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Návod na obsluhu

Athen Lite
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* Certain models only* Len niektoré modely
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NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento vysávač by mal byť používaný len na upratovanie domácnosti a v 
súlade s touto užívateľskou príručkou. Skôr ako začnete spotrebič používať, 
uistite sa, že rozumiete tomuto návodu. 

Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou, zariadenie vždy vypnite a sieťovú 
šnúru vytiahnite zo zásuvky.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností 
a znalostí, ak majú dozor alebo boli poučené o bezpečnom používaní tohto 
prístroja a boli zoznámené s možnými rizikami jeho používania. S prístrojom 
sa deti nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

Ak je poškodená sieťová šnúra, okamžite prestaňte zariadenie používať.
Sieťovú šnúru musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti 
Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.

Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného odevu a vlasov z 
dosahu otočných kief.
Na dobíjanie používajte len nabíjačku dodanú so zariadením. 

Skontrolujte, či údaje na štítku nabíjačky zodpovedajú hodnotám sieťového 
napätia.

Tento vysávač Hoover je vybavený dvojito odizolovanou nabíjacou batériou, 
ktorá je vhodná na zapojenie len do zástrčky 230 V (UK240V).

Zapojte nabíjačku do vhodnej zásuvky a pripojte konektor napájacieho kábla 
do konektora na zariadení. [4]

Pri nabíjaní musí byť spínač vysávača v polohe Off (vypnuté).

Pred prvým použitím vysávač nabíjajte najmenej 24 hodín. Pri nabíjaní bude 
kontrolka nabíjačky blikať.

Po použití ZAPOJTE nabíjačku do zásuvky, aby ste dobili batérie.

Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva.

Nevyťahujte nabíjačku zo zásuvky ťahaním za kábel.
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V prípade dlhšej neprítomnosti (dovolenka a pod.) nabíjačku odpojte. Predtým 
prístroj opäť dobite, pretože batérie by sa pri dlhšom čase skladovania mohli 
samé vybiť.

Pred likvidáciou vysávača z neho vyberte batérie. Pred odstránením batérie 
sa uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej siete.
Zlikvidujte batérie bezpečne a ekologicky. Použité batérie by mali byť 
prijaté do recyklačnej stanice a nesmú byť vyhadzované spolu s domovým 
odpadom. Pre vybratie batérií prosím kontaktujte zákaznícke servisné 
stredisko Hoover, ktoré nájdete na internetových stránkach www.candy-
hoover.cz alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je nutné batérie úplne vybiť.
1. Nechajte vysávač zapnutý, pokým nebudú batérie úplne vybité.
2. Zložte ergonomickú rukoväť a skrutky na hlavnom tele, aby ste vysávač 

otvorili.
3. Vyberte kryt batérií motora a odpojte káble.
4. Vyberte batérie z puzdra.

POZNÁMKA: Ak budete mať pri demontáži jednotky akékoľvek problémy 
alebo ak budete požadovať podrobnejšie informácie o spätnom odbere, 
využití a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte prosím miestny úrad alebo 
stredisko zberných surovín.

NEVYSTAVUJTE batérie izbovej teplote vyššej ako 40 °C.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely 
odporúčané alebo dodávané spoločnosťou Hoover.

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

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

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci popol, cigaretové 
nedopalky a pod.

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

Počas použitia zariadenia neprechádzajte cez sieťový kábel a nevyťahujte 
sieťový kábel zo zásuvky ťahaním za kábel.
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Nepoužívajte zariadenie, ak si myslíte, že je pokazené.

Servis Hoover nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz. 
Spoľahlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú zaistené len v 
prípade, že bude vykonávaný pravidelný servis a opravy, ktoré musí zaisťovať 
autorizovaný technik spoločnosti Hoover.

Nepoužívajte zariadenie na čistenie zvierat a osôb.

Nenahradzujte batérie inými, ktoré nie je možné dobíjať.

ČASTO čistite prachovú nádobku a filter.

Životné prostredie:
Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou Smernicou 2011/65/ES o obmedzení používania 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Zaistením správnej likvidácie 
tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské 
zdravie, ktoré môžu byť v opačnom prípade spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto výrobku. Symbol na 
výrobku označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Mal by byť odovzdaný na 
príslušné miesto zberu na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť 
v súlade s miestnymi ekologickými predpismi na likvidáciu odpadu. Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a 
recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v službe pre zber domového odpadu alebo v predajni, 
kde ste výrobok zakúpili.

Tento výrobok 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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KOMPONENTY PRODUKTU

A. Ergonomická rukoväť
B. Spínač zap./vyp.
B1. Poloha VYP
B2. Poloha I
B3. Poloha II
C. Tlačidlo Turbo
D. Rukoväť na prenášanie
E. LED Displej*

E1. LED kontrolka dobíjania*
F. Zásobník na prach

F1. Filter pred motorom

F2. Kryt
F3. Kôš
F4. Západka zásobníka na prach

G. Výfuková mriežka
H. Hlavné telo
I. Tlačidlo na uvoľnenie hubice
J. Pružná hadica
K. Hubica
L. Zadné kolieska
M. Poistná skrutka
N. Nabíjacia základňa
O Držadlo výrobku

PRÍPRAVA VYSÁVAČA

1. Naložte ergonomickú rukoväť na hlavné telo čističa a upevnite ju v polohe pomocou dodanej skrutky. [2]
2. Naložte hubicu na hlavné telo a pevne ju zatlačte do krku prístroja, pokým sa nezablokuje na mieste. [3]
3. Zapojte nabíjačku do DC konektora. Pre prvé použitie vysávač nabíjajte 24 hodín. [4]
4. Pri nabíjaní bude kontrolka nabíjačky blikať.
5. Pripevnite držadlo výrobku na stenu pomocou dodanej skrutky a držiaka [5]. Počas skladovania a nabíjania, 

zaistite rukoväť vášho spotrebiča do držiaka výrobku.

POZNÁMKA: Aby ste zložili hlavicu, stlačte tlačidlo na uvoľnenie hlavice a ťahaním ju zložte z hlavného tela.
POZNÁMKA: Na dobíjanie používajte len nabíjaciu stanicu dodanú s vysávačom.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri nabíjaní musí byť spínač vysávača v polohe Off (vypnuté).
Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva.
Ak sa prevádzkové časy po opakovaných použitiach znížia, umožnite, aby sa vysávač pomaly úplne vybil, pokým sa 
úplne nezastaví, a potom ho dobíjajte 24 hodín. Tento postup opakujte mesačne pre optimalizáciu výkonu.

Ak chcete minimalizovať samovybíjanie a maximalizovať životnosť batérie, odpojte nabíjačku od výrobku počas 
dlhého obdobia, keď čistič nebude pravidelne používaný.

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

Zapnite vysávač posunutím spínača ZAP/ VYP dopredu na jedno z nasledujúcich nastavení: [6]
Úroveň výkonu 1: Ideálna na jednoduché čistenie a predovšetkým nízky prevádzkový hluk. [B2]
Úroveň výkonu 2: Na bežné čistenie. [B3]
Turbo: Vysávanie na plný výkon, ideálne pre mimoriadne náročné čistenie. [C]

LED Displej*
Tento vysávač je vybavená LED displejom. 
Keď je produkt zapnutý a displej sa rozsvieti, indikátory zobrazujú nasledujúce informácie.
Kontrolka nabitia batérie*:
• 4 stĺpčeky = 100% nabitie
• 3 stĺpčeky = 75% nabitie
• 2 stĺpčeky = 50% nabitie
• 1 stĺpček = 25% nabitie

Keď sú batérie prázdne, bude posledná kontrolka úrovne nabitia batérie blikať 20 sekúnd, než sa prístroj automaticky 
vypne.

TURBO: keď je aktivovaný režim TURBO na ergonomickej rukoväti, bude ikona Turbo svietiť modrou farbou*.

KONTROLKA NABITIA: Keď sa prístroj nabíja, ikona batérie bude blikať každé 2 sekundy. Keď je plne nabitý, ikona 
prestane blikať a bude svietiť, pokým bude pripojená nabíjačka. Ikona sa pri používaní vysávača vypne.

* Len pri niektorých modeloch
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ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Vyprázdnenie zásobníka na prach
1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie prachovej nádoby a zatlačte ju dopredu, aby ste ju vybrali z hlavného tela čističa. [7]
2. Podržte nádobu nad odpadkovým košom a stlačte posuvné tlačidlo, aby ste prachový zásobník vyprázdnili. [8]
3. Vráťte prachovú nádobku späť do hlavného tela vysávača. [9]

Čistenie umývateľného filtra
1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie prachovej nádoby a zatlačte ju dopredu, aby ste ju vybrali z hlavného tela čističa. [7]
2. Vytiahnite filter a kryt z prachovej nádobky pomocou úchytov na ráme filtra. [10]
3. Filter z krytu vyskrutkujte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. [10]
4. Umyte filter vlažnou vodou a nechajte ho 24 hodín vysušiť. Keď je filter úplne suchý, opäť ho namontujte do krytu 

a zásobníka. [11]
5. Ak je to nutné, umyte zásobník vo vlažnej vode a nechajte ho poriadne vysušiť. Zaistite, aby bol úplne suchý, 

skôr ako ho vrátite do hlavného tela vysávača. [11,12]
6. Vráťte prachovú nádobku späť do hlavného tela vysávača. [9]

POZNÁMKA: Na čistenie filtrov nepoužívajte horúcu vodu ani čistiace prostriedky. V prípade, že dôjde k tak 
nepravdepodobnej udalosti ako je poškodenie filtra, použite originálny náhradný filter Hoover. Nesnažte sa vysávač 
používať bez filtra.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre optimálny výkon udržiavajte filter vždy čistý. Odporúčame pravidelne umývať filter.

Výmena batérie
Z bezpečnostných dôvodov môžu byť batérie NiMh vymenené len servisným technikom spoločnosti Hoover. Keď 
sa batérie už nenabíjajú, kontaktujte prosím zákaznícke servisné stredisko www.candy-hoover.cz a dohodnite si ich 
výmenu.

Likvidácia batérií na konci ich životnosti
Pred likvidáciou vysávača vyberte batérie. Použité batérie by mali byť prijaté do recyklačnej stanice a nesmú byť 
vyhadzované spolu s domovým odpadom. Na vybratie batérií prosím kontaktujte zákaznícke servisné stredisko www.
candyhoover.cz alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je nutné batérie úplne vybiť.
1. Nechajte vysávač zapnutý, pokým nebudú batérie úplne vybité.
2. Zložte ergonomickú rukoväť a skrutky na hlavnom tele, aby ste vysávač otvorili.
3. Vyberte kryt batérií motora a odpojte káble.
4. Vyberte batérie z puzdra.

POZNÁMKA: Ak budete mať pri demontáži vysávača akékoľvek problémy alebo ak budete požadovať podrobnejšie 
informácie o spätnom odbere, zhodnotení a recyklácii tohto produktu, kontaktujte prosím miestny úrad alebo 
stredisko zberných surovín.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak budete mať s vysávačom nejaký problém, postupujte podľa tohto jednoduchého kontrolného zoznamu, skôr ako 
zavoláte do zákazníckeho servisného strediska Hoover:
A. Vysávač sa nezapína.
 Skontrolujte, či je nabitý.

B. Strata sacieho výkonu alebo žiadne sanie.
 Vyprázdnite prachovú nádobku a umyte filter.
 Zložte hubicu a skontrolujte, či nie sú priechody a trubice zablokované.
 Skontrolujte, či je prachová nádobka správne naložená.

C. Rýchle blikanie kontrolky (2 x za sekundu).
 K prístroju je pripojená nesprávna nabíjačka.
 Používajte len nabíjačku, ktorá bola k vysávaču dodaná.

* Len pri niektorých modeloch
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D. Batérie nie je možné nabíjať.
 To môže byť následkom veľmi dlhej doby nenabíjania akumulátorov.
 Kontaktuje zákaznícke servisné stredisko Hoover a dohodnite si výmenu batérií.

 Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícke servisné stredisko Hoover.

NÁHRADNÉ DIELY A SPOTREBNÉ MATERIÁLY HOOVER

Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Získate ich u miestneho predajcu výrobkov Hoover 
alebo u servisných partnerov. V objednávke dielov vždy uvádzajte číslo modelu.

Spotrebný materiál
• Predmotový filter:    S117 – 35601338

Náhradné diely
• Hubica na koberce a podlahy:   G159 - 35601688
• Balenie batérií 30 V:   48006266 Nabíjačka: 48006269
• Balenie batérií 26,4 V:   48006265 Nabíjačka: 48006268
• Balenie batérií 20,4 V:   48006264 Nabíjačka: 48006267
• Balenie batérií 18 V:   48006138 Nabíjačka: 48006258

VAŠA ZÁRUKA

Záručné podmienky pre tento spotrebič stanoví náš zástupca v krajine, v ktorej je spotrebič predávaný. Presné 
znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste si spotrebič zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných 
podmienok je nutné predložiť účtenku alebo doklad o nákupe.

Právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.
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