávku.

Nastavenie zmäkčovania vody

Zmäkčovacie zariadenie upravuje vodu s 
tvrdosťou do 90°fH (francúzska stupnica tvrdosti) 
alebo 50°dH (nemecká stupnica tvrdosti vody) v 
8 rozdielnych stupňoch jeho nastavenia.

Nastavenia sú popísané nižšie.

* Zmäkčovacie zariadenie je vo výrobe 
nastavené na hodnotu 4 (d4), čo je 
najvhodnejšia úroveň pre väčšinu 
používateľov.

Upravte nastavenie zmäkčovača podľa stupňa 
tvrdosti vody následovne:

DÔLEŽITÉ
Umývačka MUSÍ byť vždy vypnutá pred 
vykonaním nasledujúcich krokov.

1. Podržte stlačené tlačidlo „VOĽBY 
PROGRAMU‟ a v rovnakom čase zapnite 
umývačku stlačením tlačidla „ZAPNUTIA/
VYPNUTIA‟ (zaznie krátky akustický signál).

2. Podržte stlačené tlačidlo „VOĽBY 
PROGRAMU‟ najmenej 5 sekúnd, POKÝM 
nezaznie akustický signál. Aktuálna hodnota 
zmäkčovača vody bude zobrazená na displeji.

3.  Opätovným stlačením rovnakého tlačidla zvoľte 
požadovanú úroveň zmäkčovacieho zariadenia: 
každým stlačením tlačidla sa úroveň zvýši o 
jednu úroveň. Keď dosiahnete nastavenie „d7‟, 
displej sa prepne po ďalšom stlačení späť na 
„d0‟.

4.  Vypnite umývačku stlačením tlačidla 
„ZAPNUTIA/VYPNUTIA“ pre potvrdenie nového 
nastavenia.

 UPOZORNENIE!
Ak sa vyskytne problém, vypnite umývačku  
stlačením tlačidla „ZAPNUTIA/VYPNUTIA“ a 
začnite postup opäť od začiatku (KROK 1).
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0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90

0-3
4-6
7-11

12-16
17-22
23-27
28-33
34-50

NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


