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NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid 
domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než 
začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto 
návodu.

Nenechávejte zařízení zapnuté v zásuvce. Před čištěním 
nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou 
šňůru vytáhněte ze zásuvky.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány pokyny 
týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly 
seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem 
se nesmí hrát děti.  Čištění a údržbu nesmí provádět děti 
bez dohledu.

Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte 
zařízení používat. Abyste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti, 
napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným 
technikem společnosti HOOVER.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného 
oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů.

Pro dobíjení používejte pouze nabíječku dodanou se 
zařízením.

Zkontrolujte, zda údaje na štítku nabíječky odpovídají 
hodnotám síťového napětí.

Tento vysavač společnosti Hoover je vybaven dvojitě 
odizolovanou nabíjecí baterií, která je vhodná k zapojení 
pouze do zástrčky 230V (UK 240V).

Zapojte nabíječku do vhodné zásuvky a konektor nabíječky 
připojte k vhodnému výstupu na vysavači.

Před prvním použitím nabíjejte baterii alespoň 5,5 hodiny.

Chcete-li baterii nabít, odpojte jej od vysavače stisknutím 
uvolňovacího pedálu baterie a zapojte nabíječku do 
nabíjecího portu na baterii.

Baterii můžete nabíjet také ve vysavači. [5]

Ujistěte se, že je vysavač při nabíjení vypnutý.

Když je připojená nabíječka, rozsvítí se kontrolka LED 
na baterii a s nabíjením se budou postupně rozsvěcovat 
všechny 4 body.

Po úplném nabití zůstanou všechny 4 body kontrolky LED 
svítit a po 5 minutách se zhasnou.

Po použití znovu připojte přístroj k nabíječce k dobití baterie.

Nikdy nenabíjejte baterie při teplotě vyšší než 45°C nebo 
nižší než 0°C.

Je běžné, že při nabíjení se nabíječka zahřívá. Při nabíjení 
se kontrolka automaticky zhasne.

Nevytahujte nabíječku ze zásuvky taháním za síťový kabel.

V případě delší nepřítomnosti (dovolená apod.)nabíječku 
odpojte. Přístroj před použitím znovu dobijte, protože 
baterie by se při delší době skladování mohly vybít samy.

Před likvidací vysavače z něj nejprve vyjměte baterie. Před 
odstraněním baterie se ujistěte, že výrobek je odpojen od 
elektrické sítě. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. 
Používejte zařízení dokud baterie nejsou naprosto vybité. 
Použité baterie by měly být přijaté do recyklační stanice a 
nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem. 
Pro vyjmutí baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní 
středisko Hoover, které najdete na internetových stránkách 
www.candy-hoover.cz nebo postupujte podle následujících 
pokynů:
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím je nutno baterii 
zcela vybít.

Nechte vysavač zapnutý, dokud nebudou baterie zcela 
vybité.

Odpojte nabíječku od spotřebiče.

Stiskněte tlačítko uvolnění baterie a baterii vyndejte. [5]

Opatrně baterii vytáhněte. [5]

POZNáMKA: Budete-li mít při demontáži jednotky jakékoli 
problémy nebo budete-li požadovat podrobnější informace 
o manipulaci, využití a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte 
prosím místní úřad nebo středisko sběrných surovin.

Nenahrazujte baterie jinými, které nelze dobíjet.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiál a 
náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou HOOVER.

STATICKÁ ELEKTřINA: Při čištění některých koberců vzniká 
malé množství statické elektřiny. Výboje statické elektřiny 
neohrožují zdraví.

Nepoužívejte Vaše zařízení venku, nebo na mokré povrchy 
a na mokrá vysávání.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý 
popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čistící 
tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary.

Během použití zařízení nepřejíždějte přes síťovou šňůru a 
nevytahujte síťový kabel ze zásuvky taháním za šňůru.

Nepoužívejte zařízení, pokud Vám připadá vadné.

Servis HOOVER: Pro zajištění vždy bezpečné a efektivní 
práce s přístrojem doporučujeme, aby jakékoliv servisní práce 
nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní pracovník 

společnosti Hoover.

Během použití zařízení nestůjte na síťové šňůře ani si ji 
neovíjejte kolem paží či nohou.

Nepoužívejte zařízení pro čištění zvířat a osob.

Při úklidu schodů nestavte zařízení na vyšší schod, než se 
nacházíte vy.
Životní prostředí

Symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako 
domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro 
likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v 
souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné 
informace o zacházení, regeneraci a likvidaci tohoto zařízení prosím kontaktujte 
Váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.

Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU 
a 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
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SEZNAMTE SE S VAŠÍM VYSAVAČEM
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A. Dvířka k příslušenství

B1. Držadlo hadice*

B2. Držák rukojeti*

B3. Držák na hadice*

C. Ovladač výkonu*

D. Kryt sáčku

E. Západka dvířek k sáčku

F. Pedál zapnutí/vypnutí

G. Kontrolka naplnění sáčku

H. Západka dvířek k příslušenství

I. Regulátor sání

J. Hadice

K. Teleskopická trubka**

Ka.   Západka teleskopické trubice*

Kb.   Nastavení teleskopické trubky**

L. Západka hubice*

M. Hlavní hubici**

N. Hubice na koberce a podlahy*

O. Pedál uvolnění baterie

P. Baterie

P1. Kontrolka LED nabití baterie

P2. Tlačítko stavu nabíjení baterie

P3. Otvor pro dobíjení

Q. Nabíjecí základna

R. Sáček

S. Výstupní filtr

T. Vstupní filtr

U. Držák na sáček

V1. Štěrbinový nástavec*

V2. Prachový kartáč*

V3. Hubice na čištění nábytku*

W. Parketová hubice*

SEZNAMTE SE S VAŠÍM VYSAVAČEM

Vybalte všechny díly vysavače.

1. Připojte hadici k hlavnímu tělu vysavače. Pro uvolnění hadice: jednoduše stiskněte 
dvě západky na hadici a zatáhněte za ni. [1]

2. Připojte držadlo k hornímu konci trubice. [2]
3. Připojte spodní konec trubice k hubici na tvrdé podlahy** nebo k příslušenství. [3]
4. Vložte baterii tak, že ji zatlačíte do otvoru ve vysavači a zajistíte ji na místě, po 

dosednutí uslyšíte cvaknutí. [4] Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte pedál uvolnění 
baterie na vysavači a vyjměte ji.

DOBÍJENÍ A POUŽITÍ BATERIE

Před prvním použitím nabíjejte baterii alespoň 5,5 hodiny.
Chcete-li baterii nabít, odpojte ji od vysavače stisknutím uvolňovacího pedálu baterie 
[5a] a zapojte nabíječku do nabíjecího otvoru na baterii. Baterii můžete nabíjet také ve 
vysavači. [5b]
Když je připojená nabíječka, rozsvítí se kontrolka LED na baterii a s nabíjením se budou 
postupně rozsvěcovat všechny 4 body.

Po úplném nabití zůstanou všechny 4 body kontrolky LED svítit a po 5 minutách se 
zhasnou.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při nabíjení musí být spínač vysavače v poloze vypnuto.

LED KONTROLKA NABITÍ BATERIE:
○○○● 15%, bliká
○○○● 15%~25%
○○●● 26%~50%
○●●● 51%~75%
●●●● 76%~100%

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před použitím musí být baterie dostatečně nabita.
Pokud bliká pouze jedna dioda LED (zbývá méně než 15 %), dobijte vysavač.

Při používání vysavače se rozsvítí kontrolka stavu baterie a ukazuje zbývající kapacitu 
baterie.
Pokud je úroveň nabití baterie pod 15%, první LED kontrolka bude blikat 5 sekund, než 
se zařízení automaticky vypne.
Pokud se vysavač nepoužívá, můžete kontrolovat kapacitu baterie stisknutím tlačítka 
stavu nabíjení baterie (P2). Kontrolka LED bude svítit 5 sekund.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
1. Používejte pouze nabíječku dodávanou s vysavačem.
2.  Teplota při nabíjení: 0~45°C.
3.  Při nabíjení se kontrolka automaticky zhasne.
4.  Je běžné, že při nabíjení se nabíječka zahřívá.
5.  V případě delší nepřítomnosti (dovolená apod.)nabíječku odpojte.

POZNáMKA: Chcete-li optimalizovat výkon baterie, měli byste baterii pravidelně nebo 
alespoň jednou za rok plně nabít.

JAK POUŽÍVAT VYSAVAČ

1. Nastavte teleskopickou trubici do požadované výšky přesunutím seřizovacího tlačítka 
teleskopické** trubice a držadlo posuňte nahoru nebo dolů do polohy nejpohodlnější 
pro vysávání.. [6]

2.  Připojte spodní konec teleskopické trubice k hlavní hubici** nebo k příslušenství. 
Je-li model vybavený hubicí na koberce a podlahy**, sešlápněte pedál* na hubici a 
zvolte vhodný režim čištění: [7]

 Tvrdá podlaha – Štětiny jsou vysunuté, aby nedošlo k poškrábání podlahy.
 Koberec – Štětiny jsou zasunuté, aby bylo zajištěno účinné čištění.

Hubice na koberce a podlahy*:
 - Čištění tvrdých podlah: Pomocí pedálu na hubici přepněte na režim tvrdé podlahy 

a upravte posuvník na hubici na VŠECHNY PODLAHY. V této poloze jsou štětiny, 
kolečka i stírací lišta vysunuty, aby nedošlo k poškrábání tvrdé podlahy. [8a]
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 - Čištění běžných koberců: Pomocí pedálu na hubici přepněte na režim koberce 
a upravte posuvník na hubici na VŠECHNY PODLAHY. V této poloze jsou štětiny a 
stírací lišta zasunuty a kolečka jsou vysunuta, aby byl zajištěn bezproblémový pohyb 
po podlaze. [8b]

 - Hloubkové čištění koberců: Pomocí pedálu na hubici přepněte na režim koberce 
a upravte posuvník na hubici na HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ. V této poloze 
jsou štětiny, stírací lišta i kolečka zasunuty, aby bylo zajištěno hloubkové čištění 
vašeho koberce. [8c]

VAROVáNÍ: Abyste nepoškrábali dřevěné podlahy, nedoporučujeme 
kombinaci pedálu v poloze pro tvrdé podlahy a posuvník v poloze pro 
hloubkové čištění.
3. Zapněte čistič stlačením pedálu Zap/Vyp na hlavní části čističe.
4. Posouvejte regulátor příkonu ke zvýšení nebo snížení stupně sání. [9]
5. Posuňte regulátor sání do požadované polohy.
6. Po ukončení čistění vypněte čistič stlačením pedálu Zap/Vyp.

PARKOVACÍ A SKLADOVACÍ POZICE

1. Pro uskladnění nebo dočasné uložení v případě používání, lze trubici uložit na zadní 
nebo spodní část čističe. [10]

2. Když hadice, trubky a hubice nejsou používané, mohou být uložené v pozici “Nano 
Pack™ *: [11] 
A. Teleskopickou trubici zasuňte na její skladovací délku.
B. Z konce teleskopické trubky sundejte hubici.
C. Odpojte madlo hadice z teleskopické trubky.
D. Zvedněte držák hadice na zadní části čističe a oviňte ohebnou trubici kolem 

výrobku.
E. Uložte držák hadice na výrobku prostřednictvím držáku rukojeti.
F. Hubici složte do parkovacího otvoru pod výrobkem.
G. Teleskopickou trubici složte do zbývající parkovací štěrbiny pod výrobkem.

ÚDRŽBA VYSAVAČE

Výměna sáčku na prach
Pokud je indikátor kontroly sáčku červený, proveďte kontrolu a v případě nutnosti vyměňte 
sáček.
1. Zdvihněte západku dvířek k sáčku, uzavřete sáček utažením jazyku, aby se prach 

nevysypal a odstraňte sáček [12].<b style=”background-color: rgb(239, 239, 
239);”></b> Plný sáček prachu je nutné vhodit do odpadní nádoby správným a 
opatrným způsobem.

2. Složte nový sáček dle vyobrazení a instalujte do vsunutím límce do držáku sáčku. 
[13]

3. Zavřete dvířka k sáčku.
UPOZORNĚNÍ: Indikátor kontroly sáčku může svítit červeně i v případě, že je sací 

systém ucpaný. V případě potřeby čtěte„Odstranění překážky ze systému“.
Čištění filtru:
Chcete-li zachovat optimální výkonnost vysavače, vyperte vždy po pěti výměnách sáčku 
vstupní filtr.
Čištění vstupního filtru:
1. Zdvihněte západku dvířek k sáčku k jejich otevření.
2. Pro odstranění filtru před motorem vysuňte rám filtru z vysavače. [14]
3. Vyjměte filtr z rámu. [14]
4. Ručně umyjte ve vlažné vodě a před vrácením do vysavače nechte úplně vysušit. 

[16,17,18]
Čištění výstupního filtru:
1. K odstranění výfukového filtru, otevřete dvířka k sáčku a vyjměte sáček na prach. [15]
2. Ručně umyjte filtr ve vlažné vodě a před vrácením do vysavače jej nechte úplně 

vysušit. [16,17,19]
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte horkou vodu nebo mycí prostředky. V případě, že 
dojde k tak nepravděpodobné události jako je poškození filtru, použijte originální 
náhradní filtr Hoover. Nepoužívejte vysavač bez sáčku na prach nebo filtru.

Čištění trvalého tkaninového sáčku na prach* (pouze u některých modelů)
Chcete-li zachovat optimální výkon, doporučujeme umýt stálý hadříkový prachový sáček 
pod teplou vodou po každých 5ti naplnění. Odstraňte přebytečnou vodu z filtru a před 
opětovným vložením nechte úplně vyschnout.

Odstranění překážky ze sacího systému
Pokud je indikátor kontroly naplnění červený:
1.  Zkontrolujte, zda je sáček plný. Pokud ano, viz část  „Výměna sáčku na prach“.
2.  Není-li plný, postupujte následujícím způsobem:

A. Je třeba vyčistit filtry? Pokud ano, viz část „Čištění filtru“.
B. Zkontrolujte, zda není v systému jiná překážka - K odstranění překážky v 

teleskopické trubici nebo pružné hadici použijte tyč nebo hůl.

VAROVáNÍ*: - Indikátor kontroly sáčku na prach se rozsvítí červeně, je-li sáček plný, 
je-li systém ucpaný nebo jsou-li filtry zanesené. Budete-li používat čistič, ačkoli indikátor 
kontroly sáčku na prach svítí červeně, tepelná pojistka vypne čistič, aby nedošlo k jeho 
přehřátí. Pokud k tomu dojde, vypněte čistič, odpojte ho od sítě a odstraňte závadu (viz. 
“Odstranění překážky”). Tepelná pojistka se opět automaticky vypne po opětovném 
zapnutí vysavače.

Výměna baterie
Součástí vysavače je vyměnitelná dobíjecí Lithium-iontová baterie.
VAROVáNÍ: Pro svůj vysavač používejte pouze schválené náhradní díly. Používání dílů 
neschválených firmou Hoover je nebezpečné a přicházíte tím o záruku.
VAROVáNÍ: Nepokoušejte se sami rozmontovat nebo opravit baterii.
1. Stiskněte tlačítko uvolnění baterie a baterie automaticky vyskočí ven.
2. Opatrně baterii vytáhněte.
3. Vyjměte starou baterii a nahraďte ji novou baterií.



KONTROLNÍ SEZNAM UŽIVATELE

Pokud máte jakýkoli problém s výrobkem, proveďte kontrolu podle tohoto seznamu, než 
se obrátíte na autorizovaný servis Hoover.

• Funguje správně elektrická zásuvka, k níž je připojen vysavač? Zkontrolujte, zda 
je nabitý

• Není nádoba na prach plná? Viz „Údržba vysavače“.
• Není ucpaný filtr? Viz „Údržba vysavače“.
• Není ucpaná hadice nebo hubice? Viz „Odstranění překážky ze systému“.
• Vysavač se nechce zapnout? Zkontrolujte, jestli je nabitá baterie.
• Baterie se nenabíjí?
• Může to být důsledkem velmi dlouhého uskladnění (více než jeden rok). Kontaktuje 

Zákaznické servisní středisko Hoover a dojednejte si výměnu baterií. Viz „Výměna 
baterie“.

POZNáMKA: Správné napětí nabíječky je od 19 V do 22 V a nabíjecí proud je od 1 A do 2 A. 
• 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní díly a spotřební materiály HOOVER
Vždy používejte originální náhradní díly společnosti HOOVER. Jsou k dispozici u místního 
prodejce výrobků HOOVER nebo přímo u společnosti Hoover. V objednávce dílů laskavě vždy 
uvádějte číslo modelu.

• Baterie: BAT18VLI 39800040

Kvalita
Kvalita výroby ve výrobních závodech společnosti HOOVER byla posouzena nezávislou 
organizací. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky 
ISO 9001.

Záruka
Záruční podmínky pro tento spotřebič stanovuje náš zástupce v zemi, v níž je spotřebič 
prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení 
zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit doklad o koupi 
nebo převzetí.

Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.
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CZ
4. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Použité baterie by měly být přijaté do 

recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem.

Likvidace baterií na konci jejich životnosti
Když hodláte vysavač zlikvidovat, musíte vyjmout baterie. Použité baterie by měly být 
přijaté do recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybít.
1. Nechte vysavač zapnutý, dokud nebudou baterie zcela vybité.
2. Stiskněte tlačítko uvolnění baterie a baterie automaticky vyskočí ven.
3. Opatrně baterii vytáhněte.
4. Vyjměte baterie z vysavače.
Poznámka: Budete-li mít při demontáži vysavače jakékoli problémy nebo budete-
li požadovat podrobnější informace o zpětném odběru, zhodnocení a recyklaci tohoto 
produktu, kontaktujte prosím místní úřad nebo středisko sběrných surovin.

NÁSTAVCE A PřÍSLUŠENSTVÍ

Štěrbinový nástavec*, hubice na nábytek*, kartáč na prach* jsou uloženy v prostoru pod 
dvířkami k příslušenství. Veškerá příslušenství lze upevnit na držadlo nebo na konec 
teleskopické trubice. [20]
• Štěrbinový nástavec* – Na rohy a obtížně přístupná místa. [V1]
• Prachový kartáč* – Pro šetrné čištění knihoven, rámů, klávesnic apod. [V2]
• Hubice na čištění nábytku* – Pro šetrné čištění nábytku a tkanin. [V3]
• Parketová hubice* – Pro parketové podlahy a jiné citlivé podlahy. [W]

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm



