
 

SLOVENSKY        

PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, DÔKLADNE NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY 
Tento vysávač sa smie zostaviť a používať iba na účely, na ktoré je určený a ako sú opísané v týchto pokynoch. Používajte ho iba na odstraňovanie nečistôt v domácnosti. 
 

Bezpečnostné upozornenia 
Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod 
dohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto prístroja a boli oboznámené s možnými rizikami jeho používania. S prístrojom sa nesmú hrať deti. 
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu. 
 
NIKDY nevysávajte kvapaliny, tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové ohorky a podobné predmety. 
NIKDY nevysávajte kvapaliny na báze rozpúšťadiel či horľavé kvapaliny, ako sú napríklad tekuté čistiace prostriedky, benzín a pod., alebo ich výpary. 
NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak je podľa všetkého chybný alebo ak je kábel nabíjačky poškodený. 
NIKDY nevymieňajte lítiovú batériu za nenabíjacie batérie. 
Pri vysávaní jemného prachu ČASTO čistite schránku na nečistoty a zostavu filtra. 
DOBÍJAJTE batérie. S cieľom zaistiť maximálnu životnosť batérie príležitostne batériu úplne vybite. 
 

POPIS [1] 

  
1. Tlačidlo zap./vyp. 
2. Kontrolka dobíjania 
3. Tlačidlo uvoľnenia schránky na nečistoty 
4. Štrbinový nástavec* – *Iba na niektorých modeloch 
5. Zásobník na nečistoty 
6. Nabíjacia zásuvka 
7. Nabíjacia základňa 
8. Prachová kefa* – *Iba na niektorých modeloch. 
 
Požiadavky na napájanie 
Tento vysávač HOOVER je vybavený dvojito odizolovanou nabíjačkou batérií, ktorá je vhodná na zapojenie iba do zástrčky 230 V (UK240V). Skontrolujte, či údaje na štítku nabíjacej základne zodpovedajú hodnotám 
sieťového napätia. 
 

ULOŽENIE/NABÍJANIE 

 
NABÍJANIE 
POZNÁMKA: Na dobíjanie používajte iba nabíjaciu stanicu dodanú k vysávaču. 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PRED PRVÝM POUŽITÍM VYSÁVAČ NABÍJAJTE NAJMENEJ 24 HODÍN. 
 
Pri nabíjaní sa musí vypínač vysávača nachádzať v polohe vypnuté. Vysávač vždy dobite po každom použití. 
Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva. 
Kompletné dobitie batérie po prvom použití trvá približne 90 minút. 
 
1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. 
2. Konektor nabíjačky zasuňte do nabíjacej zásuvky. [2] Presvedčte sa, či svieti červená svetelná kontrolka signalizujúca nabíjanie. 
3. Pred použitím vysávača odpojte nabíjačku od spotrebiča a vytiahnite ju z elektrickej zásuvky. 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Dôležité: Nikdy nenabíjajte akumulátor pri teplote vyššej než 37 °C alebo nižšej než 0 °C. 
 

LED KONTROLKA DOBÍJANIA 

 
Čistič je vybavený jednou kontrolkou LED (červená farba). Počas nabíjania produktu bude červená kontrolka LED blikať, čo znamená, že sa nabíja, alebo bude svietiť (stále), ak je produkt úplne nabitý. Ak sa produkt 
nenabíja, červená kontrolka LED nebude svietiť. 
 

NÁVOD NA 
POUŽITIE 

 
POUŽITIE: POUŽITIE: Odstráňte nabíjačku zo stojana a spínač presuňte do polohy ON (zapnuté). Po každom použití alebo hneď ako nečistoty dosiahnu rysku maximálneho naplnenia, vysávač vyprázdnite a vyčistite 
filter. 
 

PRÍSLUŠENSTVO 

 
ŠTRBINOVÁ HUBICA* 
Ak chcete čistiť kúty a ťažko prístupné miesta, nasaďte štrbinový nástavec na zbernú nádobu. [3] 
 
PRACHOVÁ KEFA* 
Ak chcete čistiť klávesnice a iné citlivé miesta, nasaďte prachovú kefu na zberné nádoby. [4] 
 
SCHRÁNKA NA NEČISTOTY A FILTER: VYBRATIE A NASADENIE 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: S CIEĽOM DOSIAHNUŤ NAJVYŠŠIU ÚČINNOSŤ ČISTITE FILTER PO KAŽDOM POUŽITÍ. 
 
1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia schránky na nečistoty a schránku odstráňte. [5] 
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košom a opatrne vyberte filter alebo EPA filter*. [6] 
3. Vyprázdnite zásobník na nečistoty. Vykefujte prach a špinu z filtra / EPA filtra* alebo zatraste filtrom v odpadkovom koši. [7] 
4. Filter je možné umývať v teplej mydlovej vode. Skôr než ho vložíte späť do vysávača, nechajte ho dôkladne vyschnúť. 
5. EPA filter * treba prať len v teplej vode. Nepoužívajte čistiaci prostriedok. EPA filter* musí dokonale uschnúť, kým ho opäť namontujete do vysávača. 
6. Nahraďte filter/EPA filter* v nádobe na prach a znovu zostavte nádobu na prach s čističom. 
 
* Iba na niektorých modeloch. 
 
Likvidácia použitých batérií. 
Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu. Keď NiMH akumulátor stratí dostatočnú kapacitu, vyberte ho z vysávača a zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi o odpadoch. Ak chcete vybrať batérie, obráťte sa na 
zákaznícke stredisko Hoover alebo postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je nutné batériu úplne vybiť. 
 
Vybratie batérií 
Z bezpečnostných dôvodov môže Li-ion batérie vymieňať iba servisný technik spoločnosti Hoover. Kontakt na servisného partnera spoločnosti nájdete na stránkach www.hoover.cz. Keď sa už batéria nenabíja, 
kontaktujte, prosím, zákaznícke servisné stredisko www.hoover.cz a dohodnite si ich výmenu. 
Vyberte zásobník na prach. Odskrutkujte 4 skrutky a otvorte jednotku s batériou. Vyberte zostavu motora a odpojte káble. Vyberte batérie. Zlikvidujte batérie bezpečne a ekologicky. 
 
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade alebo ho odovzdajte v autorizovanom predajnom a servisnom stredisku Hoover. 
 
Životné prostredie: 
Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2011/65/ES o elektrickom a elektronickom zariadení (WEEE). 
Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dochádzať pri nesprávnej manipulácii 
s týmto výrobkom. 
Symbol na výrobku označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad. Je nutné ho odniesť do príslušného zberného miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi pre ochranu životného prostredia, ktoré sa týkajú likvidácie odpadu. 
Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, od služby pre zber domového odpadu alebo v predajni, kde ste si výrobok kúpili. 

 
Tento výrobok je v súlade s európskymi smernicami 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2011/65/ES. 
 

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy 
 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

 
Záručné podmienky pre tento spotrebič stanovuje náš zástupca v krajine, v ktorej sa spotrebič predáva. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste si zariadenie kúpili. Pri reklamácii podľa týchto 
záručných podmienok je nutné predložiť doklad o kúpe alebo prevzatí. 
 
Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené. 
 
Náhradné diely a spotrebné materiály HOOVER 
 
Vždy používajte originálne náhradné diely od spoločnosti HOOVER. Získate ich u autorizovaného predajcu výrobkov HOOVER alebo u servisných partnerov. V objednávke dielov, prosím, vždy uvádzajte číslo 
modelu. 
 
 

USER INSTRUCTIONS 
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