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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

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.
Pri používaní čistiacich nástrojov dbajte na to, aby bol spotrebič držaný 
vo vzpriamenej (zaparkovanej) polohe. Vyhnete sa tým možnému 
poškodeniu koberca alebo podlahovej krytiny. Pri vysávaní schodov 
nestavajte zariadenie na vyšší schod, než sa nachádzate vy.
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, 
aerosóly alebo ich výpary.

Počas používania zariadenia neprechádzajte cez napájací kábel a 
nevyťahujte napájací kábel zo zásuvky ťahaním za šnúru.
Nepoužívajte spotrebič, ak vám pripadá poškodený.
Servis Hoover: Na 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 používaní čistiacich nástrojov dbajte na to, aby ste vždy držali 
spotrebič aj vašou druhou rukou. To zabezpečí, že spotrebič počas 
používania nespadne.

VAROVANIE: Tepelná poistka vypne spotrebič, aby sa predišlo prehriatiu, ak je 
spotrebič používaný pri plnom zaťažení alebo sú zablokované alebo znečistené 
filtre. Ak sa to stane, vypnite, odpojte a odstráňte chybu. Bude trvať približne 45 
minút, kým dôjde k automatickému obnoveniu.

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 2014/35/EÚ, 
2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio 
(MB) Taliansko
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ZOZNÁMTE SA S VAŠIM VYSÁVAČOM

Jednoduché 
vysávanie s 
vašim novým 
spotrebičom 
Hoover

Tento vysávač je vybavený 
energetickým štítkom 
podľa požiadaviek 
európskeho nariadenia 
(EÚ) 665/2013.

RUKOVÄŤ

TLAČIDLO UVOĽNENIA 
ZÁSOBNÍKA

ZÁSOBNÍK

UMÝVATEĽNÝ HEPA FILTER 
A SIEŤOVÝ RÁM

PREDLŽOVACIA TRUBICA 
A DLHÝ ŠTRBINOVÝ 

NÁSTAVEC

MRIEŽKA VÝFUKOVÉHO 
FILTRA

VOLIČ PRE VYSÁVANIE 
KOBERCA**

HUBICA NA ÚDRŽBU PARKIET*

ODSTRAŇOVAČ 
ZVIERACÍCH CHLPOV A 
ALERGÉNOV*

SPONA NA KÁBEL

RUKOVÄŤ

HÁČIK NA ZAVESENIE 
HADICE

HÁČIK NA ZAVESENIE 
KÁBLA

NÁSTAVEC 2 V 1

HADICA

NAPÁJACÍ KÁBEL

PRÍPOJKA HADICE

PEDÁL NA UVOĽNENIE 
ČISTIČA

PEDÁL ZAPNUTIA/
VYPNUTIA

* Len pri niektorých modeloch
** Prevedenie voliča, hornej časti koša a rukoväti sa môže líšiť v závislosti od modelov.
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PRÍPRAVA VÁŠHO SPOTREBIČA

Vložte hlavnú rukoväť do tela spotrebiča a 
následne ju zaistite pomocou dodanej skrutky.
Na dotiahnutie skrutky môžete použiť bežnú mincu.

NAPÁJACÍ KÁBEL

Nevyťahujte nadmerne napájací kábel.

Zacvaknite napájací kábel do spony 
na kábel na zadnej strane rukoväti, 
aby nedošlo k nechcenému priechodu 
spotrebiča po kábli a vzniku nejakého 
poškodenia.

VOLIČ OVLÁDANIA VYSÁVANIA KOBERCA

Volič ovládania vysávania koberca zvyšuje a znižuje 
výšku hubice.

* Len pri niektorých modeloch

VOLIČ OVLÁDANIA VYSÁVANIA KOBERCA

Uistite sa, či je spotrebič vo vzpriamenej (zaparkovanej) 
polohe a presuňte volič na požadované nastavenie pre 
typ koberca alebo podlahovej krytiny. Pre dosiahnutie 
najlepšieho výkonu a energetickej účinnosti#¹ sa 
odporúča použiť úpravu nastavenia polohy 1 pre hlavné 
vysávanie. Ostatné nastavenia sú určené pre jednoduché 
použitie, použitie kobercov s dlhým vlasom alebo pre 
špecializované vysávanie.

Nastavenia
1. Najlepší výkon a energetická účinnosť pri krátkych 
až stredných vlasoch kobercov, tvrdých drevených 
podlahách, drevených podlahových doskách so štrbinami, 
keramických dlaždiciach.
2. Koberce so stredným vlasom, jemné podlahové krytiny 
ako je napríklad vinyl alebo linoleum, parketové podlahy.
3 alebo 4. Pri kobercoch s dlhým vlasom sa môže zvýšiť 
odpor na pohyb. Použite tieto prechodné nastavenia na 
zníženie sily potrebnej na tlačenie vysávača.
5. Režim luxusného koberca a režim nástroja.

DÔLEŽITÉ: Neodporúča sa používať tento vysávač na 
vysávanie kobercov s vlasom väčším ako 30 mm. Pred 
vysávaním si prosím pozrite pokyny k čisteniu odporúčané 
výrobcom podlahy/koberca.

DÔLEŽITÉ: Pri čistení jemných tvrdých podláh, ako je 
napríklad vinyl alebo linoleum, musí byť prepínač voliča 
presunutý do polohy 2. V opačnom prípade by mohlo dôjsť 
k poškodeniu povrchu podlahy.

Tento vysávač je vybavený energetickým štítkom podľa 
požiadaviek európskeho nariadenia (EÚ) 665/2013. Ak je 
na štítku uvedený červený zákazový krúžok napravo na 
symbole pre tvrdé podlahy, znamená to, že vysávač nie je 
vhodný pre použitie na tvrdých podlahách.

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

UVOĽNENIE SPOTREBIČA

Spotrebič odistite zošliapnutím ľavého pedálu svojou 
nohou.

PREPÍNAČ NAPÁJANIA

Ak chcete spotrebič zapnúť alebo vypnúť, zošliapnite 
pravý pedál svojou nohou.
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ČISTIACE NÁSTROJE

Rukoväť
Všetko príslušenstvo je možné pripevniť na koniec hadice. Príslušenstvo kombinujte v závislosti od použitia.

Odstraňovač zvieracích chlpov a alergénov*
Tento nástroj je ideálny na odstraňovanie chlpov domácich zvierat.
NEDOTÝKAJTE SA rotujúcej kefky.

Odpojte krátku pružnú hadicu z 
prípojky hadice. K prípojke na 
hadicu pripojte dlhšiu pružnú 
hadicu.

Vytiahnite predlžovaciu trubicu 
a dlhý štrbinový nástavec.

Odpojte dlhý štrbinový 
nástavec od predlžovacej 
trubice.

Napasujte predlžovaciu trubicu 
na hadicu.

Pripevnite dlhý štrbinový 
nástavec na predlžovaciu 
trubicu alebo priamo na hadicu.

Namontujte prachovú kefku alebo 
odstraňovač zvieracích chlpov 
a alergénov* alebo parketovú 
hubicu* na hadicu alebo na koniec  
predlžovacej trubice.

DÔLEŽITÉ! Pri používaní čistiacich nástrojov, musí byť vysávač udržiavaný vo vzpriamenej polohe, 
predovšetkým pri vysávaní schodov. Výška hubice by mala byť taktiež nastavená na režim nástroja.

* Len pri niektorých modeloch

VYSÁVANIE SCHODOV

S vysávačom je k dispozícii 
krátka ako aj dlhá pružná hadica. 
Ak potrebuje používateľ použiť 
dlhšiu pružnú hadicu, mal by 
odpojiť krátku hadicu od prípojky 
hadice a nahradiť ju dlhšou 
pružnou hadicou.

Pri vysávaní schodov, je nebezpečné 
umiestniť vysávač nad sebou.

VŽDY pracujte s vysávačom 
umiestneným pod vami. Zaistite, 
aby bol umiestnený proti spodnému 
schodu.

ULOŽENIE SPOTREBIČA

Vysávač vypnite a odpojte zástrčku od elektrickej 
zásuvky. Naviňte napájací kábel okolo háčikov na 
uloženie kábla.
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VYPRÁZDNENIE ZÁSOBNÍKA

Ak chcete vybrať zásobník z vysávača, stlačte 
tlačidlo na uvoľnenie zásobníka.

Podržte zásobník na 
odpadkovým košom 
a stlačte tlačidlo 
jednoduchého otvorenia na 
zadnej strane zásobníka.

Kryt zásobníka sa otvorí a 
budete tak môcť vysypať 
zásobník bez toho, aby 
došlo ku kontaktu s 
prachom.

Po vyprázdnení zásobníka, 
jemne poklepte alebo 
zatraste so zásobníkom, 
aby ste tak uvoľnili všetok 
prebytočný prach z filtrov.

Neprepĺňajte zásobník 
nad hranicu maximálnej 
úrovne.

ČISTENIE FILTROV PRED MOTOROM

Otvorte hornú časť zásobníka na prach, čím ho 
otvoríte.

Otáčaním filtra odpojte zostavu filtra z hornej časti 
zásobníka. Odporúča sa umývať filtre po každom 
5 vyprázdnení zásobníka.

Vyberte sieťový rám z HEPA filtra, potom jemne 
poklepte na oba filtre, čím uvoľníte všetok 
prebytočný prach.

Vyčistite filter ako aj ochrannú mriežku pod tečúcou 
teplou vodou až dovtedy, pokiaľ nebude tiecť čistá voda. 
Prebytočnú vodu odstráňte potrepaním a nechajte filter 
schnúť 24 hodín. Filtre skompletizujte a namontujte do 
vysávača len vtedy, ak sú úplne suché.

DÔLEŽITÉ! Zaistite, aby bol sieťový rám pred 
používaním opätovne namontovaný na HEPA filter.

ČISTENIE VÝFUKOVÉHO FILTRA

Výfukový filter by mal byť umytý každý mesiac. Zatlačte na 
západku, čím uvoľníte výfukovú mriežku. Vyberte filter a umyte ho 
v teplej vode.

Prebytočnú vodu odstráňte otrasením filtra a nechajte ho schnúť 
24 hodín. Filtre opätovne namontujte až potom, keď sú úplne 
suché.
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DÔLEŽITÉ! Skôr ako sa pokúsite vykonať 
akúkoľvek údržbu, vypnite vysávač a odpojte jeho 
zástrčku od elektrickej zásuvky.

VÝMENA PÁSU ALEBO KEFIEK

Ak váš vysávač nepracuje účinne, môže byť potrebná výmena pásu alebo kefiek (alebo oboch súčasne), ale najskôr 
sa prosím uistite, či máte:

• Vyprázdnený zásobník
• Vyčistené filtre
• Skontrolované možné zablokovania

DÔLEŽITÉ! Skôr ako sa pokúsite vykonať 
akúkoľvek údržbu, vypnite vysávač a odpojte jeho 
zástrčku od elektrickej zásuvky. 

Otočte vysávač a odskrutkujte 6 upevňovacích 
skrutiek, ktoré zaisťujú kryt kefky k základni.

Uchopte zostavu kefky a natiahnite pás, pokiaľ 
nebude možné nasadiť kefku späť do krytu 
vysávača.

Zložte kryt kefky. Otáčaním kefky skontrolujte voľný pohyb pásu.

Zložte zostavu kefky a skontrolujte opotrebovanie 
na páse.

Pomocou 6 upevňovacích skrutiek pripevnite 
kryt kefky.

Namotajte nový pás 
okolo motora a kanálu 
kefky.

* Len pri niektorých modeloch

ODSTRÁNENIE ZABLOKOVANIA

Skontrolujte, či nie sú 
zablokované čistiace nástroje 
a hadica.

Hadicu je možné odpojiť na 
oboch koncoch.

Otočte vysávač a otáčaním 
kefky skontrolujte, či sa na 
nej nenachádzajú žiadne 
prekážky vrátane vlasov.

Skontrolujte, či nie je 
zablokovaná prípojka hadice. 
Pomocou pružnej tyče 
odstráňte akékoľvek prekážky.

Ak chcete odstrániť 
zablokovanie z odstraňovača 
zvieracích chlpov a 
alergénov*, otočte objímku na 
zadnej strane a zdvihnite kryt.
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Kontrolný zoznam používateľa

Ak váš vysávač nefunguje správne, prejdite si nasledujúci kontrolný zoznam.
1. Je vysávač pripojený k funkčnej elektrickej sieti?
 Skontrolujte to pomocou iného elektrického zariadenia.
2. Nie je zásobník plný alebo zanesený jemným prachom?
 Na vyprázdnenie zásobníka, si pozrite pokyny na str. 6.
3. Nie je hadica zablokovaná?
 Na odstránenie zablokovania, si pozrite pokyny na str. 7.
4. Nie je zablokovaná spodná časť vysávača?
 Na odstránenie zablokovania, si pozrite pokyny na str. 7.
5. Nie sú zablokované filtre?
 Na vyčistenie filtrov, si pozrite pokyny na str. 6.
6. Je správne nastavená výška hubice?
 Pre nastavenie voliča výšky vlasu koberca, si pozrite pokyny na str. 4.
7. Otáčajú sa kefky správne?
 Na kontrolu kefiek, si pozrite pokyny na str. 7.
8. Nedošlo k prehriatiu vysávača?
 Ak k tomu došlo, obnovenie prevádzky potrvá približne 45 minút.
Ak máte akékoľvek pochybnosti, zavolajte do servisného strediska Hoover a požiadajte o 
pomoc. Možno vám budú môcť pomôcť prostredníctvom telefónu. Servisný poplatok vám bude 
zaúčtovaný v prípade zistenia, že vysávač je v prevádzkovom stave, ak nebol zostavený v 
súlade s týmito pokynmi alebo bol používaný nesprávne.

VAROVANIE!

Tepelná poistka vypne vysávač, aby sa tak predišlo jeho prehriatiu, ak je používaný pri plnom 
zaťažení, alebo pri zablokovaní alebo znečistení filtrov. Ak by došlo k takému to vypnutiu, 
odpojte spotrebič a odstráňte poruchu.
Automatické obnovenie bude trvať približne 45 minút.

DÔLEŽITÉ: Neveďte vysávač cez napájací kábel, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie 
izolácie napájacieho kábla.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Servis Hoover
Ak by ste kedykoľvek potrebovali servis, obráťte sa na svoju miestnu servisnú službu značky 
Hoover.

Náhradné diely a spotrebný materiál 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.

Kvalita
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.
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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.




