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Obecné bezpečnostní pokyny

• Při plnění nádržky na vodu nesmí hladina
vody překročit maximální hladinu vyznačenou
na nádržce.
• VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení a
poškození spotřebiče: při použití funkce páry 
může uvolněná pára způsobit popáleniny: Po 
použití funkce vaření s párou dvířka otevírejte 
opatrně, abyste předešli zranění.
• Během vaření může v dutině trouby nebo na
skle dvířek docházet ke kondenzaci vlhkosti. 
Jedná se o normální stav. Chcete-li tento efekt 
omezit, počkejte po zapnutí napájení 10–15 
minut, než vložíte jídlo do trouby. Kondenzace 
v každém případě zmizí, jakmile trouba 
dosáhne teploty vaření.
• Vařte zeleninu v nádobě s víkem namísto
otevřeného zásobníku.
• Nenechávejte jídlo uvnitř trouby po uvaření
po dobu delší než 15–20 minut.
• UPOZORNĚNÍ: spotřebič a přístupné části
se během používání zahřívají na vysokou 
teplotu. Dávejte pozor, abyste se nedotkli 
horkých částí.
• UPOZORNĚNÍ: přístupné části se mohou při
používání trouby zahřát. Děti musejí být 
udržovány v bezpečné vzdálenosti.
• UPOZORNĚNÍ: před výměnou žárovky
zajistěte, že spotřebič bude vypnutý, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
• UPOZORNĚNÍ: abyste se vyhnuli
nebezpečí způsobenému náhodným 
resetováním tepelného přerušovače, nesmí 
být tento spotřebič napájen externím 
spínacím zařízením, jako je časovač, ani 
nesmí být připojen do okruhu, který se 
pravidelně zapíná a vypíná.
• Děti mladší 8 let se musí zdržovat v
bezpečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud 
nejsou pod neustálým dohledem.
• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Spotřebič mohou používat osoby ve věku 8 a 
více let a osoby s omezenými fyzickými, 
senzorickými nebo duševními schopnostmi, 
bez zkušeností nebo znalostí o produktu 
pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo 
jim byly uděleny pokyny týkající se provozu 
spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si 
vědomy možných rizik.
• Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, které
jsou bez dohledu.
• K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte
hrubé nebo abrazivní prostředky ani ostré 

kovové škrabky, protože mohou poškrábat 
povrch a způsobit rozbití skla.
• Před vyjmutím odnímatelných částí musí být
trouba vypnutá a po vyčištění je znovu 
sestavte podle pokynů.
• Používejte pouze sondu na maso
doporučenou pro tuto troubu.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte parní
čistič.
• Připojte zástrčku k napájecímu kabelu, který
je schopen vydržet napětí, proud a zátěž 
uvedené na štítku a který je opatřen 
uzemňovacím kontaktem. Zásuvka musí být 
vhodná pro zatížení uvedené na štítku a musí 
mít zapojený a funkční uzemňovací kontakt.
Uzemňovací vodič má žlutozelenou barvu.
Tuto operaci by měl provádět odborník s 
odpovídaj íc í  kval i f ikací .  V př ípadě 
nekompatibility mezi zásuvkou a zástrčkou 
spotřebiče požádejte kvalifikovaného 
elektrikáře, aby zásuvku nahradil jiným 
vhodným typem. Zástrčka i zásuvka musejí 
odpovídat platným normám země instalace.
Připojení k napájecímu zdroji lze provést také 
tak, že mezi spotřebič a zdroj energie, který 
zvládne maximální připojenou zátěž a který je 
v souladu se stávajícími právními předpisy, se 
umístí omnipolární vypínač. Žlutozelený 
uzemňovací kabel by neměl být přerušen 
vypínačem. Zásuvka nebo omnipolární 
vypínač používaný pro připojení by měl být při 
instalaci spotřebiče snadno přístupný.
• Odpojení lze zajistit přístupnou zástrčkou
nebo začleněním spínače v pevném zapojení 
v souladu s pravidly elektroinstalace.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
nahrazen kabelem nebo speciálním 
svazkem, který je k dispozici u výrobce.
Případně se obraťte na zákaznický servis.
• Typ napájecího kabelu musí být H05V2V2-
F. Tento úkon by měl provádět adekvátně 
kvalifikovaný odborník. Uzemňovací vodič 
(žlutozelený) musí být přibližně o 10 mm delší 
než ostatní vodiče. V případě jakýchkoli oprav 
se obracejte pouze na oddělení péče o 
zákazníky a vyžadujte použití originálních 
náhradních dílů.
• Nedodržení výše uvedených pokynů může
ohrozit bezpečnost spotřebiče a zneplatnit 
záruku.
• Před čištěním by měl být odstraněn veškerý
přebytek rozlitého materiálu.
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• Dlouhodobý výpadek napájení během
probíhající fáze vaření může způsobit 
poruchu monitoru. V takovém případě se 
obraťte na zákaznický servis.
• Spotřebič nesmí být instalován za
ozdobnými dvířky, aby nedocházelo k 
přehřátí.
• Když dovnitř umístíte polici, ujistěte se, že
zarážka směřuje nahoru a dozadu do dutiny.
Police musí být zcela zasunuta do dutiny.
• VAROVÁNÍ: Nevykládejte stěny trouby
alobalem ani jakoukoli ochranou na jedno 
použití zakoupenou v obchodě. Hliníkové fólie 
nebo jakákoli jiná ochrana v přímém kontaktu 
se zahřátým smaltem představují riziko 
roztavení a poškození smaltu ve vnitřní části.
• VAROVÁNÍ: Neodstraňujte těsnění dvířek
trouby.
• POZOR: Nedoplňujte na dno dutiny vodu
během vaření nebo když je trouba horká.
• Pro provoz spotřebiče při jmenovitých
frekvencích není nutná žádná další 
operace/nastavení.
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1. Obecné pokyny
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů. Pro dosažení nejlepších výsledků při používání 
trouby si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití. Před instalací trouby si 
zapište výrobní číslo, abyste je mohli sdělit personálu zákaznického servisu v případě potřeby opravy. 
Po vyjmutí trouby z obalu zkontrolujte, zda nebyla během přepravy poškozena. Pokud máte 
pochybnosti, troubu nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným technikem. Veškerý obalový materiál 
(plastové sáčky, polystyren, hřebíky) uchovávejte mimo dosah dětí. Při prvním zapnutí trouby se může 
objevit silně zapáchající kouř, který je způsoben lepidlem na izolačních panelech obklopujících ohřev
trouby. Jedná se o zcela normální stav, a pokud k němu dojde, měli byste před vložením jídla do trouby 
počkat, než se kouř rozptýlí. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost v případech, kdy nejsou 
dodrženy pokyny uvedené v tomto dokumentu. 
POZNÁMKA: funkce trouby, vlastnosti a příslušenství uvedené v této příručce se budou lišit v 
závislosti na vámi zakoupeném modelu.

1.1 Bezpečnostní pokyny
Troubu používejte pouze k určenému účelu, tj. pouze k vaření potravin; 
jakékoli jiné použití, například jako zdroj tepla, je považováno za 
nevhodné, a proto nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za 
škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným 
použitím.
Používání jakéhokoli elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování 
některých základních pravidel:
- netahejte za napájecí kabel, abyste odpojili zástrčku ze zásuvky;
- nedotýkejte se spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo 
nohama;
- obecně se nedoporučuje použití adaptérů, vícenásobných zásuvek a 
prodlužovacích kabelů;
- v případě poruchy a/nebo špatné funkčnosti spotřebič vypněte a 
nemanipulujte s ním.

1.2 Elektrická bezpečnost
ZAJISTĚTE, ABY ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ PROVEDL ELEKTRIKÁŘ 
NEBO KVALIFIKOVANÝ TECHNIK.
Napájecí zdroj, ke kterému je trouba připojena, musí odpovídat 
zákonům platným v zemi instalace. Výrobce nepřijímá žádnou 
odpovědnost za jakékoli škody způsobené nedodržením těchto pokynů. 
Trouba musí být připojena k elektrickému napájení s uzemněnou 
zásuvkou nebo odpojovačem s více póly, v závislosti na právních 
předpisech platných v zemi instalace. Elektrické napájení musí být 
chráněno vhodnými pojistkami a použité kabely musí mít příčný průřez, 
který zajistí správné napájení trouby.
PŘIPOJENÍ
Trouba je dodávána s napájecím kabelem, který by měl být připojován 
pouze k elektrickému napájení s výkonem 220–240 V AC 50 Hz mezi 
fázemi nebo mezi fází a nulovým vodičem. Před připojením trouby k 
elektrickému napájení je důležité zkontrolovat:
- napájecí napětí uvedené na měřidle;
- nastavení odpojovače.
Uzemňovací vodič připojený k uzemňovací svorce trouby musí být 
připojen k uzemňovací svorce napájecího zdroje.
VAROVÁNÍ
Před připojením trouby k napájecímu zdroji požádejte kvalifikovaného 
elektrikáře, aby zkontroloval kontinuitu uzemňovací svorky napájecího 
zdroje. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za případné nehody 
nebo jiné problémy způsobené nezapojením trouby k uzemňovací 
svorce nebo uzemněním, které má vadnou kontinuitu.
POZNÁMKA: vzhledem k tomu, že u trouby mohou být vyžadovány 
údržbářské práce, je vhodné mít k dispozici jinou zásuvku, aby k ní 
mohla být trouba připojena v případě přemístění z místa, na kterém je 
instalována. Napájecí kabel smí vyměňovat pouze personál 
technického servisu nebo technici s odpovídající kvalifikací.

1.3 Doporučení
Po každém použití trouby pomůže čištění v minimální míře udržet 
troubu dokonale čistou.
Nevykládejte stěny trouby hliníkovou fólií ani jakoukoli ochranou na 
jedno použití zakoupenou v obchodě. Hliníková fólie nebo jakákoli jiná 
ochrana v přímém kontaktu se zahřátým smaltem představuje riziko 
roztavení a poškození smaltu ve vnitřním prostoru. Abyste předešli 
nadměrnému znečištění trouby a výslednému silnému zápachu kouře, 
doporučujeme troubu nepoužívat při velmi vysoké teplotě. Je lepší 
prodloužit dobu vaření a trochu snížit teplotu. Kromě příslušenství 
dodávaného s troubou vám doporučujeme používat pouze nádobí a 
formy na pečení odolné vůči velmi vysokým teplotám.

1.4 Instalace
Výrobci nejsou povinni provádět instalaci. Pokud je pro odstranění 
závad způsobených nesprávnou instalací vyžadována pomoc 
výrobce, nevztahuje se na tuto pomoc záruka. Je nutné dodržovat 
pokyny pro instalaci odborně kvalifikovaným personálem.
Nesprávná instalace může způsobit zranění osob, zvířat nebo škodu 
na majetku. Výrobce nenese za takovou škodu nebo zranění 
odpovědnost.
Troubu je možné umístit do vyšší pozice ve skříni nebo pod pracovní 
desku. Před usazením na místo musíte zajistit dobré větrání v prostoru 
trouby, aby bylo umožněno dostatečné proudění čerstvého vzduchu 
potřebného pro chlazení a ochranu vnitřních částí. Vytvořte otvory 
uvedené na poslední straně podle typu usazení.

1.5 Nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou 
směrnicí 2012/19/EU týkající se likvidace odpadu z 
elektrického a elektronického zařízení (OEEZ).
OEEZ obsahuje znečišťující látky (které mohou mít 
negativní dopad na životní prostředí) i základní prvky 
(které lze znovu použít). Je důležité, aby OEEZ prošel 
specifickými úpravami, a znečišťující látky tak byly správně 

odstraněny a zlikvidovány, a aby byly obnoveny všechny materiály. 
Jednotlivci mohou hrát důležitou roli při zajišťování toho, aby se OEEZ 
nestal zátěží pro životní prostředí. Je nezbytné dodržovat několik 
základních pravidel:
- OEEZ se nesmí likvidovat jako domovní odpad;
- OEEZ by měl být odvezen do vyhrazených sběrných oblastí 
spravovaných městskou radou nebo registrovanou společností. 
Pro objemný OEEZ mohou být v mnoha zemích k dispozici sběry z 
domácností. Při zakoupení nového spotřebiče lze vrátit starý spotřebič 
prodejci, který je povinen jej jednorázově bezplatně přijmout, pokud je 
spotřebič obdobného typu a má stejné funkce jako zakoupený 
spotřebič.

OCHRANA A RESPEKTOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pokud je to možné, vyhněte se předehřívání trouby a vždy se ji snažte 
naplnit. Otevírejte dvířka trouby tak zřídka, jak je to jen možné, protože 
teplo z dutiny se při každém otevření rozptyluje.
Chcete-li dosáhnout významné úspory energie, vypněte troubu 5 až 
10 minut před plánovaným ukončením doby vaření a použijte zbytkové 
teplo, které trouba dále generuje. Těsnění udržujte v čistotě a v 
dobrém stavu, aby se zabránilo rozptylu tepla mimo dutinu. Pokud 
máte smlouvu na dodávku elektřiny s hodinovým tarifem, program 
„odložené vaření“ dále zjednodušuje úsporu energie posunutím 
začátku procesu vaření na dobu sníženého tarifu.

1.6 Prohlášení o shodě
Umístěním značky           na tento výrobek potvrzujeme shodu se 
všemi příslušnými evropskými požadavky na bezpečnost, ochranu 
zdraví a životního prostředí, které jsou stanovené v právních 
předpisech platných pro tento výrobek.

Skupina Candy Hoover Group tímto prohlašuje, že tento spotřebič 
označený je      v souladu se základními požadavky směrnice 
2014/53/EU.
Chcete-li obdržet kopii prohlášení o shodě, kontaktujte prosím výrobce 
na adrese: www.candy-group.com.



2. Popis výrobku

2.1 Přehled

1. Ovládací panel
2. Pozice
3. Kovový rošt
4. Odkapávací plech
5. Ventilátor (za ocelovou deskou)
6. Přepážka
7. Dvířka trouby

2
3

4

5

5

6

7

1

2.2 Příslušenství 

1 Odkapávací plech

Shromažďuje  zbytky,  které  odkapávají  během   pečení  pokrmů 
na roštech.

2 Kovový rošt

Drží pečicí plechy a talíře.

4 Osvětlení LED

Jedná se o osvětlovací systém, který nahrazuje tradiční „žárovku“. 
Ve dvířkách je vestavěno 14 světel LED (platí pro nepyrolytické 
varianty). Vytvářejí vysoce kvalitní osvětlení, které umožňuje jasně 
sledovat vnitřek trouby ve všech pozicích bez jakýchkoli stínů.
Výhody:
Tento systém nejen zajišťuje  vynikající  osvětlení  vnitřku  trouby, 
ale také  vydrží  déle   než   tradiční   žárovka,   snáze   se 
udržuje a především šetří energii.
- Optimální sledování
- Osvětlení s dlouhou životností
Velmi nízká spotřeba energie, nižší o 95 % ve srovnání s tradičním 
osvětlením.
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3 Přepážka

Přepážka rozděluje troubu na dva vnitřní prostory. Odděluje horní 
a dolní vnitřní prostor v případě, že chcete použít troubu v duálním 
režimu. 
Poznámka: Musí se používat ve třetí pozici.
Varování: Nikdy nenechávejte přepážku uvnitř trouby, když je 
zapnutý pyrolytický režim.



2.3 První použití
PŘEDBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ
1. Před prvním použitím troubu vyčistěte.
2. Otřete vnější povrchy vlhkým měkkým hadříkem.
3. Umyjte veškeré příslušenství a vytřete vnitřek trouby roztokem
horké vody a mycího prostředku na nádobí.
4. Nastavte  prázdnou  troubu   na  maximální  teplotu   a ponechte ji
zapnutou zhruba po dobu 1 hodiny. To odstraní veškeré zápachy 
novosti.

2.4 Používání funkcí Keepheat

UDRŽOVÁNÍ
Vstupte do režimu Manuál, abyste získali přístup k volbě režimu 
udržování.
Podrobnější informace o udržování najdete v kapitolách 3.11 a 3.12.

PEČENÍ + UDRŽOVÁNÍ
1. Použijte funkci „Sterilizace“ ke sterilizaci nádob
2. Naporcujte surové ingredience
3. Zabalte potraviny do vhodných sterilizovaných nádob nebo
vakuových sáčků
4. Vyberte funkci „Pečení + udržování“ podle typu potravin*

Obrázek 1

Obrázek 2
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Aby byly zaručeny všechny výhody udržování a přínosy pro spotřebu, 
vyzýváme vás k nahlédnutí do dodané stručné příručky, v níž najdete 
konkrétní požadované teploty pro jednotlivé typy potravin a režimy 
udržování a sterilizace.Nejzdravější, nejbezpečnější a nejlepší 
udržování pokrmů je podmíněno dodržováním těchto kroků:
1. Použijte funkci „Sterilizace“ ke sterilizaci nádob*
2. Naporcujte uvařené potraviny
3. Zabalte potraviny do vhodných sterilizovaných nádob nebo
vakuových sáčků**
4. Vyberte nejvhodnější funkci podle typu potravin***
5. Spusťte udržování****
6. Zkonzumujte pokrm*****

POZNÁMKA:
Sterilizační režimy: obsahují také tipy a triky.
* Sterilizace se musí používat pouze v režimu poloviny vnitřního
prostoru.
** Nádoby se mohou lišit podle typu potravin. Konkrétně:
• Tekuté nebo polotekuté pokrmy (např. polévky): používejte pevné
nádoby jako sklenice a pokryjte povrch trochou oleje. Snižte objem 
obsazený tekutinou na minimum. Jinak lze používat vakuové sáčky. 
Sada sous-vide s příslušnou uživatelskou příručkou se dodává  pouze 
s určitými modely výrobku.
• Tvárné pokrmy (např. lasagne, koláče): používejte hermeticky
zakryté pekáče, plechy nebo nádoby.
• Pevné pokrmy (např. maso, ryby): používejte pouze vakuové sáčky.
Vyhněte se udržování pevných pokrmů částečně ponořených v 
tekutině. Pevné pokrmy a tekutiny je nutné udržovat odděleně      a 
potom je smíchat.
• Suché pokrmy: používejte vakuové sáčky.

TIP:
*** Doporučuje se udržovat maso, obiloviny a luštěniny při 70 °C 
(udržování + změknutí),  všechny  ostatní  pokrmy  při  63 °C  (funkce 
udržování).

VAROVÁNÍ:
**** Neudržujte špenát.
- Pamatujte, že zelenina a upečené pečivo se musí udržovat jen 
několik dnů.
- Doporučujeme předehřívat troubu 20 minut.
***** Pokrm lze zkonzumovat.
- Okamžitě: pokrm byl zabalen ihned po upečení, je stále teplý a bude 
udržován v troubě po krátkou  dobu  před  konzumací.  Do 4 hodin ho 
dokonce není nutné vůbec balit.
- Po minimálně 4 hodinách v troubě: studené jídlo je již udržováno ve 
vakuových sáčcích.
- Po minimálně 5 hodinách v troubě: studené jídlo je udržováno, není 
ve vakuových sáčcích.
- Po 1 týdnu: jídlo je upečeno, správně zabaleno a udržováno v troubě.
- V případě výpadku napájení lze jídlo zkonzumovat do jedné hodiny. 
Po jedné hodině je nutné resetovat troubu od začátku.

5. Nastavte dobu pečení
6. Spusťte cyklus pečení
7. Po  uplynutí  doby  pečení  se  spotřebič  automaticky   přepne
do režimu udržování
8. Zkonzumujte pokrm
* Doporučuje se k pečení masa a luštěnin.

KALIBRACE
Kalibrace je proces určený pro funkci Keepheat, který umožňuje 
ověřit správnou funkčnost teplotní sondy.

POZNÁMKA:
· Pokud    trouba    funguje   správně,   na displeji se zobrazí
„CALIBRATION OK“ (Kalibrace v pořádku).
· Kalibrační cyklus lze provádět kdykoli, ale po určitém počtu cyklů
pečení se při volbě nabídky režimu udržování na displeji zobrazí 
překryvné okno s textem “DOPORUČENA KALIBRACE“.
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3. Použití trouby
3.1 Popis displeje

ZAP/VYP Tímto tlačítkem troubu zapnete a vypnete.

- Jestliže je trouba vypnutá, na displeji se objeví hodiny. Když není 
trouba zapnutá, jsou k dispozici všechny funkce kromě doby vaření a 
konce vaření.
- Pokud nejsou hodiny nastaveny, trouba nefunguje: displej bliká a 
ukazuje “12:00“.

Obrázek 10

3.2 Nastavení produktu
- Při prvním spuštění je nutné dodržet proces instalace, aby bylo 
možné troubu použít. Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP) a 
pokračujte. (Obrázek 3)

- Nastavte čas stisknutím tlačítek PLUS a MÍNUS. Stiskněte tlačítko 
OK a pokračujte. (Obrázek 6)

Obrázek 4

Obrázek 6

Obrázek 3

- Stiskněte tlačítko OK a pokračujte. (Obrázek 5)

Obrázek 5

Obrázek 8

Obrázek 9

- Proces instalace je dokončen.
Stiskněte tlačítko OK, poté přejděte na domovskou stránku a
začněte troubu používat. Další podrobnosti naleznete v
příslušném rychlém průvodci.

Obrázek 11

3.3 Provoz v manuálním režimu

Obrázek 7

- Stiskněte tlačítko OK, když je šipka na displeji na volbě MANUAL 
(MANUÁLNÍ), a nastavte vaření ve 3 jednoduchých krocích. (Obrázek 7)

- Vyberte požadovaný režim vaření stisknutím tlačítka OK, když je 
šipka na displeji na požadované funkci. Stisknutím tlačítka DOLŮ 
zobrazíte všechny dostupné funkce. (Obrázek 8)

- Stisknutím PLUS nebo MÍNUS vyberte požadovanou teplotu u 
vybrané funkce. Stiskněte tlačítko OK a pokračujte, nebo stiskněte 
tlačítko ZPĚT a vraťte se k výběru funkcí vaření. (Obrázek 9)

- Stisknutím tlačítka DOLŮ změníte dobu vaření. To lze provést 
stisknutím tlačítek PLUS a MÍNUS, když je šipka na displeji na kartě 
DURATION (TRVÁNÍ). Stiskněte tlačítko OK a spusťte vaření, nebo 
stiskněte tlačítko ZPĚT a vraťte se k nastavení teploty. (Obrázek 10)

- V rámci volby OPTIONS (MOŽNOSTI) lze:
• vyloučit předehřev,
• nastavit konec doby vaření.

- Během pečení můžete:
• upravit teplotu,
• změnit dobu vaření,
• stisknout tlačítko STOP a vaření ukončit.

- Vstupte do sekce nastavení a vyberte jazyk z rozbalovací nabídky. 
(Obrázek 4)

MŮJ
ŠÉFKUCHAŘ VYPÍNAČ 

DVA
VNITŘNÍ PROSTORY DOLŮ ZPĚT 

MÍNUS OK PLUS



3.6 Ovládání v režimu Můj šéfkuchař

Viz kapitola 3.7 Popisy funkcí.

Obrázek 14

3.7  Popisy funkcí

FUNKCE POPIS

DĚTSKÝ ZÁMEK
Po vstupu do nabídky nastavení z úvodní stránky  lze pomocí této funkce uzamknout  troubu,  když je vypnutá. 
Když je nastaven dětský zámek, svítí tato ikona.

SONDA DO MASA
Pokud je zjištěna sonda do masa (signalizována hlášením Informace o systému), rozsvítí se tato ikona a jakýkoli 
probíhající program pečení se zastaví. Pokud je  sonda do masa vyjmuta v průběhu programu pečení,  program 
se zastaví a provede se návrat do úvodní nabídky.

ONE-FI
Z úvodní stránky vstupte do nabídky nastavení. Pomocí této funkce lze nastavit Wi-Fi.

POZNÁMKA: Viz příslušná kapitola 3.8 Funkce Wi-Fi.

MŮJ ŠÉFKUCHAŘ
V případě, že trouba není vypnutá nebo nepeče, lze pomocí tohoto tlačítka vstoupit do speciální nabídky, kde 
jsou položky:
• “MOJE RECEPTY“ (toto je seznam uložených receptů, max. 5; pokud není uložen žádný recept, na černém
displeji se zobrazují znaky „---“)
• “MŮJ PRŮVODCE“ (toto je poslední program přijatý aplikací; pokud nebyly přijaty žádné programy, na černém
displeji se zobrazují znaky „---“)
• “NAPOSLEDY POUŽITO“ (toto je poslední použitý program pečení lišící se od udržovacích programů; pokud
není uložen žádný program, na černém displeji se zobrazují znaky „- - -“)

DVA VNITŘNÍ PROSTORY (podsvíceno):
Pomocí tohoto tlačítka lze vybrat horní nebo dolní vnitřní prostor v případě, že je v komoře zasunutá přepážka.

3.5 Ovládání v režimu Speciální funkce

Viz kapitola 3.9 Režimy přípravy.

Obrázek 13

3.4 Ovládání v režimu Recepty

Viz kapitola 3.12 Recepty.

Obrázek 12
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PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU

Trouba H-KEEPHEAT má možnost  připojení  a díky dalším připraveným tipům a radám je dispozici  bezpočet  inovativních funkcí pro 
pečení  a udržování potravin.

• Získejte přístup k připraveným receptům pro pečení při nízkých teplotách
• Vstupte do nabídky Můj šéfkuchař a získejte více než 150 dalších receptů
• Ovládejte troubu H-KEEPHEAT

Podrobnější informace najdete v příslušné stručné příručce na následujícím odkazu: http://go.candy-group.com/hoover-ov.

3.8  Funkce Wi-Fi

CZ 9

Parametr Specifikace (Wi-Fi)

Informace o produktu pro zařízení v síti

Spotřeba energie produktu v
síťovém pohotovostním režimu,
pokud jsou připojeny všechny porty
kabelové sítě a všechny porty
bezdrátové sítě jsou aktivovány:

2,0 W

Jak aktivovat port bezdrátové sítě:

Přejděte na nastavení -> ONE-FI ->
• Pokud se na displeji zobrazí ONE-FI RESET (OBNOVENÍ ONE-FI)
(znamená to, že trouba není zaregistrována, modul Wi-Fi je vypnutý a 
uživatel může spustit pouze novou registraci)
Stiskněte tlačítko potvrzení       .
Modul Wi-Fi je zapnutý a ikona Wi-Fi bliká, přičemž 1 s svítí, 1 s nesvítí.
• Pokud se na displeji zobrazí ONE-FI OFF (ONE-FI VYPNUTO)
(znamená to, že trouba je zaregistrována, ale modul Wi-Fi je vypnutý).
Stisknutím šipky nahoru nebo dolů přepněte na ONE-FI ON (ONE-FI
ZAPNUTO) a stiskněte tlačítko potvrzení       .
Modul Wi-Fi je zapnutý a ikona Wi-Fi stále svítí.

Jak deaktivovat port bezdrátové
sítě:

Přejděte na nastavení -> ONE-FI ->
• Pokud se na displeji zobrazí ONE-FI READ ONLY (ONE-FI POUZE KE
ČTENÍ) (znamená to, že trouba je zaregistrována a modul Wi-Fi je 
zapnutý).
• Stisknutím šipky nahoru nebo dolů přepněte na ONE-FI OFF (ONEFI
VYPNUTO) a stiskněte tlačítko potvrzení         .
Modul Wi-Fi je vypnutý a ikona Wi-Fi není zobrazena.

Bezdrátový standard

Frekvenční rozsah

Specifikace 
(Bluetooth)

802.11 b/g/n Bluetooth v4.2

2,412 GHz. – 2,484 GHz 2,412 GHz. – 2,484 GHz

802.11b. DSSS 1 Mbps=
+19.5 dBm

802.11b. CCK 11 Mbps=
+18.5 dBm

802.11g. OFDM 54 Mbps= 
+18.5 dBm

802.11n. MCS7= 
+14 dBm

Základní rychlost přenosu dat:
RF vysílací výkon (typ):
+4 dBm
Zvýšená rychlost přenosu dat:
RF vysílací výkon (typ):
+2 dBm
BLE:
RF vysílací výkon (typ):
+7,5 dBm

Maximální vysílací výkon

802.11b =1024 bytes
-80 dBm

802.11g =1024 bytes
-70 dBm

802.11n =1024 bytes
-65 dBm

802.11n HT40 =1024 bytes
-65 dBm

Základní rychlost přenosu dat:
Citlivost@ 0,1 % BER:
-98 dBm
Zvýšená rychlost přenosu dat:
Citlivost@ 0,01% BER:
-98 dBm
BLE:
Citlivost@ 0,1 % BER:
-98 dBm

Minimální přijímací
citlivost



Rychlý průvodce pro troubu Hoover – registrace pomocí 
aplikace 
Postup pro zařízení s technologií Bluetooth 4.0 (nebo vyšší)
DŮLEŽITÉ
Tento rychlý průvodce znázorňuje kroky, které je třeba provést pro 
zaregistrování vašeho spotřebiče v aplikaci Hoover Wizard 
pomocí zařízení s technologií Bluetooth 4.0 (nebo vyšší). V tomto 
případě je postup zjednodušený a rychlejší (snadná registrace). 
Pokud používáte zařízení bez technologie Bluetooth (nebo verzi 
nižší než 4.0), postupujte podle pokynů popsaných v další části.

KROK 1
· Poznačte si sériové číslo spotřebiče.
· Poznačte si název Wi-Fi a heslo (klíč WPA/WEP), které se
obvykle nacházejí na zadní straně Wi-Fi routeru. 
POZNÁMKY
· Frekvence domácí sítě Wi-Fi musí být nastavena na pásmo 2,4
GHz. Pokud je vaše domácí síť nastavena na pásmo 5 GHz, 
nebude možné spotřebič nakonfigurovat. 
· Máte-li potíže s nalezením hesla WPA/WEP, obraťte se na svého
poskytovatele internetu. 
Zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon připojen ke stejné síti Wi-Fi a 
zda je u něj v části „Settings“ (Nastavení) povoleno rozhraní 
Bluetooth. Další podrobnosti naleznete v příručce.

KROK 2
· Stáhněte si z obchodu aplikaci Hoover Wizard.
· Spusťte aplikaci Hoover Wizard a vytvořte svůj uživatelský profil
klepnutím na „Register“ (Registrovat). Přijměte zásady ochrany 
osobních údajů a vyplňte požadovaná pole. 
POZNÁMKY 
· Aplikace je k dispozici pro zařízení Android (verze 4.4 nebo
vyšší) a iOS (verze 8.0 nebo vyšší). 
· Pokud již máte uživatelský profil Hoover Wizard, můžete se
přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů.

KROK 3
· Na úvodní stránce klepnutím na ikonu se třemi pruhy v levém
horním rohu vstupte do svého profilu, poté klepněte na 
„REGISTER NEW APPLIANCE“ (REGISTROVAT NOVÝ 
SPOTŘEBIČ) a vyberte název produktu, který chcete 
zaregistrovat.

KROK 4
· Zadejte datum nákupu vašeho spotřebiče (DD/MM/RRRR), poté
klepněte na „Proceed“ (Pokračovat).

KROK 5
· Vložte 16 číslic sériového čísla nebo naskenujte QR kód na
spotřebiči. Klepněte na „Next“ (Další). Zkontrolujte správnost 
údajů a klepněte na „Confirm“ (Potvrdit). Jakmile systém rozpozná 
produkt, klepněte na „Next“ (Další).

KROK 6
1) Klepněte na ikonu ONE-FI.
2) Nastavte troubu na ONE-FI RESET (OBNOVENÍ ONE-FI)
(trouba pípne).
3) Ikona Wi-Fi bude blikat.
·V aplikaci – klepněte na „Confirm“ (Potvrdit). Počkejte, až se
aplikace připojí ke spotřebiči. 
POZNÁMKY  
· Registrace musí být dokončena do 5 minut.
· V případě jakéhokoli problému klepněte na „Retry“ (Opakovat) a
ujistěte se, že jste v zařízení (chytrém telefonu / tabletu) povolili 
Bluetooth. Pokud proces ještě nebyl správně dokončen, klepněte 
na „Proceed with Standard Enrollment“ (Pokračovat standardní 
registrací).
· Aby byl zajištěn správný přenos dat, doporučujeme vám zůstat
se zařízením v blízkosti spotřebiče.

KROK 7
· Vložte heslo své domácí sítě Wi-Fi.
· Vyberte typ hesla (WEP nebo WPA), poté klepněte na „Confirm“
(Potvrdit). 
· Proces registrace je nyní dokončen.

POZNÁMKY 
· Pokud není automaticky synchronizován aplikací, vložte do
prvního pole název své domácí sítě Wi-Fi; věnujte pozornost 
rozdílu mezi malými a velkými písmeny.
POKUD NASTAVENÍ NENÍ ÚSPĚŠNÉ
Je důležité zajistit dobrou sílu signálu Wi-Fi mezi domácím 
routerem a spotřebičem: nízká síla signálu Wi-Fi by způsobila 
selhání poslední fáze nastavení. Abyste posoudili, zda se jedná o 
tento případ, spusťte proces připojení znovu od kroku 1; když se 
dostanete ke kroku 6, umístěte své zařízení (chytrý telefon nebo 
tablet) vedle routeru a vyhledejte síť „WIFIOVEN-xyzk“ vytvořenou 
spotřebičem. Pokud se neobjeví jako jedna z možností, znamená 
to, že router nevidí spotřebič. V tomto případě velmi 
doporučujeme, abyste router přemístili blízko ke spotřebiči (pokud 
je to možné), nebo se obraťte na svého poskytovatele internetu 
ohledně pořízení kompatibilního prodlužovače dosahu Wi-Fi ke 
zvýšení síly signálu.

Režim dálkového ovládání
· Klepněte na ikonu ONE-FI.
· Nastavte troubu na ONE-FI ON (ONE-FI ZAPNUTO) (trouba
pípne).
· Ikona Wi-Fi bude blikat.

Rychlý průvodce pro troubu Hoover – registrace pomocí 
aplikace 
Postup pro zařízení bez technologie Bluetooth 4.0 (nebo s 
verzí nižší než 4.0)
DŮLEŽITÉ
Tento rychlý průvodce popisuje kroky, které byste měli provést pro 
zaregistrování vašeho spotřebiče pomocí aplikace Hoover Wizard 
s využitím zařízení bez technologie Bluetooth. Doporučujeme, 
abyste pokračovali s chytrým telefonem / tabletem vybaveným 
touto technologií, aby byl postup jednodušší. 

KROK 1
· Poznamenejte si sériové číslo spotřebiče a název Wi-Fi a heslo
(klíč WPA/WEP), které lze obvykle nalézt na zadní straně Wi-Fi 
routeru. 
· Zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon / tablet připojen ke stejné
síti Wi-Fi. 
POZNÁMKY 
- Frekvence domácí sítě Wi-Fi musí být nastavena na pásmo 2,4 
GHz. Pokud je vaše domácí síť nastavena na pásmo 5 GHz, 
nebude možné spotřebič nakonfigurovat. 
- Máte-li potíže s nalezením hesla WPA/WEP, obraťte se na svého 
poskytovatele internetu.

KROK 2
· Stáhněte si z obchodu aplikaci Hoover Wizard.
· Spusťte aplikaci Hoover Wizard a vytvořte svůj uživatelský profil
klepnutím na „Register“ (Registrovat). Přijměte zásady ochrany 
osobních údajů a vyplňte požadovaná pole. 
POZNÁMKY 
- Aplikace je k dispozici pro zařízení Android (verze 4.4 nebo vyšší) 
a iOS (verze 8.0 nebo vyšší). 
- Pokud již máte uživatelský profil Hoover Wizard, můžete se 
přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů.

KROK 3 
· Na úvodní stránce klepnutím na ikonu se třemi pruhy v levém
horním rohu vstupte do svého profilu, poté klepněte na 
„REGISTER NEW APPLIANCE“ (REGISTROVAT NOVÝ 
SPOTŘEBIČ) a vyberte název produktu, který chcete 
zaregistrovat.

KROK 4
· Zadejte datum nákupu vašeho spotřebiče (DD/MM/RRRR), poté
klepněte na „Proceed“ (Pokračovat). 
· Vložte 16 číslic sériového čísla nebo naskenujte QR kód na
spotřebiči. Klepněte na „Next“ (Další). Zkontrolujte správnost 
údajů a klepněte na „Confirm“ (Potvrdit). Jakmile systém rozpozná 
produkt, klepněte na „Next“ (Další).

KROK 5
1) Klepněte na ikonu ONE-FI.
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2) Nastavte troubu na ONE-FI RESET (OBNOVENÍ ONE-FI)
(trouba pípne) a počkejte 5 minut.
3) Ikona Wi-Fi bude blikat.
· V aplikaci – klepněte na „Confirm“ (Potvrdit).
POZNÁMKY 
- Registrace musí být dokončena do 5 minut. 
- Aby byl zajištěn správný přenos dat, doporučujeme, abyste 
zůstali se zařízením v blízkosti spotřebiče.

KROK 6
· Ukončete aplikaci Hoover Wizard.
· Přejděte do nastavení Wi-Fi sítě zařízení.

KROK 7
· V seznamu dostupných Wi-Fi sítí vyberte „WIFIOVEN-xyzk“.
POZNÁMKY 
- Pokud ji nenajdete, počkejte ještě pár sekund, nebo proveďte 
nové vyhledání.

KROK 8
· Ukončete režim nastavení svého zařízení.
· Vraťte se do aplikace Hoover Wizard a počkejte, dokud aplikace
nedetekuje váš spotřebič. 
· Jakmile se objeví obrazovka „Wi-Fi Network is active“ (Síť Wi-Fi
je aktivní), klepněte na „Next“ (Další).

KROK 9
· Vložte heslo své domácí sítě Wi-Fi.
· Vyberte typ hesla (WEP nebo WPA), poté klepněte na „Confirm“
(Potvrdit). 
POZNÁMKY 
- Pokud není automaticky synchronizován aplikací, vložte do 
prvního pole název své domácí sítě Wi-Fi; věnujte pozornost 
rozdílu mezi malými a velkými písmeny.

KROK 10
· Počkejte až do konce procesu přenosu dat mezi aplikací a
produktem, poté klepněte na „Confirm“ (Potvrdit). Na displeji 
spotřebiče se zobrazí „CONNECTED“ (PŘIPOJENO) a poté 
„REMOTE CONTROL ON“ (DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZAPNUTO).
· Proces registrace je nyní dokončen.

POKUD NASTAVENÍ NENÍ ÚSPĚŠNÉ
Je důležité zajistit dobrou sílu signálu Wi-Fi mezi domácím 
routerem a spotřebičem: nízká síla signálu Wi-Fi by způsobila 
selhání poslední fáze nastavení. Abyste posoudili, zda se jedná o 
tento případ, spusťte proces připojení znovu od kroku 1; když se 
dostanete ke kroku 5, umístěte své zařízení (chytrý telefon nebo 
tablet) vedle routeru a vyhledejte síť „WIFIOVEN-xyzk“ vytvořenou 
spotřebičem. Pokud se neobjeví jako jedna z možností, znamená 
to, že router nevidí spotřebič. V tomto případě velmi 
doporučujeme, abyste router přemístili blízko ke spotřebiči (pokud 
je to možné), nebo se obraťte na svého poskytovatele internetu 
ohledně pořízení kompatibilního prodlužovače dosahu Wi-Fi ke 
zvýšení síly signálu.

Režim dálkového ovládání
· Klepněte na ikonu ONE-FI.
· Nastavte troubu na ONE-FI ON (ONE-FI ZAPNUTO) (trouba
pípne).
· Ikona Wi-Fi bude blikat.

CZ 11



3.9  Režimy přípravy

Funkce
(závisí na modelu trouby)

GRIL: používejte gril se zavřenými dvířky.
Horní topné těleso se používá samostatně a můžete upravovat teplotu. Rozžhavení 
těles do ruda vyžaduje pět minut předehřívání. Úspěch je zaručen pro grilované 
pokrmy, kebaby a gratinované pokrmy. Bílé maso se umísťuje dále od grilu; doba 
pečení je delší, ale maso bude chutnější. Tmavé maso a rybí filety můžete pokládat
na rošt nad odkapávací plech.

* Testováno podle normy EN 60350-1 pro účely prohlášení o spotřebě energie a stanovení energetické třídy.

SPODNÍ OHŘEV + VENTILÁTOR: Spodní topné těleso se používá společně 
s ventilátorem zajišťujícím cirkulaci vzduchu uvnitř trouby. Tato funkce je ideální 
pro koláče, dorty a croissanty. Zabraňuje vysoušení pokrmu a podporuje 
kvašení, aby byl výsledek dokonalý. Umístěte rošt do dolní pozice.

VÍCEÚROVŇOVÉ: Tato funkce umožňuje současné pečení různých pokrmů v 
jedné nebo více pozicích. Teplo proniká do pokrmu lépe a zkrátí se také doba 
pečení a předehřevu. Tato metoda pečení zajišťuje lepší distribuci tepla 
a zabraňuje smísení vůní. Při současném pečení více pokrmů nastavte o deset 
minut delší dobu. 
Tato funkce je vhodná zejména pro gratinování a lasagne (200 °C).

SPODNÍ OHŘEV: Používání spodního tělesa. Ideální k pečení veškerého 
pečiva. Tuto funkci používejte pro koláče, kyše, dortíky, paštiky a jakékoli 
pečení, které vyžaduje více tepla zespodu.

STATICKÝ + VENTILÁTOR: Tato funkce zajišťuje lepší distribuci tepla díky 
kombinaci ventilátoru a topných těles. Díky asistované distribuci tepla zaručuje 
tato funkce homogenní výsledek pečení, proto je ideální pro pečivo, například 
chléb, pizzu a focacciu.

STATICKÝ: Tato funkce využívá jak vrchní, tak dolní topné těleso. 
Předehřívejte troubu po dobu zhruba deseti minut. Tato metoda je ideální pro 
veškeré pečené maso (180/200 °C) a ryby (160–170 °C). 
Umístěte pokrm a jeho nádobu na roštu do střední pozice.

ROZMRAZOVÁNÍ: Ventilátor zajišťuje proudění vzduchu o pokojové teplotě 
kolem zmrzlého pokrmu a tak jej za několik minut rozmrazí bez toho, aby se 
jakkoli změnil obsah proteinů v pokrmu.

Doporučená 
teplota

°C

Celý
vnitřní
prostor

•

Horní
vnitřní
prostor

•• 

Dolní
vnitřní
prostor

•••

KYNUTÍ: Díky velmi jemnému ohřevu vnitřního prostoru zajišťuje tato funkce 
kynutí chleba nebo pečiva během pečení.

L3

180°C

230°C

160°C

170°C

180-200 °C
160-170 °C

210°C

40°C

√

√ √ √

√

√ √

√

√

√

√

√

√

GRIL + VENTILÁTOR: používejte turbo gril se zavřenými dvířky.
Horní topné těleso se používá společně s ventilátorem zajišťujícím cirkulaci 
vzduchu uvnitř trouby. Předehřev je nezbytný u tmavého masa, ale nikoli u bílého 
masa. Ideální pro pečení pokrmů o velké tloušťce, celých kusů jako je pečené 
vepřové, drůbež atd. Umístěte pokrm určený ke grilování přímo do středu roštu ve 
střední pozici. Zasuňte pod rošt odkapávací plech pro zachycení šťáv. Zajistěte, aby 
nebyl pokrm příliš blízko u grilu. V polovině pečení pokrm obraťte.

200°C

MASTER BAKE: Tato funkce umožňuje připravovat pokrmy zdravěji tak, že 
snižuje potřebné množství tuku nebo oleje. Kombinace topných těles s cyklem 
pulzujícího vzduchu zaručuje dokonalý výsledek pečení. Tato funkce je vhodná 
zejména pro gratinování.

√

180°C

*

*
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Funkce KEEPHEAT
(závisí na modelu trouby)

UDRŽOVÁNÍ: Tato funkce umožňuje udržovat všechny pokrmy, například maso, 
ryby a luštěniny.

•  Chcete-li použít celý vnitřní prostor, vyjměte z trouby přepážku.
•• Chcete-li použít polovinu vnitřního prostoru, vložte do trouby přepážku. Rozdíl mezi teplotami horního a dolního vnitřního prostoru se může lišit od
160 °C do 240 °C.

UDRŽOVÁNÍ + ZMĚKNUTÍ: Tato funkce umožňuje udržovat tučné maso, 
obiloviny a luštěniny; zvyšuje jejich měkkost a šťavnatost.

STERILIZACE: Tato funkce je nutné před udržováním a umožňuje sterilizovat 
sklenice.

PEČENÍ + UDRŽOVÁNÍ: Tato funkce umožňuje péci při nižší teplotě, čímž 
zajišťuje měkkost a šťavnatost pokrmů (zejména masa), a automatické přepnutí 
na udržování.

63

70

70 + 63

121 
(po dobu 15 min)

√ √

√ √

√ √

√ √

Funkce Keep Heat jsou k dispozici pouze pro funkce s polovinou 
vnitřního prostoru.
• Chcete-li je použít, vložte do trouby přepážku.
• Počkejte, než se  na  displeji  zobrazí  polovina  vnitřního
prostoru,  jak je znázorněno na obrázku 15.
• Na obrazovce stiskněte tlačítko Dva vnitřní prostory, abyste
vybrali prostor pro spuštění režimu udržování.
Potom spouštějte jakékoli funkce Keep Heat, jak je popsáno v 
kapitole 3.3 Ovládání v režimu Manuál.Obrázek 15

POZNÁMKY:

3.10 Režimy funkce Keep Heat

Celý
vnitřní

•prostor

Horní
vnitřní

••prostor  

Dolní
vnitřní

•••prostor

Přednastavená 
teplota

°C
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3.11 Pokyny pro udržování
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3.12 Recepty
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DEMONTÁŽ DVÍŘEK TROUBY
1. Otevřete čelní okno.
2. Otevřete svorky krytu závěsu na pravé a levé straně čelního
okna stlačením směrem dolů.
3.Vraťte okno zpět provedením předchozího postupu v opačném 
pořadí kroků.

4.2 Údržba

DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÝCH DVÍŘEK
1. Otevřete dvířka trouby.
2.3.4. Zajistěte závěsy, vyšroubujte šrouby a demontujte horní 
kovový kryt vytažením směrem nahoru.
5.6. Vyjměte sklo tak, že ho opatrně vytáhnete z dvířek trouby
7. Na konci čištění nebo výměny díly znovu sestavte provedením
kroků v opačném pořadí.

4. Čištění a údržba trouby

4.1 Obecné poznámky k čištění
- Životnost spotřebiče můžete prodloužit prostřednictvím 
pravidelného čištění.
- Před prováděním ručního čištění počkejte, až trouba vychladne.

VAROVÁNÍ:
- Nikdy nepoužívejte při čištění brusné mycí prostředky, drátěnku 
nebo ostré předměty. Předejdete tak neopravitelnému poškození 
smaltovaných dílů.
- Používejte pouze mycí prostředky na bázi vody, mýdla nebo 
bělidla (čpavek).

SKLENĚNÉ DÍLY
Doporučuje se čistit skleněné  okno  savou  kuchyňskou  utěrkou 
po každém použití trouby. Chcete-li odstranit odolnější skvrny, 
můžete použít dobře vyždímanou houbu napuštěnou mycím 
prostředkem a potom opláchnout vodou.

OKNO TROUBY
Je-li těsnění znečištěné, můžete jej vyčistit mírně navlhčenou 
houbičkou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství vyčistěte před oplachováním a sušením mokrou 
mýdlovou houbičkou: vyvarujte se použití abrazivních mycích 
prostředků.

ODKAPÁVACÍ PLECH
Po použití grilu vyjměte plech z trouby.
• Nalijte na plech horký tuk a umyjte jej v horké vodě pomocí
houbičky a prostředku na mytí nádobí.

POZNÁMKY:
• Pokud stále ulpívají mastné skvrny, ponořte plech do vody a
mycího prostředku. Alternativně můžete plech umýt v myčce na 
nádobí nebo použít komerční saponát na trouby.
• Nikdy nedávejte znečištěný plech zpět do trouby.

CZ 16
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VÝMĚNA ŽÁROVKY
1. Odpojte troubu od síťového napájení.
2. Sejměte skleněný kryt, vyšroubujte žárovku a vyměňte ji za novou žárovku stejného typu.
3. Jakmile je vadná žárovka vyměněna, vraťte zpět skleněný kryt.

CZ 17

5. Odstraňování poruch
5.1 Časté dotazy

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Trouba nehřeje Hodiny nejsou nastaveny Nastavte hodiny

Trouba nehřeje

Trouba nehřeje

Dětská pojistka je nastavena

Funkce vaření a teplota nebyly nastaveny

Deaktivujte dětskou pojistku

Ujistěte se, že potřebná nastavení jsou
správná

Žádná reakce dotykového uživatelského
rozhraní

Pára a kondenzace na panelu
uživatelského rozhraní

Očistěte panel uživatelského rozhraní
hadříkem z mikrovlákna a odstraňte

vrstvu kondenzace



INSTALLATION EN INSTALACE CZ

INSTALLAZIONE IT INSTALLATION DE

Opening  / Apertura /
Otvor / Öffnung 

460 mm x 15 mm

Opening  / Apertura /
Otvor / Öffnung 

560 mm x 45 mm

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.

EN

Il Produttore non si assume responsabilità per eventuali errori di stampa o errori di trascrizione all'interno di questa brochure. Ci riserviamo il diritto di 
apportare modiche ai prodotti a seconda delle necessità, compresi gli interessi di consumo, senza inuenza alcuna sulle caratteristiche relative a sicurezza o 
funzionamento.

IT

Výrobce neponese odpovědnost za žádné nepřesnosti vzniklé v důsledku chyb při tisku nebo přepisu této brožury. Vyhrazujeme si provádět úpravy výrobků 
podle potřeby, včetně úprav v zájmu spotřeby, aniž budou dotčeny charakteristiky týkající se bezpečnosti nebo funkčnosti. 

CZ

Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung für Ungenauigkeiten, die aus Übersetzungs- oder Druckfehlern in dieser Broschüre entstehen. Wir behalten 
uns das Recht vor, jederzeit erforderliche Änderungen an Produkten durchzuführen, auch solche, die den Verbrauch betreffen, und zwar unbeschadet der 
Merkmale bezüglich Sicherheit oder Funktion. 
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INSTALACIÓN ES POSTAVLJANJE HR

INSTALLATION FR

Abertura  / Ouverture /
Otvor / Nyílás 

460 mm x 15 mm

Abertura  / Ouverture /
Otvor / Nyílás 

560 mm x 45 mm

El fabricante no se hace responsable de ninguna imprecisión resultante de los errores de impresión o transcripción contenidos en este folleto. Nos 
reservamos el derecho a realizar modificaciones a los productos según sea necesario, incluidos los intereses de consumo, sin perjuicio de las características 
relacionadas con la seguridad o la función. 

ES

Le fabricant n'est pas responsable des inexactitudes liées à des erreurs d'impression ou de transcription contenues dans cette brochure. Nous nous 
réservons le droit de modifier les produits si cela s'avère nécessaire, notamment dans l'intérêt de la consommation, sans compromettre pour autant les 
caractéristiques de sécurité ou de fonctionnement. 

FR

Proizvođač ne snosi odgovornost za netočnosti koje su rezultat pogrešaka pri tiskanju ili transkripciji u ovoj brošuri. Po potrebi, zadržavamo pravo na 
izvođenje izmjena proizvoda, uključujući interese potrošnje, ne dovodeći u pitanje značajke koje su vezane uz sigurnost ili funkcije. 

HR

A

A

A

595 mm

595 mm546 mm

22 mm

560 mm

4
2

8
3

4
1

4
7

 •
 7

0
gr

 A
4

 •
 0

1
.2

0
1

9
 •

 R
EV

.0


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121



