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

Nenechávajte zariadenie zapnuté v zásuvke. 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 sú pod dozorom alebo im 
boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto 
prístroja a boli zoznámené s možnými rizikami jeho používania. 
S prístrojom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.

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.

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

Statická elektrina: Niektoré koberce môžu spôsobiť malé 
nahromadenie statickej elektriny. Výboje statickej elektriny 
neohrozujú zdraví.

Nepoužívajte vysávač vonku.

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

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

Počas použitia neprechádzajte zariadením cez sieťovú šnúru a 
nevyťahujte sieťový kábel zo zásuvky ťahaním za šnúru.

Nepoužívajte zariadenie, ak vám pripadá chybné.

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.

Počas použitia zariadenia nestojte na sieťovej šnúre ani si ju 
neovíjajte okolo rúk alebo nôh.

Nepoužívajte zariadenie na čistenie zvierat a osôb.

Pri upratovaní schodov neumiestňujte zariadenie na vyšší schod, 
ako sa nachádzate vy.

Nemanipulujte so zástrčkou alebo zariadením vlhkými rukami.

NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE SK
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Blahoželáme Vám k zakúpeniu 
nového vysávača Hoover.

Venujte prosím dostatok času 
pozornému prečítaniu tejto príručky.

Potom budete pripravení čo 
najlepšie využívať špeciálne funkcie, 
ktoré ponúka len nový Hoover!

Po vybalení vysávača 
skontrolujte, či ste obdržali všetky 
diely:

Hlavná časť vysávača
Kefa na čalúnenie 
Flexibilná hadice 
Hadicové vrecko

ZOZNÁMTE SA S VAŠIM VYSÁVAČOM SK

RUKOVÄŤ

TLAČIDLO UVOĽNENIA
RUKOVÄTI

RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE

VSTUPNÝ KRYT
UVOĽŇOVACIA PÁČKA 

NÁDRŽE NA ŠPINAVÚ VODU

RUKOVÄŤ NÁDRŽE NA
ŠPINAVÚ VODU

ZÁSOBNÍK NA
ZNEČISTENÚ VODU

VÝSTUPNÝ
FILTER

HOOVER
PROSTRIEDKY
NA ČISTENIE
KOBERCOV

KEFA NA 
ČALÚNENIE

KOMORA
VÝSTUPNÉHO
FILTRA

Zásobník na čistú vodu

TLAČIDLO NA
UVOĽNENIE VODY

PRÍCHYTKA KÁBLA

HORNÝ UKLADACÍ
HÁČIK

NAPÁJACÍ KÁBEL

DOLNÝ UKLADACÍ
HÁČIK

ZAP/VYP PEDÁL

PEDÁL NA
UVOĽNENIE ČISTIČA

FLEXIBILNÁ HADICA

Hadicové
vrecko
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PRÍPRAVA VYSÁVAČA PRED ČISTENÍM KOBERCA

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento 
čistič by nemal byť používaný na 
suché vysávanie kobercov.

SK

Vyberte obsah z balenia.
Mali by ste nájsť nasledujúce:

•	 Hlavná	časť	vysávača
•	 Kefa	na	čalúnenie
•	 Flexibilná	hadica

•	 Dôkladné	vysávanie.
•	 Skúška	farebnej	stálosti
•	 Presuňte	nábytok

Test farebnej stálosti - namočte bielu savú utierku 
z roztokom. V malej, skrytej oblasti koberca, jemne 
potrite povrch navlhčenou utierkou. Počkajte desať 
minút a skontrolujte odstraňovanie farieb alebo 
vyblednutie použitím bieleho papierového obrúska.
Ak koberec má viac ako jednu farbu, skontrolujte 
všetky farby.

Pri čistení celej miestnosti, presťahujte nábytok 
z oblastí, ktoré majú byť vyčistené. Ak je nábytok 
veľmi ťažký na presun, vložte alobal alebo voskový 
papier pod nohy. Tým sa zabráni, aby povrchové 
úpravy dreva zafarbili koberec. Upevnite nábytok 
a závesy.

POZNÁMKA: Nepoužívajte viac, ako to čo môže 
saturovať váš koberec.

Stlačte tlačidlo uvoľnenia držadla a 
ohnite do skladovacej polohy.

Zodvihnite horné držadlo do zvislej polohy tak, 
aby zaklaplo vo svojej polohe.

Keď je rukoväť znížená zodvihnite držadlo 
umožňujúce prenesenie čističa z miestnosti do 
miestnosti.

(*Len pri niektorých modeloch.)
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PRED ČISTENÍM KOBERCA

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri 
plnení	nádrže	na	čistú	vodu,	
neprekračujte	max.	plniacu	linku.

Varovanie:	Používajte	len	čistiaci	prostriedok	na	koberce	značky	Hoover.	Použitie	iných	prostriedkov	môže	spôsobiť	nadmerné	
penenie	a	zabráni	tak	čističu	pracovať	efektívne.
Použití	iných	prostriedkov,	môže	mať	vplyv	na	záruku.

PLNENIE NÁDRŽE NA ČISTÚ VODU SK

Nádrž na čistou vodu obsahuje vodu a čistiaci 
roztok. 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred naplnením nádrže 
na čistú vodu vždy vysávač vypnite a odpojte od 
elektrickej zásuvky.

POZNÁMKA: Pred 
použitím tohto spotrebiča 
sa uistite, že uvoľňujúca 
páka nádrže na špinavú 
vodu a vstupné kryty sú 
úplne zaistené.

Stlačte uvoľňovaciu zarážku nádrže na čistú vodu 
a vyberte ho z čističa.

Pridajte požadované množstvo čistiacej 
kvapaliny do odmerky.
(pribl. 40 ml na 1L vody)

Otvorte skrutkovací uzáver na dne nádrže.

Roztok zmiešajte s teplou vodou.
(Max. teplota - 40 ºC)

Naleje roztok do nádrže na čistú vodu.
Neprekračujte maximálnu plniacu linku.
Vymeňte uzáver a vráťte nádrž na čistú 
vodu do čističa.
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ČISTENIE KOBERCOV SK

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento 
čistič by nemal byť používaný na 
suché vysávanie kobercov.

VÝSTRAHA Tento výrobok je určený len na čistenie v 
domácnosti.	Nepoužívajte	hlavnú	saciu	hlavu	alebo	
kefu	na	čalúnenie	na	odstránenie	väčších	únikov.

Varovanie: Používajte len čistiaci prostriedok na koberce Hoover. Použitie iných 
prostriedkov	môže	spôsobiť	nadmerné	penenie	a	zabráni	tak	čističu	pracovať	
efektívne.	Použitie	iných	prostriedkov,	môže	mať	vplyv	na	záruku.

Pred čistením kobercov dôkladne vysajte 
koberec.
Uistite sa, že bola skontrolovaná farebná stálosť 
koberca

Stlačte uvoľňovací pedál čističa a sklopte čistič. Stlačením páčky miešania zmesi uvoľníte roztok.

Rozviňte napájací kábel a zapojte vysávač do 
elektrickej siete.

Pre najlepšie výsledky použite roztok pri pohybe 
dopredu (stlačte páčku) a vysajte roztok pri 
pohybe dozadu (uvoľnite páčku).

Stlačte ZAP/VYP pedál.
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POUŽITIE	KEFY	NA	ČALÚNENIE SK

POZNÁMKA: Nepoužívajte viac ako je 
potrebné	pre	vaše	čalúnenie.
POZNÁMKA:	Nádrž	na	čistú	vodu	je	nutné	
naplniť pred použitím roztokom a vodou.

Zodvihnite vstupný kryt.

Stlačením páčky uvoľníte 
roztok.

Vyberte ohybnú hadicu a kefu 
na čalúnenie.

Zasuňte konektor hadice.

Vytiahnite kefu na čalúnenie 
späť cez otvor na vyzdvihnutie 
kvapaliny.
Pre najlepšie výsledky použite 
roztok pri pohybe dopredu a 
opäť vysajte pri pohybe dozadu.

Stlačte ZAP/VYP pedál.

Kefa na čalúnenie môže 
pracovať len s čističom vo 
vzpriamenej polohe.



PRÍCHYTKA KÁBLASKLADOVANIE

ULOŽENIE KÁBLA

SK

Predtým, ako čistič uskladníte:

Vypnite čistič a odpojte ho od elektrickej siete.

Vyprázdnite a vypláchnite nádrž na špinavú 
vodu.
Nechajte prístroj úplne vyschnúť.

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie rukoväti a sklopte 
rukoväť do skladovacej polohy.

Uložte ohybnú hadicu a kefu na čalúnenie do 
puzdra na skladovanie.

Nebehajte cez napájací kábel.
Pripevnite napájací kábel klipom na zadnú stranu 
rukoväti, aby sa zabránilo náhodnému posunu 
čističa cez kábel a následnému spôsobeniu 
škody.

Vypnite čistič a odpojte ho z elektrickej siete. 
Naviňte napájací kábel okolo skladovacieho 
háčika na kábel.
Natočením hákov je možné ľahko a rýchlo 
odvinúť celú dĺžku kábla.

Neskladujte čistič na drevenom podklade ak nie 
je úplne suchý.

(*Len pri niektorých modeloch.) 8



VYPRÁZDNENIE NÁDRŽE NA ŠPINAVÚ VODU ČISTENIE	VÝSTUPNÉHO	FILTRA

ČISTENIE	PREDMOTOROVÉHO	FILTRA

SK

Stlačte uvoľňovaciu páčku na nádrži na špinavú 
vodu.

Na otvorenie veka nádrže ním otočte proti smeru 
hodinových ručičiek.

Vyberte nádrž na špinavú vodu z čističa.

Uvoľnite bezpečnostnú 
západku filtra.

Odstráňte komoru 
výstupného filtra.

Odstráňte filter z komory.
Opláchnite pod teplou 
vodou, aby ste odstránili 
nečistoty. Nechajte ho 
úplne vyschnúť pred 
návratom do čističa.

Vyberte nádrž na špinavú 
vodu z čističa.

Vyberte predmotorový 
filter, a potom ho vyčistite.

Vyprázdnite zásobník. Vypláchnite nádrž 
na čistú vodou a nechajte ju vyschnúť 
pred uložením do čističa.

9

Varovanie:	NEPREKRAČUJTE	linku	maximálnej	úrovne	na	nádrži	na	špinavú	
vodu.

Varovanie:	Pred	vyprázdnením	nádrže	na	špinavú	vodu	vždy	čistič	vypnite	a	
odpojte ho od elektrickej zásuvky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Po 
každom použití vyčistite filtre.
Varovanie: Uistite sa pred použitím, 
že	obidva	filtre	sú	namontované	na	
čističi.
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ČISTENIE	VALCA	S	KEFAMI

ČISTENIE AGITÁTORA*

VÝMENA	VALCA	S	KEFAMI* SK

FUNKCIA	SA	LÍŠI	V	ZÁVISLOSTI	OD	
MODELU
Prosím,	skontrolujte	dolnú	
časť čističa a postupujte podľa 
príslušných pokynov.

FUNKCIA	SA	LÍŠI	V	ZÁVISLOSTI	OD	MODELU.
Prosím,	skontrolujte	dolnú	časť	čističa	a	postupujte	
podľa príslušných pokynov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred 
rozobratím čističa vypnite čistič a 
vytiahnite	vidlicu	sieťovej	šnúry	zo	
zásuvky.

Stlačte uvoľňovaciu páčku nádrže na špinavú 
vodu a vyberte nádrž na špinavú vodu. 
Odskrutkujte 4 upevňovacie skrutky na hornom 
povrchu.

Otočte čistič naopak. Odstráňte všetky závity 
alebo nečistoty z valca s kefami.

Odstráňte všetky závity alebo nečistoty a uistite 
sa, že agitátor sa môže voľne otáčať.

Odskrutkujte 2 upevňovacie skrutky umiestené 
na dolnej strane čistiacej trysky. Odstráňte valec 
s kefami z trysky.

Otočte čistič. Odstráňte zarovnávacie konzoly 
valčeka s kefami.

Vymeňte valec s kefami a pripojte ho k tryske.
Pripojte zarovnávacie konzoly a namontujte do 
vysávača.
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VÝMENA AGITÁTOROV/PÁSU* SK

FUNKCIA	SA	LÍŠI	V	ZÁVISLOSTI	OD	MODELU.
Prosím,	skontrolujte	dolnú	časť	čističa	a	postupujte	
podľa príslušných pokynov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred demontážou vysávača ho vypnite a odpojte 
zástrčku od elektrickej zásuvky.

Vyberte čistič a odoberte 7 upevňovacích 
skrutiek.

Odstráňte držiaky agitátora.

Zložte remeňový kryt a ochrannú tyč.

Vymeňte agitátor omotaním pásu okolo agitátora 
a uistite sa, že sedí bezpečne na kanále pásu.

Posuňte agitátor z čističa a skontrolujte remeň 
na nosenie.

Opäť namontujte agitátor na čistič a uistite sa, že 
agitátor sa môže voľne otáčať.
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SK
Riešenie problémov
Ak vysávač nefunguje správne, skontrolujte nasledujúci zoznam.

Varovanie:	Ak	chcete	znížiť	riziko	úrazu,	pred	vykonaním	Údržby/Kontrolou	
problémov odpojte čistič kobercov.

Prečo sa čistič koberca nezapína?
•	 Je	možné,	že	nie	je	správne	zapojený	do	elektrickej	zásuvky:	uistite	sa,	že	je	

zástrčka vsunutá do zásuvky a zapnite.
•	 Tlačidlo	napájania	na	jednotke	nebolo	úplne	stlačené.
•	 Ak	sa	prístroj	vypne	počas	používania,	odpojte	prístroj	od	zásuvky,	nechajte	ho	

vychladnúť na jednu hodinu, vyčistite filter a vyprázdnite nádrž na špinavú vodu 
a skontrolujte hadice, upchatie valca s kefami.

Prečo čistič neodstráni prípravok/škvrny?
•	 Nádrž	na	špinavú	vodu	môže	byť	plná.	Vyprázdnite	nádrž	na	špinavú	vodu.
•	 Uistite	sa,	že	nádrž	na	špinavú	vodu	je	správne	upevnená	a	veko	nádrže	je	

bezpečne namontované.
•	 Skontrolujte,	či	valec	s	kefami	nie	je	zablokovaný.

Prečo	nevydáva	roztok/čistú	vodu?
•	 Nádrž	na	roztok/čistú	vodu	môže	byť	prázdna.
•	 Uistite	sa,	že	nádrž	na	špinavú	vodu	je	bezpečne	upevnená.

Servis spoločnosti Hoover
S opravami vždy kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti 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.

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

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 kúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť 
účtenku alebo doklad o nákupe.

Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Životné prostredie
    Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť 
    likvidovaný ako domový odpad. Zariadenie musí byť odovzdané na   
    príslušnom zbernom mieste na 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 zariadenia 
prosím kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo obchod, kde ste 
výrobok kúpili.

    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, VB

POUŽÍVAJTE LEN NÁHRADNÉ DIELY 
ZNAČKY HOOVER

NÁHRADNÉ DIELY KÓD

ROTAČNÁ KEFA Y30   35601321

FLEXIBILNÁ HADICA D144  35601409

NÁSTROJE NA ČALÚNENIE A ŠTETINOVÉ VLOŽKY MFT4  35601410

FILTRE A ŠTETINOVÉ VLOŽKY U70  35601411

REMEŇ V35   35601322

KEFA F4   35601324

CLEANJET ROZTOK     35601351
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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.






