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Návod na obsluhu

HYDROPOWER
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* Len pri niektorých modeloch    ** Prevedenie hubice sa môže líšiť podľa modelu
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* Len pri niektorých modeloch    ** Prevedenie hubice sa môže líšiť podľa modelu
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* Len pri niektorých modeloch    ** Prevedenie hubice sa môže líšiť podľa modelu

24 hod.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Tento vysávač by mal byť používaný len na upratovanie domácnosti a v 
súlade s týmto návodom na obsluhu. Pred použitím vysávača sa uistite, či 
rozumiete tomuto návodu.

Nenechávajte zariadenie zapnuté v zásuvke. Pred čistením alebo 
akoukoľvek údržbou zariadenia vždy vypnite a napájací kábel vytiahnite 
zo zásuvky.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, pokiaľ majú dozor alebo 
dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto prístroja a boli 
oboznámený s možnými rizikami jeho používaním. S prístrojom sa nesmú 
hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte zariadenie používať, 
aby ste sa vyhli ohrozeniu bezpečnosti, napájací kábel musí byť 
vymenený autorizovaným technikom spoločnosti Hoover.

Udržujte dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného odevu a vlasov z 
dosahu otočných kief.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebný materiál a náhradné diely 
doporučené alebo dodávané spoločnosťou Hoover.

Statická elektrina: Pri čistení niektorých kobercov vzniká malé množstvo 
statickej elektriny. Výboje statickej elektriny neohrozujú zdravie.

Nepoužívajte Vaše zariadenie vonku, na mokré povrchy alebo na mokré 
vysávanie.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové 
ohorky a podobné predmety.

Nestriekajte alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace tekutiny, 
aerosoly alebo ich výpary.

Počas používania zariadenia neprechádzajte cez napájací kábel a 
nevyťahujte napájací kábel zo zásuvky ťahaním za šnúru.

Nepoužívajte zariadenie,ak vám pripadá poškodené.

Servis Hoover: Pre zaistenie vždy bezpečnej a efektívnej práce s 
prístrojom odporúčame, aby akékoľvek servisné práce alebo opravy 
vykonával len autorizovaný servisný pracovník spoločnosti Hoover.

Počas používania zariadenia nestojte na napájacom kábli ani si ho 
neovíjajte okolo paží či nôh.

Nepoužívajte zariadenie pre čistenie zvierat a osôb.

Pri upratovaní schodov nestavajte zariadenie na vyšší schod, než sa 
nachádzate vy.

Nevysávajte veľké množstvo sypkých materiálov, ako je prací prostriedok, 
múka alebo podobné.

nepoužívajte spotrebič bez vody naplnenej v nádržke na vodu.
V priebehu používania majte spotrebič vždy v horizontálnej polohe, na 
udržanie vody v nádržke.

Keď skončíte s používaní spotrebiča, vždy vyprázdnite nádržku na vodu.

Nedotýkajte sa prípojky alebo spotrebiča mokrými rukami.

Životné prostredie
Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť 
likvidovaný ako domový odpad. Zariadenie musí byť predané do 
príslušného zberného miesta pre likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými 
predpismi pre likvidáciu odpadu. O ďalších podrobných informáciách o 
zachádzaní, regenerácii a likvidácii tohto zariadenia prosím kontaktujte Váš miestny 
úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo obchod, kde ste ho kúpili.

Tento spotrebič je v súlade s Európskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/
ES a 2011/65/EU.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK
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ZOZNÁMENIE SA S VYSÁVAČOM

ZLOŽENIE VYSÁVAČA
Vybaľte všetky časti vysávača z obalu.
1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia zásobníka na prach a vyberte celú túto jednotku z 

vysávača, uchopením za rukoväť na zásobníku. [1]
2. Uvoľnite ľavú/pravú západku zásobníka na prach a odpojte kryt zásobníka od 

zásobníka. [2]
3. Naplňte nádržku na vodu medzi značkami MIN a MAX. Nenaplňte nádržku nad 

úroveň MAX. [3]
4. Opätovne umiestnite zásobník na prach na nádržku na vodu a zaistite ho ľavou a 

pravou západkou. [2]
5. Vložte celý zásobník do spotrebiča a uistite sa, či je pevne zaistený. [1]
6. Pripojte hadicu k vysávaču a presvedčite sa, že je spoľahlivo zaistená. [4] Na 

uvoľnenie hadice: jednoducho stlačte dve poistky na hadici a potiahnite ju. [4]
7. Pripojte rukoväť hadice k hornému koncu trubice a skontrolujte zaistenie. [5A]
8. Spodný koniec trubice pripojte k hubici na koberce a podlahu**. [6A]
9. Pripevnite držiak na pomôcky na trubicu a tu môžete odložiť pomôcky [X1, X2, 

X3]. [7] Tieto pomôcky môžete napasovať na koniec rukoväti hadice a trubice pri 
používaní. [5B, 6B]

POUŽÍVANIE VYSÁVAČA
PRED POUŽÍVANÍM VYSÁVAČA SA UISTITE, ČI JE NÁDRŽKA NA VODU 
NAPLNENÁ VODOU MEDZI ZNAČKAMI MIN A MAX. AK JE NÁDRŽKA NA VODU 
PRÁZDNA, POZRITE SI PROSÍM ČASŤ „ZLOŽENIE VYSÁVAČA“ OD KROKU 1 
PO KROK 5.

1. Vytiahnite napájací kábel a pripojte ho do zásuvky. Koniec kábla označuje 
červená značka. [10]

2. Roztiahnite teleskopickú trubicu* do požadovanej dĺžky presunutím 
uvoľnovacieho tlačidla* do najpohodlnejšej polohy pre vysávanie. [8]

3. Hubica na koberce a podlahy** - Stlačte volič typu podlahy na hubici [9] na voľbu 
ideálneho režimu vysávania pre konkrétny typ podlahy.

 Tvrdá podlaha – Štetiny sú vysunuté, aby nedošlo k poškriabaniu podlahy.
 Koberec – Štetiny sú zasunuté, aby bolo zaistené účinné čistenie.
4. Vysávač zapínajte a vypínajte len vypínačom na hlavnej časti zariadenia. [11]
5. Výkon nasávania zvýšite alebo znížite úpravou regulátora ovládania výkonu. [11]
6. Upravte regulátor nasávania na požadovanú úroveň.
7. Na konci používania vypnite spotrebič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. 

Odpojte a stlačte tlačidlo navíjača kábla, na vinutie napájacieho kábla späť do 
vysávača. [12]

POZNÁMKA: Po každom používaní sa uistite, či je nádržka na vodu prázdna 
a vyčistená. Tento produkt je určený len pre suché vysávanie a NESMIE byť 
použitý na mokré vysávanie alebo na mokrých povrchoch.

ČASŤ O ULOŽENÍ A SKLADOVANÍ
Trubicu je možné uložiť na zadnej strane vysávača na uskladnenie alebo dočasné 
uskladnenie počas používania. [13]

ÚDRŽBA VYSÁVAČA
VYPRÁZDNENIE A VYČISTENIE NÁDRŽKY NA VODU, CYKLÓNOVEJ NÁDOBY 
A ZÁSOBNÍKA NA PRACH
1. Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia [11] a odpojte napájací 

kábel. [10]
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia zásobníka na prach a vyberte celú túto jednotku z 

vysávača, uchopením za rukoväť na zásobníku. [1]
3. Uvoľnite ľavú/pravú západku zásobníka na prach a odpojte kryt zásobníka od 

zásobníka. [2]
4. Vylejte znečistenú vodu z nádržky a vyčistite nádržku na vodu. [14]
5. Vytiahnite prázdnu západku a vyprázdnite zásobník na prach. [15]

A. Hlavná časť vysávača
B. Ľavá/pravá západka zásobníka na 

prach
C. Hadica
D. Nádržka na vodu
E. Rukoväť zásobníka na prach
F. Tlačidlo uvoľnenia zásobníka na 

prach
G. Rukoväť na prenášanie
H. Tlačidlo navíjača kábla
I. Regulátor ovládania výkonu
J. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
K. Rukoväť hadice
L. Regulátor nasávania
M. Teleskopická trubica*
N. Nastavenie teleskopickej trubice*
O. Držiak na pomôcky
P. Hubica na koberce a podlahy**

Q. Západka zásobníka na prach
R. Západka na vyprázdnenie
S1. Penový filter pred motorom A
S2. Penový filter pred motorom B
S3. Penový filter pred motorom C
T. HEPA filter pred motorom
U. Parkovacia štrbina
V. Kryt výstupného filtra
W1. Výstupný filter A
W2. Výstupný filter B
X1. Štrbinový nástavec*
X2. Prachová kefa*
X3. Hubica na nábytok*
Y. Mini-turbo hubica na odstraňovanie 

zvieracích chlpov*
Z. Mini-turbo hubica na odstraňovanie  

alergénov*
AA.Hubica na tvrdé podlahy*

* Len pri niektorých modeloch    ** Prevedenie hubice sa môže líšiť podľa modelu
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6. Zatvorte klapku zásobníka na prach.
7. Otvorte západky zásobníka na prach a odpojte kryt zásobníka [16], vyberte 

cyklónovú jednotku a vyčistite ju. [17]
8. Vráťte cyklónovú jednotku na miesto, zložte celý zásobník na prach a zaistite 

západky zásobníka. [16]
9. Spojte zásobník na prach s nádržkou na vodu a zaistite ľavú a pravú západku 

zásobníka na prach. [2]
10. Vráťte jednotku zásobníka na prach do vysávača a zaistite ju. [1]

Čistenie filtra
Na zaistenie optimálneho výkonu vášho vysávača, vyumývajte HEPA filter pred 
motom, penové filtre a výstupný filter po každom použití.

Čistení filtra pred motorom:
1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia zásobníka na prach a vyberte celú túto jednotku z 

vysávača, uchopením za rukoväť na zásobníku. [1]
2. Uvoľnite ľavú/pravú západku zásobníka na prach a odpojte nádržku na vodu od 

jednotky zásobníka na prach. [2]
3. Umyte penový filter pred motorom A a B. [18]
4. Umyte ich v teplej vode [23] a nechajte dôkladne vyschnúť skôr, ako ich vložíte 

späť do vysávača. [24]
5. Umyte HEPA filter pred motorom a vyberte penový filter pred motorom. [19, 20]
6. Umyte HEPA filter a penový filter [23] a nechajte ich dôkladne vyschnúť skôr, ako 

ich vložíte späť do vysávača. [24]

Čistenie výstupného filtra:
1. Na vybratie výstupného filtra, uvoľnite kryt výstupného filtra a vyberte tento filter z 

krytu výstupného filtra. [21]
2. Umyte filter v teplej vode [22, 23] a nechajte ho dôkladne vyschnúť skôr, ako ho 

vložíte späť do vysávača. [24]
POZNÁMKA: Nepoužívajte horúcu vodu alebo čistiace prostriedky. V málo 
pravdepodobnom prípade, ak sa filtre poškodia, použite Genuine Hoover náhradu. 
Nepokúšajte sa používať tento spotrebič bez napasovaných filtrov.

Odstránenie prekážky zo systému
Ak sa výkon nasávania vysávača zníži:
1. Skontrolujte, či nie je plná nádržka na vodu a zásobník na prach. Ak je tomu tak, 

viď časť „VYPRÁZDNENIE A VYČISTENIE NÁDRŽKY NA VODU, CYKLÓNOVEJ 
NÁDOBY A ZÁSOBNÍKA NA PRACH“.

2. Ak nádržka na vodu a zásobník na prach nie je plný, potom;
 A. Je potrebné vyčistiť filtre? Ak áno, viď časť „Čistenie filtra“.
 B. Skontrolujte, či nie je v systéme iná prekážka - Na odstráneniu prekážky v 

teleskopickej trubici alebo pružnej hadici použite tyč alebo palicu.

PRÍSLUŠENSTVO A HUBICE

Štrbinový nástavec, hubicu na nábytok a kefu na prach je možné uložiť na trubici.
Štrbinový nástavec* – Na rohy a ťažko prístupné miesta. [X1]
Kefa na prach* – Pre šetrné čistenie knihovní, rámov, klávesníc a iných jemných 
plôch. [X2]
Hubica na čistenie nábytku – Pre šetrné čistenie nábytku a tkanín. [X3]
Hubica na koberce a podlahu** – Na čistenie kobercov a podláh. [P]
Hubica na tvrdé podlahy* – Pre šetrné čistenie parkiet a iných citlivých 
podlahových krytín. [AA]
Mini-turbo hubica na odstraňovanie chlpov domácich zvierat* – Použite túto 
hubicu na upratovanie schodiska alebo na hĺbkové čistenie textilných povrchov a 
iných ťažko prístupných plôch [Y].
Mini-turbo hubica na odstraňovanie alergénov* – Použite túto hubicu na 
upratovanie schodísk alebo pre hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných ťažko 
prístupných plôch. [Z]
DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte mini-turbo hubice na čistenie kobercov s dlhými strapcami, 
pelechov domácich zvierat a kobercov s vlasom dlhším ako 15 mm. Pokiaľ sa kefy 
otáčajú, hubica nesmie zostať na jednom mieste.

KONTROLNÝ ZOZNAM POUŽÍVATEĽA
Ak máte akýkoľvek problém so spotrebičom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu 
skôr, ako sa obrátite na miestny servis HOOVER.
• Funguje správne elektrická zásuvka, ku ktorej je pripojený vysávač? Skontrolujte 

ju pomocou iného spotrebiča. 
• Nie je nádržka na vodu alebo zásobník na prach preplnený? Viď časť „Údržba 

vysávača“.
• Nie je upchatý filter? Viď časť „Čistenie filtra“.
• Nie je upchatá hadica alebo hubica? Viď časť „Odstránenie prekážky zo systému“.
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Náhradné diely a spotrebný materiály HOOVER
Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti HOOVER. Získate ich od 
miestneho predajcu výrobkov HOOVER alebo priamo od spoločnosti Hoover. V 
objednávke dielov prosím vždy uvádzajte číslo modelu.

Spotrebný materiál:
• Sada filtrov (pred motorom a výstupný):  U72 35601577

Náhradné diely:
• Hubica na koberce a podlahy:   G150 35601579
• Hubica na údržbu tvrdej podlahy:  G151 35601580
• Mini-turbo hubica na čistenie chlpov zvierat: J51 35601163
• Pružná hadica:    D148 35601578

Akosť
Kvalita výroby vo výrobných závodoch spoločnosti HOOVER bola posúdená 
nezávislou organizáciou. Naše výrobky sú vyrábané podľa systému akosti, ktorý 
spĺňa požiadavky ISO 9001.

Vaša záruka
Záručné podmienky pre tento spotrebič stanoví náš zástupca v štáte, v ktorom je 
spotrebič predávaný. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého 
ste si zariadenie zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je 
potrebné predložiť účtenku alebo doklad o kúpe.
 
Právo na zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

* Len pri niektorých modeloch    ** Prevedenie hubice sa môže líšiť podľa modelu
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