Návod na obsluhu
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POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento spotrebič je určený na domáce čistenie, ako je uvedené
v tejto používateľskej príručke. Pred použitím spotrebiča sa
uistite, že ste tejto príručke plne porozumeli.
Spotrebič nenechávajte zapojený do elektrickej siete.
Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky vždy po
jeho použití, pred čistením, alebo akoukoľvek údržbou.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a
znalosťami vtedy, ak sú pod pohľadom alebo im boli dané
pokyny týkajúce sa bezpečného použitia spotrebiča a
rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú
hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte
spotrebič používať. Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti,
napájací kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik
spoločnosti HOOVER.
Ruky, nohy, voľné oblečenie a vlasy držte v bezpečnej
vzdialenosti od rotujúcich kief.
Používajte iba príslušenstvo, spotrebný materiál alebo náhradné
diely odporúčané alebo dodávané spoločnosťou HOOVER.
Statická elektrina: Niektoré koberce môžu spôsobiť menšie
nahromadenie statickej elektriny. Prípadný statický výboj nie je
zdraviu škodlivý.
Nepoužívajte spotrebič vonku, na akomkoľvek mokrom
povrchu alebo na mokré vysávanie.
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Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci
popol, ohorky cigariet alebo iné podobné veci.

ČASTI VYSÁVAČA

Spotrebič prestaňte používať, ak nefunguje správne.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

HOOVER servis: Pre zaistenie dlhého, bezpečného a účinného
fungovania tohto spotrebiča odporúčame, aby všetky servisné
úkony alebo opravy vykonával len autorizovaný servisný
technik spoločnosti HOOVER.

L.
M.
N.
O.
P.

Nesprejujte alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace
roztoky, aerosóly alebo ich pary.
Pri používaní spotrebiča neprechádzajte cez napájací kábel
a nevyťahujte zástrčku ťahaním za napájací kábel.

Počas používania spotrebiča nestojte na kábli ani ho
neobtáčajte okolo paží alebo nôh.
Nepoužívajte spotrebič na čistenie zvierat alebo ľudí.
Pri čistení schodov neumiestňujte spotrebič nad seba.
Prostredie
Tento symbol na spotrebiči informuje, že s týmto spotrebičom sa nesmie
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Je potrebné ho odovzdať na príslušnom
zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia
musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre
podrobnejšie informácie o nakladaní so spotrebičom, jeho obnove a recyklácii sa
obráťte na váš obecný úrad, odpadkovú službu pre domácnosti a alebo obchod,
kde ste spotrebič zakúpili.
Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/ES a
2011/65/EÚ.

Jednotka nádoby na prach
Hlavné teleso vysávača
Pedál zapnutia/vypnutia
Parkovacia pozícia
Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
Pedál pre navinutie kábla
Nádoba na prach
Teleso cyklónu
Hľadač vírov ( červený )
Kryt nádoby na prach
Uvoľňovacia spúšť klapky
nádoby na prach
Tlačidlo otvorenia krytu nádoby na prach
Hadica
Držiak hadice
Regulátor sania*
Držiak príslušenstva*

Q. Teleskopická trubica
R. Kobercová a podlahová hubica (GP)**
Q1. Kobercová hubica (CA)**
Q2. Hubica na tvrdú podlahu (HF)**
S. Pedál výberu typu podlahy
T. Výfukový filter
U. Predfilter motora
V1.Oprašovacia kefka*
V2.Nástavec na štrbiny*
V3.Nábytková hubica*
W. Mini turbo hubica na odstránenie
chlpov zvierat*
X. Mini turbo hubica na odstránenie alergénov*
Y. Grand turbo hubica*
Z1.Parketová hubica*
Z2.Parketová hubica Extra*

AKO ZLOŽIŤ VYSÁVAČ
Vyberte všetky súčasti z obalu.
1. Pripojte hadicu k hlavnému telesu vysávača a uistite sa, že dosadla a zapadla na svoje
miesto. Pre uvoľnenie: stlačte tlačidlo na hadici a ťahajte. [1]
2. Pripojte držiak hadice k horného koncu predlžovacej tyče [2a] alebo prípadne k
príslušenstvu. [2b]
3. Pripojte spodnú časť predlžovacej trubice ku kobercovej alebo podlahovej hubici [3a]
alebo prípadne k príslušenstvu. [3b]
4. Doplnky na vysávanie je možné po použití uložiť na spodok predlžovacej trubice
pomocou dodaného držiaka príslušenstva. [4]

POUŽÍVANIE VYSÁVAČA
1.
2.
3.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK
4.
5.
6.

Vytiahnite sieťový kábel a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kábel nevyťahujte viac ako
určujte červená značka. [5]
Roztiahnite teleskopickú trubicu do požadovanej dĺžky presunutím uvoľňovacieho
tlačidla nahor a pohybujte držadlom nahor alebo dole pre nastavenie čo najpohodlnejšej
polohy pre vysávanie. [6]
Kobercová a podlahová hubica Stlačte pedál voliča typu podlahy na hubici [7] a zvoľte
najvhodnejší režim vysávania pre daný typ podlahy.
Tvrdá podlaha – Kefy sú spustené, aby chránili podlahu.
Koberec – Kefy sú zdvihnuté pre vysávanie do čo najvyššej hĺbky.
Vysávač zapnite stlačením pedálu zapnutia/vypnutia na hlavnom tele vysávača. [8 ]
Upravte nastavenie sacieho výkonu na držiaku na požadovanú úroveň. [9]
Po ukončení používania vypnite stlačením pedálu zapnutia/vypnutia. Vytiahnite zo
zásuvky a stlačte pedál navinutia kábla [F] pre navinutie napájacieho kábla naspäť to
vysávača.
*Iba u niektorých modelov

** Iba u niektorých modelov, hubice sa môžu meniť v závislosti od modelu
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Odkladanie a Uskladnenie
Trubicu je možné uložiť na zadnú stranu vysávača pri uskladnení alebo pri krátkodobom
uložení počas používania. [10]

ÚDRŽBA VYSÁVAČA
Vyprázdnenie nádoby na prach
Keď prach v nádobe dosiahne ukazovateľ maximálnej hladiny, nádobu vyprázdnite.
DÔLEŽITÉ Pre udržanie čo najlepšieho výkonu nedovoľte, aby bol prach nad indikátorom
maximálnej hladiny.
1. Vypnite vysávač hlavným vypínačom a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo otvorenia krytu nádoby na prach a vytiahnite nádobu na prach z
vysávača. [11]
3. Nádobu na prach držte jednou rukou a stlačte uvoľňovaciu spúšť klapky nádoby na
prach. [14]
4. Zatvorte klapku nádoby na prach a uložte nádobu naspäť do vysávača.

PRÍSLUŠENSTVO
Pre čo najlepší výkon a vynikajúcu energetickú účinnosť sa pri hlavnom vysávaní odporúča
používanie správnych hubíc. Tieto hubice sú uvedené v grafoch pod písmenami GP, HF
alebo CA.
Typ hubice GP sa dá použiť na vysávanie kobercov aj tvrdej podlahy.
Typ hubice HF je vhodný pre použitie len na tvrdej podlahe.
Typ hubice CA je vhodný pre použitie iba na koberci.

Čistenie umývateľných filtrov
Vysávač je vybavený modrou filtrovou jednotkou. Pre zaistenie optimálneho čistiaceho
výkonu pravidelne čistite filtre, ktoré je potrebné oklepať o okraj nádoby na prach. Filtre je
potrebné čistiť po 5 vysypaniach nádoby na prach alebo v prípade, že je filter zanesený.

Ďalšie hubice sú príslušenstvom pre špeciálne vysávanie a odporúčajú sa iba na
príležitostné použitie.
Všimnite si, že tento vysávač je vybavený energetickým štítkom v zmysle Európskeho
nariadenia (EÚ) 665/2013.
Ak štítok zobrazuje na ľavej strane červený kruhový zákaz, ktorý prekrýva symbol koberca,
znamená to, že vysávač nie je vhodný pre použitie na kobercoch.

DÔLEŽITÉ Všetky bezsáčkové vysávače si vyžadujú pravidelné čistenie filtrov. V prípade
nevyčistenia filtrov môže dôjsť k upchatiu prívodu vzduchu, prehriatiu a zlyhaniu výrobku.
Môže to spôsobiť zrušenie záruky.

Ak štítok zobrazuje na pravej strane červený kruhový zákaz, ktorý prekrýva symbol tvrdej
podlahy, znamená to, že vysávač nie je vhodný pre použitie na tvrdých podlahách.

DÔLEŽITÉ Filtre pravidelne kontrolujte a starajte sa o ne.
DÔLEŽITÉ Vždy pred použitím sa uistite, že je filtrová jednotka úplne vysušená.

#1 POZNÁMKA: Schopnosť vysať prach z koberca, schopnosť vysať prach z tvrdej podlahy
a energetická účinnosť v súlade s nariadeniami Komisie (EÚ) 665/2013 a (EÚ) 666/2013.

Pre prístup k filtru:
1. Stlačte tlačidlo otvorenia krytu nádoby na prach a vytiahnite nádobu na prach z
vysávača. [11]
2. Nádobu na prach držte jednou rukou a pre otvorenie krytu nádoby na prach druhou
stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu nádoby na prach. [12]
3. Odoberte predfilter motora, ktorý sa nachádza v kryte nádoby. [15]
4. Predfiltrom motora jemne poklopte a umyte ho. Nepoužívajte horúcu vodu alebo
čistiace prostriedky. Z filtra odstráňte prebytočnú vodu a pred opätovným použitím
ho nechajte úplne vyschnúť. [18,19]
5. Po úplnom vysušení znovu nasaďte predfilter motora do krytu nádoby na prach a
založte do vysávača.

Všetko príslušenstvo je možné upevniť na koniec držadla hadice alebo na koniec pevnej
trubice (okrem oprašovacej kefky).
Štrbinová hubica a nábytková hubica sa odkladajú na trubicu a oprašovacia kefka sa
ukladá pod držadlo hadice.
• Štrbinová hubica * – Na rohy a ťažko prístupné miesta.
• Oprašovacia kefka * – Na police s knihami, rámy, klávesnice a iné úzke miesta. Pre
predĺženie kefiek stlačte tlačidlo na tele nástroja.
• Nábytková hubica * – Na mäkký nábytok a textílie.
• Hubica C&F: Na koberce a tvrdú podlahu.

DÔLEŽITÉ Nepoužívajte výrobok bez toho, aby bol založený prefilter motora.

• Parketová hubica* – Pre parketové podlahy a iné jemné podlahy.

Pre prístup k výfukovému filtru:
1. Dvierka výfukového filtra uvoľníte stlačením oboch tlačidiel a potiahnutím smerom
von z hlavného tela vysávača. [16]
2. Odoberte filtrovú jednotku z miesta uloženia potiahnutím krúžkového uzáveru
výfukového filtra. [17]
3. Filtrovú jednotku jemne poklopte a umyte. Nepoužívajte horúcu vodu alebo čistiace
prostriedky. Z filtra odstráňte prebytočnú vodu a pred opätovným použitím ho
nechajte úplne vyschnúť. [18,19]
4. Po úplnom vysušení založte naspäť fitrovú jednotku a uložte do vysávača zasunutím
a zatlačením naspäť na miesto.

• Grand turbo hubica* – Turbo hubica sa používa na hĺbkové čistenie kobercov.
• Mini turbo hubica na odstránenie chlpov zvierat*– Mini turbo hubica sa používa na
schodoch alebo na hĺbkové vysávanie textilných povrchov a iných miest, ktoré sa ťažko
vysávajú.
• Mini turbo hubica na odstránenie alergénov* – Mini turbo hubica sa používa na
schodoch alebo na hĺbkové vysávanie textilných povrchov a iných miest, ktoré sa ťažko
vysávajú.
DÔLEŽITÉ Nepoužívajte Mini turbo hubicu na kobercoch s dlhými strapcami, zvieracích
kožiach a kobercoch s vlasom dlhším ako 15 mm. Keď sa kefa otáča, hubica nesmie zostať
na jednom mieste.
*Iba u niektorých modelov

** Iba u niektorých modelov, hubice sa môžu meniť v závislosti od modelu

5

SK
5.

Uzamknite kryt výfukového filtra stlačením hrany so západkami. Po zapadnutí
dvierok výfukového filtra na miesto budete počuť kliknutie.
DÔLEŽITÉ Nepoužívajte výrobok bez toho, aby bol založený prefilter motora.
Čistenie nádoby na prach/separačnej jednotky
Tento vysávač používa špeciálny separačný systém spoločnosti Hoover. V prípade
potreby je možné separačnú jednotku odmontovať od nádoby na prach a vyčistiť.
1. Stlačte tlačidlo otvorenia krytu nádoby na prach a vytiahnite nádobu na prach z
vysávača. [11]
2. Nádobu na prach držte jednou rukou a pre otvorenie krytu nádoby na prach druhou
stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu nádoby na prach. [12]
3. Odoberte hľadač vírov (červený) z tela cyklónu. [13]
4. Odoberte telo cyklónu z nádoby na prach. [14]
5. V prípade potreby použite na odstránenie prachu z červeného hľadača vírov a z
povrchu tela cyklónu handru. [13]
6. Umiestnite nádobu na prach pod vodovodný kohútik. [18] Opláchnite letnou vodou.
Vnútorné povrchy nádoby na prach umývajte iba vodou. Na umývanie vnútorných
častí nádoby na prach NEPOUŽÍVAJTE mydlové čistiace prostriedky.
7. Založte vnútorný komponent do nádoby na prach a uistite sa, že sú všetky
komponenty suché.
8. Zatvorte kryt nádoby na prach a vložte zostavu s nádobou naspäť do vysávača.
Odstránenie zablokovania
1. Skontrolujte, či nie je nádoba na prach plná. Ak áno, prečítajte si časť Vyprázdnenie
nádoby na prach.
2. Ak je nádoba na prach prázdna, ale sací výkon je nízky:
A. Je potrebné vyčistiť filtre? Ak áno, prečítajte si časť Čistenie umývateľných filtrov.
B. Skontrolujte, či v systéme nedošlo k inému upchatiu. - Na odstránenie upchatia
predlžovacej trubice alebo ohybnej hadice použite tyč alebo palicu.
C. Skontrolujte umiestnenie predfiltra motora.
D. Skontrolujte, či nie je potrebné vyčistiť separačnú jednotku. Prečítajte si časť
Čistenie separačnej jednotky.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Náhradné diely a spotrebný materiál Hoover
Vždy nahrádzajte diely originálnymi náhradnými dielmi od spoločnosti Hoover. Môžete si
ich zakúpiť u svojho miestneho distribútora spoločnosti Hoover alebo priamo od spoločnosti
Hoover. Pri objednávaní náhradných dielov vždy uvádzajte číslo modelu.
Sada predfiltra motora a výfukového filtra (2l) U52
35601650
Sada predfiltra motora a výfukového filtra (4l) U53
35601651
Úplná ohybná hadica
D204E 35601652
G227EE 35601653
Kobercová a podlahová hubica
Kobercová hubica Extra
G228EE 35601654
Parketová hubica Extra
G89PC 35600659
Hubica na odstránenie chlpov zvierat
J51
35601163

Hoover Servis
So všetkými požiadavkami na služby sa prosím obráťte na miestne servisné stredisko
spoločnosti Hoover.
Tel: 08444 995 599
Email: customer.services@hoovercandy.com
Kvalita
BSI ISO 9001: Kvalita v továrňach spoločnosti Hoover bola nezávisle posúdená. Naše
výrobky sú vyrobené s využitím systému kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

Vaša záruka
Záručné podmienky pre tento spotrebič sú definované našim zástupcom v krajine, v ktorej
sa predáva. Podrobnosti týkajúce sa týchto podmienok je možné získať u
obchodníka, u ktorého bol spotrebič zakúpený. Pri uplatňovaní nárokov podľa podmienok
tejto záruky je nutné predložiť doklad o predaji alebo úhrade.
Môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

USER CHECK LIST

KONTROLNÝ ZOZNAM POUŽÍVATEĽA

Ak máte problém s výrobkom, pred obrátením sa na miestny servis spoločnosti Hoover
vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu.
• Funguje elektrické napájanie vysávača? Skontrolujte pomocou iného elektrického
spotrebiča.
• Je nádoba na prach preplnená? Preštudujte si časť „Údržba vysávača“.
• Nie je upchatý filter? Preštudujte si časť „Údržba vysávača“.
• Nie je upchatá hadica alebo hubica? Preštudujte si časť „Odstránenie zablokovania zo
systému“
• Nie je vysávač prehriaty? Ak áno, automatický reset potrvá približne 30 minút.

*Iba u niektorých modelov

** Iba u niektorých modelov, hubice sa môžu meniť v závislosti od modelu

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.
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