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NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Tento spotrebič by mal byť používaný iba na upratovanie domácnosti 
a v súlade s týmto návodom na obsluhu. Skôr ako začnete spotrebič 
používať, uistite sa, že rozumiete tomuto návodu.
Nenechávajte spotrebič zapnutý v elektrickej zásuvke. Pred čistením 
alebo akoukoľvek údržbou spotrebič vždy vypnite a prívodný kábel 
vytiahnite zo zásuvky.
Tento spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez 
primeraných skúseností a vedomostí, za predpokladu, že sú pod 
dozorom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa bezpečného použitia 
spotrebiča a boli oboznámené s možnými rizikami. 
So spotrebičom sa nesmú deti hrať.
Počas prevádzky alebo počas chladnutia uchovávajte spotrebič mimo 
dosahu detí.
Spotrebič nepoužívajte v prípade, že spadol z výšky na podlahu, pokiaľ 
sa na ňom nachádzajú viditeľné poškodenia alebo pokiaľ z neho uniká 
voda.
Pokiaľ je poškodený prívodný kábel, ihneď prestaňte spotrebič používať. 
Prívodný kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti 
Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.
Tento spotrebič musí byť uzemnený.
Hneď ako je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nesmie zostať bez 
dozoru.
Nepoužívajte Váš spotrebič vonku.
Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely 
odporúčané alebo dodávané spoločnosťou Hoover.
Nepoužívajte spotrebič na čistenie ľudí, zvierat alebo rastlín.
Para nesmie byť nasmerovaná na vybavenie obsahujúce elektrické 
komponenty, ako napr. vnútro rúry na pečenie.
Vždy odpojte spotrebič, vypnite a pred naplnením zásobníka uvoľnite 
zvyšnú paru stlačením spúšťacej páčky. Neplňte nad značku MAX.
Plniaci otvor počas použitia nesmie byť otvorený.

Nebezpečenstvo oparenia.
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Povrchy sa počas používania veľmi zahrievajú. Vyhnite sa 
kontaktu s parou.

Počas použitia spotrebiča nestojte na prívodnom kábli ani si ho 
neovíjajte okolo rúk alebo nôh.
Počas čistenia schodov nestavajte spotrebič na vyšší schod, ako sa 
nachádzate vy.
Pri použití čistiacich nástrojov vždy istite spotrebič druhou rukou.
Tým zaistíte, aby spotrebič v priebehu použití nespadol.
Nemanipulujte so zástrčkou alebo spotrebičom vlhkými rukami.
Počas použitia spotrebiča neprechádzajte cez prívodný kábel a 
nevyťahujte prívodný kábel zo zásuvky ťahaním za kábel.
Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sa Vám zdá, že je poškodený.
Servis Hoover nájdete na internetových stránkach: 
www.candy-hoover.cz
Spoľahlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú zaistené iba 
v prípade, že bude vykonávaný pravidelný servis a opravy, ktoré musí 
zaisťovať autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover.
Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
Nepoužívajte vo vnútri spotrebiča iné čistiace prostriedky alebo tekutiny 
ako vodu.
Iba pre VB a Írsko: Tento spotrebič má 13 ampérovú sieťovú zástrčku. 
Pokiaľ potrebujete vymeniť poistku v zástrčke prívodného kábla, použite 
poistku 13 ampérovú ASTA (BS1362).

Životné prostredie
Symbol na tomto spotrebiči označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný 
ako bežný domáci odpad. Spotrebič musí byť odovzdaný do príslušného zberného 
miesta pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí 
prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. 
Pre ďalšie podrobné informácie o zaobchádzaní, regenerácii a likvidácii tohto 
spotrebiča prosím kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo 
obchod, kde ste spotrebič zakúpili.

Tento spotrebič je v súlade s európskymi  smernicami 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ a 
2011/65/EÚU.

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



ZOZNÁMENIE SA SO SPOTREBIČOM

A. Bezpečnostný uzáver

B. Poistka spúšťania pary

C. Spúšťanie pary

D. Držadlo

E. Hlavná časť spotrebiča

F. Indikátor pary

G. Výstup pary

H. Parná hadica

I. Kužeľová tryska pre osviežovanie 

kobercov

J. Kužeľová tryska pre hĺbkové čistenie

K. Malá guľatá kefa

L. Zahnutá hubica

M. Medená kruhová kefa

N. Hubica s kefou

O. Lopatka

P. Viacúčelová hubica

Q. Nástavec pre osvieženie

R. Textilná podložka

S. Veľká stierka

T. Nástavec pre odstránenie vodného 

kameňa

U. Nádoba

ZOSTAVENIE SPOTREBIČA

BEZ HADICE
Pripojte jednu z kužeľových trysiek [I, J] k výstupu pre paru [G]; Otočte kužeľovú trysku v 
smere hodinových ručičiek a vyrovnajte grafické značky, pokiaľ nezacítite zacvaknutie. [1a]

S HADICOU
Pripojte hadicu [H] k výstupu pre paru [G]; Otočte hadicu v smere hodinových ručičiek a 
vyrovnajte grafické značky, pokiaľ nezacítite zacvaknutie. [2a]

Hneď ako sú kužeľová tryska alebo hadica pripojené, môžu byť použité pre priame použitie 
pary alebo môžete pripojiť ďalšie príslušenstvo.

Môžete si vybrať z celej rady príslušenstva podľa toho, ako chcete spotrebič používať.
Pokiaľ chcete pripojiť príslušenstvo, nasuňte kužeľovú trysku na výstup pary alebo 
na koniec hadice, nasaďte príslušenstvo na kužeľovú trysku a otáčajte v smere 
hodinových ručičiek, pokým nezacítite zacvaknutie. [3]

Pokiaľ chcete odstrániť kužeľovú trysku alebo hadicu, vypnite spotrebič a nechajte ho 
vychladnúť, otočte proti smeru hodinových ručičiek a opatrne vytiahnite zo spotrebiča. 
[1b & 2b]
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AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ

Môžete zvoliť režim suchej pary alebo režim mokrej pary.
Režim suchej pary sa odporúča na čistenie textílii a osvieženie oblečenia.
Režim vlhkej pary sa odporúča na všetky ostatné povrchy a hĺbkové čistenie.
1. Odstráňte bezpečnostný kryt otočením proti smeru hodinových ručičiek. [4]
2. Režim SUCHEJ pary: Naplňte ohrievač 200 ml vody z vodovodu alebo demineralizovanej 

vody. [5]
3. Režim MOKREJ pary: Naplňte ohrievač 370 ml vody z vodovodu alebo demineralizovanej 

vody. [6]
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri plnení pre MOKRÚ paru je potrebné stlačiť tlačidlo 
uvoľnenia pary. [6]
4. Opäť namontujte bezpečnostný kryt na ohrievač, otočte v smere hodinových ručičiek, a 

uistite sa, že je poriadne zatvorený.
5. Pripojte príslušenstvo, ktoré je pre danú úlohu a povrch najvhodnejšie. [3]
6. Zapojte prívodný kábel do vhodnej uzemnenej sieťovej zásuvky. Kontrolka pary svieti na 

červeno. Keď sa svetlo zmení z červenej na zelenú, je spotrebič pripravený na spustenie 
pary.

7. Pokiaľ chcete použiť paru, uvoľnite bezpečnostnú poistku spúšťača [7] a stlačte tlačidlo 
pre uvoľnenie pary [8]. Keď spotrebič nepoužívate, uistite sa, že je bezpečnostná poistka 
zaistená. [7]

POZNÁMKA: Aby ste výrazne obmedzili hromadeniu vodného kameňa a predĺžili 
tak životnosť vášho parného čističa, odporúčame používať demineralizovanú alebo 
destilovanú vodu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred dopĺňaním vody vždy odpojte parný čistič od zdroja 
energie a tlačidlom pre vypúšťanie pary uvoľnite zvyšný tlak pary v spotrebiči. [17]

PRÍSLUŠENSTVO

Podľa vašich požiadaviek na čistenie si môžete vybrať medzi dvoma kužeľovými tryskami:
Kužeľová tryska pre osvieženie umožňuje použiť menej intenzívnu paru, ale dlhší čas.
Odporúča sa pre jemné povrchy a dlhšie čistenie.
Kužeľová tryska pre hĺbkové čistenie umožňuje intenzívnejšiu paru a odporúča sa pre 
hĺbkové čistenie, hlavne na výrazne znečistených miestach, ako sú sprchy a kuchyne.

POZNÁMKA: Všetko príslušenstvo môžete pripojiť iba ku kužeľovým tryskám a nie je 
možné ich pripojiť priamo k spotrebiču alebo k hadici.

Hubica s kefou: Ideálna na odstraňovanie vodného kameňa a nečistôt. [10]
Kruhová medená kefa: Ideálna na odstraňovanie veľmi odolných škvŕn. [11]
Lopatka: Ideálna na odstránenie zapečeného tuku z rúry na pečenie a mriežok. [12]
Zahnutá hubica: Ideálna na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú ventile atď. [13]
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Malá kruhová kefa: Ideálna na použitie pre odolné tuky a nečistoty. [14]
Viacúčelová hubica: Používa sa spolu s veľkou stierkou, textilnou podložkou a nástrojom pre 
osvieženie. [9]
1. Veľká stierka: Vložte viacúčelovú trysku do veľkej stierky, ktorá je ideálna pre dosiahnutie 
čistého povrchu okien a zrkadiel. [15]
2. Textilná podložka: Pripevnite textilnú podložku na viacúčelovú hubicu, ideálna na čistenie 
textílií a bytového textilu.
3. Hubica pre osvieženie: vložte viacúčelovú hubicu do nástroja pre osvieženie, ideálna na 
odevy a textílie. [16]

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Vzhľadom k tomu, že príslušenstvo počas prevádzky je veľmi 
horúce, musíte byť veľmi opatrní pri jeho odstránení alebo jeho nahradení. Pre manipuláciu 
použite buď rukavicu, alebo počkajte, pokým príslušenstvo nevychladne.
Uistite sa, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete pred výmenou príslušenstva.

ÚDRŽBA SPOTREBIČA

Pred každým použitím skontrolujte tesnenie na parnej tryske, pokiaľ tesnenie chýba alebo je 
poškodené, čistič nepoužívajte a kontaktujte autorizovaný servis Hoover.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PRED AKOUKOĽVEK ÚDRŽBOU VŽDY ZAISTITE, ABY BOL 
SPOTREBIČ CELKOM VYCHLADNUTÝ.

Vyprázdnite zásobník na vodu.
1. Odpojte spotrebič zo zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Držte parnú spúšť smerom dole pre uvoľnenie zvyšného tlaku pary. [17]
3. Odstráňte bezpečnostný kryt otočením proti smeru hodinových ručičiek. [4]
4. Zdvihnite spotrebič a vyprázdnite zvyšok vody. [18]

Odstránenie a prevencia pred upchatím.
Pravidelne používajte nástroj pre odstraňovanie vodného kameňa [T] z výstupu pre paru 
v nasledujúcich častiach: Výstup pary hlavného telesa, Kužeľová tryska pre osviežovanie 
kobercov, Kužeľová tryska pre hĺbkové čistenie a koncová hadica. [19]

Vybratie a čistenie textilnej podložky
1. Odpojte spotrebič zo zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Odstráňte textilnú podložku z viacúčelovej hubice.
3. Textilnú podložku perte v ruke alebo v pračke pomocou jemného čistiaceho prostriedku na 

maximálne 30°C.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri praní textilnej podložky nepoužívajte bielidlo ani 
zmäkčovače.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokiaľ máte akýkoľvek problém so spotrebičom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, kým 
sa obrátite na autorizovaný servis Hoover.

Spotrebič sa nezapne.
• Skontrolujte, či je spotrebič zapojený do zásuvky.
• Skontrolujte prívodný kábel.

Spotrebič nevyrába paru.
• Skontrolujte, či je jednotka zapojená do zásuvky.
• Je možné, že v zásobníku na vodu nie je voda.
• Teplota vody nie je správna. Keď je spotrebič pripravený, rozsvieti sa zelená kontrolka.

Spotrebič sa veľmi dlho zahrieva.
• Pokiaľ bývate v oblasti, kde je tvrdá voda, nádrž na vodu sa môže zablokovať. 
 Z jednotky musí byť odstránená korózia.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHĽADOM ČISTENIA
Kedy je parný čistič Steam Capsule Express pripravený na použitie? 
Farba svetla sa zmení z červenej na zelenú.
Môžem parný čistič Steam Capsule Express použiť na všetky podlahové povrchy? 
Na všetky tvrdé podlahy ako mramor, keramiku,kameň, linoleum, utesnené podlahy z tvrdého 
dreva a parkety.
Vypúšťa parný čistič Steam Capsule Express paru automaticky? 
Nie, pre vypúšťanie pary musíte stlačiť tlačidlo vypúšťania pary pod rukoväťou.
Môžem do zásobníka pridať čistiace prostriedky alebo iné chemikálie? 
Nie, poškodili by ste spotrebič.
Čo mám robiť, keď je v mieste môjho bydliska veľmi tvrdá voda? 
Použite filtrovanú vodu, destilovanú alebo demineralizovanú vodu.
Ako dlho vydrží zásobník vody, kým musí byť doplnený? 
Približne 23 minút, pokiaľ páčku držíte bez prestávky.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Náhradné diely a spotrebné materiály Hoover
Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Získate ich u miestneho 
predajcu výrobkov Hoover alebo priamo od spoločnosti Hoover. V objednávke dielov vždy 
uvádzajte číslo modelu.

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

Záruka
Záručné podmienky pre tento spotrebič stanoví náš zástupca v krajine, v ktorej bol spotrebič 
predaný. Presné znenie podmienok Vám poskytne predajca, od ktorého ste si zariadenie 
zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť účet alebo doklad 
o nákupe.
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
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