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Návod na obsluhu
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PREČÍTAJTE SI PROSÍM, DÔKLADNE NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY

Tento vysávač sa môže zostaviť a používať len na účely, pre ktoré je určený a ako sú 
popísané v týchto pokynoch. Používajte ho len na odstraňovanie nečistôt v domácnosti.

Bezpečnostné upozornenie
NIKDY nevysávajte kvapaliny, tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci popol, 
cigaretové nedopalky a podobné predmety.
NIKDY nevysávajte kvapaliny na báze rozpúšťadiel alebo horľavé kvapaliny ako napríklad 
tekuté čistiace prostriedky, benzín a pod. alebo ich výpary.
NIKDY nepoužívajte vysávač, ak javí známky poruchy alebo ak je poškodený napájací 
kábel alebo nabíjačka.
NIKDY neinštalujte namiesto NiMH akumulátora bežné batérie, ktoré nie je možné dobíjať.
Pri vysávaní jemného prachu ČASTO čistite schránku na nečistoty a zostavu filtra.
Po použití ZAPOJTE vysávač do nabíjačky, aby sa dobil akumulátor. Pre zaistenie 
maximálnej životnosti batérie, príležitostne batériu úplne vybite.
NEPONÁRAJTE vysávač celý do kvapalín.
NEVYSÁVAJTE kvapaliny.
NEPOUŽÍVAJTE na ľudí a zvieratá.
NENECHAJTE deti hrať sa so spotrebičom alebo jeho ovládaním. Deti, seniori a 
postihnuté osoby nesmú používať vysávač bez dohľadu.
NEDOTÝKAJTE sa filtra, pri použití vysávača filter rotuje.
(len pri niektorých modeloch)

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE
Tento vysávač Hoover je vybavený akumulátorovou nabíjačkou s dvojitou izoláciou, ktorú 
je možné zapojiť len do zásuvky s napájacím napätím 230 V. Skontrolujte, či údaje na 
štítku nabíjačky zodpovedajú hodnotám sieťového napätia.

POPIS [1]

1. Spínač
2. Svetelná kontrolka dobíjania
3. Štrbinový nadstavec
4. Sací otvor
5. Schránka na nečistoty
6. Prachová kefa
7. Tlačidlo na automatické čistenie filtra*
8. Tlačidlo otvárania nádoby na prach
9. Nabíjačka/Stojan
10. Papierová mierka
(*len pri niektorých modeloch)
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ULOŽENIE

Vysávač je možné zasunúť do nabíjačky v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. [2]
Nadbytočnú dĺžku napájacieho kábla naviňte na zadnú stranu nabíjačky a kábel vysuňte 
dolným alebo postranným otvorom.

MONTÁŽ NA STENU (Požadované nástroje: Skrutkovač a vŕtačka)
1. Nabíjačku priložte k stene. Vyznačte stredy montážnych otvorov.
2. Zložte nabíjačku a vyvŕtajte otvory s priemerom 4,8 mm.
3. Do otvorov zasuňte hmoždinky.
4. Priložte nabíjačku, do otvorov zasuňte skrutky a dotiahnite ich tak, aby nabíjačka pevne 

priľahla k stene.

SVETELNÁ KONTROLKA & NABÍJANIE

Skontrolujte, či je spínač vysávača v polohe Off (vypnuté), potom vložte vysávač do 
stojana a skontrolujte, či je zadná stena vysávača zakrytá krytom.

Rozsvieti sa kontrolka nabíjania, ktorá bude označovať, že sa vysávač dobíja. Aj keď bude 
výrobok úplne nabitý, ak bude uložený v stojane, bude kontrolka svietiť.

Poznámka: Aby sa mohol vysávač nabíjať, musí byť vypnutý. Ak nebude spínač v polohe 
Off (vypnuté), kontrolka bude svietiť, ale vysávač sa NEBUDE NABÍJAŤ.

Poznámka: Na nabíjanie používajte len nabíjačku dodanú spoločne s vysávačom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred prvým použitím vysávač nabíjajte najmenej 24 hodín.
Pri nabíjaní musí byť spínač vysávača v polohe Off (vypnuté).
Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva.
Ak sa pri opakovanom používaní prevádzková doba vysávača skráti, nechajte ho pracovať, 
pokým sa motor nezastaví a potom nechajte akumulátor 24 hodín nabíjať. Pre zachovanie 
najvyššej účinnosti opakujte tento postup každý mesiac.
Dôležité: Nikdy nenabíjajte akumulátor pri teplote vyššej ako 37°C alebo nižšej ako 0°C.
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NÁVOD NA OBSLUHU

1. Zložte vysávač zo stojana pre uloženie.
2. Presuňte spínač do polohy ON (zapnuté) a začnite vysávať. Keď s vysávaním skončíte, 

spínač presuňte do polohy Off (vypnuté).
3. Po každom použití vyprázdnite a vyčistite vysávač aj filter. To isté urobte, keď nečistoty 

dosiahnu rysku maximálneho naplnenia. Vysávač vyprázdnite a vyčistite filter.
4. Ak chcete vyprázdniť nádobu s prachom, stlačte tlačidlo. Otvor uzatvárajúci nádobu s 

prachom sa začne otvárať a zastaví sa v polohe asi 45 stupňov, aby mohli nečistoty 
ľahko vypadnúť von. [3]

5. Stlačte tlačidlo automatického čistenia filtra. (*len pri niektorých modeloch). [4] Tím 
automaticky odstránite prebytočný prach usadený vo filtri.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre lepšie výsledky vysávania čistite filter po každom použití.

PRÍSLUŠENSTVO

Štrbinová hubica
Nadstavec so štrbinou je uložený na prednej strane vysávača. Ak sa chcete s vysávačom 
dostať do úzkych priestorov, zasuňte tento nadstavec do sacieho otvoru. [5,6]

Prachová kefa
Nadstavec je ideálny na vysávanie povrchov vyžadujúcich opatrnosť, ako sú počítačové 
klávesnice alebo klaviatúry. Ak chcete nadstavec použiť: Vyberte ho z držiaka na vysávači 
a zasuňte do sacieho otvoru. [7,8]

ÚDRŽBA FILTRA

1. Presuňte spínač do polohy ON a otvor nádoby na prach sa otvorí v uhle 45 stupňov. [3]
 Ručne otvor otvorte až na 90 stupňov. [9]
2. Otáčaním vyberte filter a rám kefy na jeho čistenie.* (len pri niektorých modeloch). [10]
3. Zásobník na prach je možné čistiť vlhkou utierkou.
4. Filter sa umýva v teplej, ale nie horúcej vode BEZ ČISTIACICH PROSTRIEDKOV. 
 Skôr, ako ho vložíte späť do vysávača, nechajte ho dôkladne vysušiť.
5. Zasuňte filter späť do schránky na nečistoty a zatvorte otvor.

LIKVIDÁCIA STARÉHO AKUMULÁTORA
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.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je nutné batériu úplne vybiť.

VYBERANIE BATÉRIE
Zložte kryt vysávača. Odskrutkujte 4 skrutky a otvorte jednotku s batériou. Odpojte káble a 
vyberte batériu. [11]
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.
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WEEE:
Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2002/96/EC 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 nesmie byť likvidovaný ako domový 
odpad. Musí byť dodaný do príslušného zberného miesta na recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení.
Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného 
prostredia, ktoré sa týkajú likvidácie odpadu.
Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku získate na 
miestnom obecnom úrade, u služby pre zber domového odpadu alebo v predajni, kde ste 
výrobok zakúpili.

SPOTREBNÝ MATERIÁL
Filter     S96CL 35601177
Automatické čistenie - filter  S97CL 35601178


