
1

Návod na obsluhu



2    

2

3

4



3

5 6

9

13 14 15 16

10 11 12

7 8



4    

17 18

21

25 26 27 28

22 23 24

19 20



5

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

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 rozumiete tomuto 
návodu. Používajte výhradne príslušenstvo odporúčané alebo dodávané spoločnosťou 
Hoover.

Pri použití čistiacich nástrojov vždy istite výrobok druhou rukou.
Tým zaistíte, aby sa výrobok počas použitia neprevrátil.

Varovanie: Nebezpečenstvo oparenia. Keď sa tento výrobok používa, je veľmi horúci. 
Vyhnite sa kontaktu s parou.

Varovanie: Elektrický prúd môže byť veľmi nebezpečný. Toto zariadenie musí byť 
uzemnené.
Zástrčka je vybavená 13A poistkou (len prevedenie pre Veľkú Britániu).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Vodiče v napájacom kábli sú farebne označené nasledujúcim 
spôsobom:         Modrý – nulový vodič                   Hnedý – fázový vodič

PO POUŽITÍ: Vypnite vysávač a vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo zásuvky. Pred čistením 
alebo akoukoľvek údržbou vysávač vždy vypnite a vidlicu sieťovej šnúry vytiahnite zo 
zásuvky.

BEZPEČNOSŤ DETÍ, SENIOROV A POSTIHNUTÝCH OSÔB: Tento prístroj nesmú 
používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo osoby bez potrebných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom 
a/alebo neboli poučené ohľadne používania tohto spotrebiča osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby si sa spotrebičom nemohli hrať.

SERVIS HOOVER: 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.

JE DÔLEŽITÉ RIADIŤ SA NÁSLEDOVNÝMI POKYNMI

• Používajte len v krytom priestore.
• Používajte len na povrchy vlhké po umytí alebo po rozliatí malého množstva tekutiny.
 Neponárajte výrobok.
• Používajte len na hladké povrchy či lakované drevené podlahy. Nepoužívajte na 

koberce.
• Pred každým vysávaním vlhkého povrchu inštalujte plavák.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri používaní zariadenia deťmi alebo v ich blízkosti. 

Nedovoľte používať čistič ako hračku ani ho nikdy nenechávajte bez dozoru.
• Zamedzte kontaktu vlasov, voľného oblečenia, prstov a iných častí tela s otvormi a 

pohyblivými časťami prístroja.
• Nevysávajte horiace, alebo dymiace predmety ako cigarety, zápalky, alebo horúci popol.
• Nevysávajte zápalné či horľavé látky ako benzín či jemný drevený prach a nepoužívajte 

prístroj v miestach, kde sa tieto látky môžu nachádzať.
• Nevysávajte tvrdé ostré predmety pomocou čističa. Môžu poškodiť prístroj.
• Nevkladajte žiadne predmety do otvorov prístroja. Nepoužívajte prístroj, ak je 

akýkoľvek jeho otvor upchatý; udržiavajte prach, vlasy či iné materiály, ktoré môžu 
obmedzovať prúdenie vzduchu v bezpečnej vzdialenosti od otvorov prístroja.

• Nepriťahujte ani neprenášajte prístroj za napájací kábel ani ho nepoužívajte ako 
držadlo, neprivierajte kábel do dverí ani ho nenapínajte okolo ostrých hrán a rohov.

 Neprechádzajte prístrojom cez napájací kábel. Udržiavajte napájací kábel v bezpečnej 
vzdialenosti od horúcich povrchov.

• Odpojte prístroj z elektrickej siete pred vykonávaním údržby a opráv.
• Odpojte prístroj z elektrickej siete, keď nie je používaný. Vypnite všetky ovládače pred 

odpojením prístroja z elektrickej siete.
• Neodpájajte prístroj zo siete ťahaním za elektrický kábel. Pro odpojení z elektrickej 

zásuvky uchopte zástrčku, nie kábel.
• Zákaz manipulácie so zástrčkou či prístrojom s vlhkými rukami.
• Nečistite prístrojom podlahové elektrické zásuvky.
• Nepoužívajte prístroj bez správne umiestnených nádrží.
• Buďte obzvlášť opatrní pri upratovaní schodov. Neodkladajte prístroj na schody.
• Ukladajte detergenty a čistidlá mimo dosahu detí.
• Nevysávajte chlórové bielidlá, čistidlá odpadov, benzín či akékoľvek iné toxické látky 

týmto prístrojom.
• Pri používaní chemikálií odporúčaných pre tento prístroj zaistite odvetranie miestnosti.
• Nepoužívajte zápalné a horľavé tekutiny na umývanie podlahy.
• Dodržiavajte nariadenia výrobcu o chemických látkach používaných s týmto prístrojom.
 Neprekračujte odporúčané pomery miešania.
• Skladujte na suchom mieste. Nevystavujte prístroj mrazu.
• Nepoužívajte vysávač, ak sa vám zdá, že je pokazený. Ak je poškodená sieťová šnúra,  

OKAMŽITE prestaňte vysávač používať. V záujme zaistenia bezpečnosti musí byť 
poškodený napájací kábel vymenený autorizovaným servisom Hoover.

• Používajte prístroj len na účely, na ktoré je určený a ako je popísané v návode.
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ZOZNÁMENIE SA S VYSÁVAČOM

A. Mäkké držadlo
B. Vypínač
C. Páčka nadstavca: stlačte pre uvoľnenie čistiaceho nadstavca
D. Volič režimu: ZAPNE kefy na mokré čistenie a VYPNE ich pri sušení a vysávaní.
E. Veko nádoby na roztok s čistou vodu/odmerka
F. Nádoba na roztok s čistou vodu
G. Odistenie nádoby na roztok s čistou vodu
H. Odistenie nádoby na špinavú vodu
I. Kryt a filter nádrže na špinavú vodu
J. Nádrž na špinavú vodu: zachytáva suché zvyšky a špinavý čistiaci roztok
K. Tlačidlo uvoľnenia hubice: uvoľní hubicu pre ľahšie vyčistenie (umiestené za hubicou)
L. Hubica
M. Stierka (pod hubicou)
N. Nárazník
O. Mäkké kolieska
P. Rukoväť na prenášanie
Q. Tlačidlo na uvoľnenie hornej rukoväti
R. Háky pre kábel: horný hák je otočný pre rýchle uvoľnenie kábla
S. Pedál na uvoľnenie rukoväti

ZOSTAVENIE VYSÁVAČA

Vybaľte všetky diely vysávača.

Naloženie kief a hubice
1. Pre naloženie kief, zodvihnite rukoväť do zvislej polohy. Nakloňte čistič dozadu tak, aby 

ležal na podlahe. Nastavte čap (a) na bloku kefy proti otvoru (b) na dolnej časti čističa.
 Zľahka otáčajte kefou, pokým čap nezapadne hladko do otvoru. [2]
2. Zatlačte na zostavu kefy, aby zaklapla na určené miesto. [3]
3. Pred naložením hubice sa uistite, že sú úchytky (c) vonku. Nastavte strednú časť (d) 

hubice proti otvoru (e) na čističi. Odstráňte kartónovú vložku z oblasti stierky na dolnej 
časti hubice. [4]

4. Pridržiavajte hubicu na mieste a zatlačte úchytky do vnútra, pokým nezaklapnú. [5]
 
Narovnanie/ohnutie držadla
1. Zodvihnite horné držadlo do zvislej polohy tak, aby zaklaplo vo svojej polohe. [6]
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia držadla a ohnite ho do skladovacej polohy. [7]

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

SKÔR AKO ZAČNETE VYSÁVAŤ

Nádrž roztoku s čistou vodou
Nádrž roztoku s čistou vodou obsahuje zmes detergentu a vody, ktorá je rozprašovaná na 
povrch pre čistenie.
1. Vypnete čistič a odpojte ho z elektrickej siete.
2. Nastavte držadlo čističa kobercov do zvislej polohy, zaistenej polohy. [6]
3. Pre vybratie nádrže stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite nádrž rovno hore. [8]
4. Otočte vekom nádrže proti smeru hodinových ručičiek a zodvihnite veko (a) hore pre 

odstránenie. [9]
5. Otočte veko nádrže naopak a použite ho ako odmerku. [10]
6. Pre tvrdé podlahy ako vinyl, linoleum, mramor, vrstvené drevo, polyuretánom tmelené 

drevo, alebo iné drevené podlahy, ktoré môžu byť umývané vodou, použite jednu 
odmerku (60 ml) podlahového detergentu s nízkou produkciou peny.

7. Nalejte čistiaci detergent do nádrže (c). Doplňte nádrž po rysku (d) vlažnou vodou. [11]
8. Ak gumový krúžok (e) na veku vykĺzol zo svojej polohy, vráťte ho na miesto nerovnou 

stranou smerom k výstupu (f ) ako na obrázku. [12]
9. Naskrutkujte veko. Otáčajte vekom v smere hodinových ručičiek, pokým nedrží pevne 

na mieste. Veko musí držať pevne na mieste, aby bola zaistená správna funkcia a aby 
bolo zamedzené únikom.

10. Zasuňte nádrž priamo do umiestnenia, pokým západky nezaklapnú.

Poznámka: Pred použitím skontrolujte opotrebované miesta a povolené spoje v podlahe, 
pretože v takom prípade môže dôjsť pri čistení vodou k poškodeniu podlahy.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepoužívajte čistidlá, ktoré obsahujú prísady na báze 
rozpúšťadla.

Čistenie podlahy
Odporúčaný čistiaci postup:
VYSÁVANIE: Vysajte miestnosť pre odstránenie nečistôt, vlasov a hliny.
UMÝVANIE: Vyčistite povrch podlahy. Kefy pomôžu svojim pohybom uvoľniť nečistoty.
SUŠENIE: Vysávanie urýchli dobu sušenia povrchu podlahy.
1. Nastavte volič režimu do polohy VYSÁVANIE a vysajte podlahu. [1D]
2. Naplňte nádrž roztoku s čistou vodou čistidlom, aj vodou.
3. Nastavte volič režimu do polohy UMÝVANIE. [1D]
4. Osušte si ruky a zapojte čistič do dobre uzemnenej sieťovej zástrčky.
5. Zošliapnite pedál na uvoľnenie rukoväti a nastavte ju do pracovnej pozície. [15] 

ZAPNETE čistič. [1B]
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6. Na uvoľnenie zmesi stlačte páčku. Zvoľna prechádzajte čističom dopredu a dozadu po 
ploche, ktorú chcete vyčistiť. Stlačením páčky uvoľňujte zmes podľa potreby. [16]

7. Prekrývajte jednotlivé ťahy asi o 2 cm, aby ste predišli pruhom na podlahe. Vysávač 
vysaje všetky nečistoty počas celého čistenia.

8. Na významné urýchlenie procesu sušenia plochy podlahy povoľte páčku a otočte 
voličom režimu do polohy SUŠENIE. [1D] Pokračujte v prechádzaní čističom po 
čistenej ploche a odsajte tak špinavý roztok.

9. Pre pokračovanie v čistení na ďalšej ploche otočte voličom režimu do pozície 
UMÝVANIE. [1D]

 Opakujte čistiaci postup.
10. Ak sa motor zjavne viac namáha a klesá sací výkon, vyprázdnite nádrž na špinavú 

vodu, alebo vyčistite filter (viď časť “Automatické vypnutie”).

Vysávanie rozliatej tekutiny
Váš čistič je možné použiť aj na odstránenie malého množstva rozliatej tekutiny z hladkej 
podlahy bez koberca (max. 1 l alebo menej, ak hĺbka tekutiny nepresahuje 0,5 cm).
Otočte voličom režimu do pozície UMÝVANIE a stlačte páčku. Prechádzajte čističom cez 
miesto s rozliatou tekutinou.

Prenášanie čističa
1. Na presúvanie čističa z miestnosti do miestnosti nastavte držadlo do zvislej polohy, 

nakloňte čistič dozadu na zadné kolieska a tlačte ho pred sebou. [17]
2. Čistič je možné prenášať aj pomocou držadla (A) na prednej časti čističa. [18]

Uskladnenie
Predtým, ako uskladníte čistič:
• Vypnete čistič a odpojte ho z elektrickej siete.
• Vyprázdnite a vypláchnete nádrže na roztok a na špinavú vodu. Nechajte prístroj 

vyschnúť.
• Stlačte tlačidlo na uvoľnenie hornej rukoväti pre stiahnutie rukoväti do skladovacej polohy.
• Uistite sa, že na stierku hubice nič netlačí.
• Neskladujte čistič na drevenom podklade ak nie je úplne suchý.

ÚDRŽBA

Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu
Automatické “vypnutie”
Automatické prerušenie sania je zabudované do nádrže na znečistenú vodu, aby nedošlo 
k preplnení nádrže. Ak sa vypnutie aktivuje, vysávač prestane nasávať nečistoty a zvuk 
motoru sa zmení. Nádrž na znečistenou vodu je plná a je treba ju vyprázdniť.
1. Vypnete čistič a odpojte ho z elektrickej siete.
2. Na uvoľnenie nádrže stlačte uvoľňovacie tlačidlo (g) a vytiahnite nádrž priamo hore. 

[13]
3. Odstráňte kryt nádrže (h). Vyprázdnite nádrž. [14]

Poznámka: Aj keď to nie je nevyhnutné pre uspokojivý výkon vysávača, odporúčame po 
suchom vysávaní a pred spustením mokrého čistenia vyprázdniť nádrž na znečištenú vodu.

Čistenie umývateľného filtra
Veko nádrže obsahuje umývateľný a opakovane použiteľný filter. Ak je sanie slabé, či 
obmedzené, vyčistite tento filter.
1. Vypnete čistič a odpojte ho z elektrickej siete.
2. Vyberte nádrž na špinavú vodu a veko [13&14]. Odstráňte kryt filtra (a) a potom vyberte 

filter (b). [19]
3. Oklepaním odstráňte voľné nečistoty z filtra, prípadne jemne pretrite filter rukou. Pre 

intenzívnejšie vyčistenie môžete filter prepláchnuť. Medzi jednotlivými použitiami 
nechajte filter vysušiť.

4. Umiestnite filter späť.
5. Vráťte na miesto kryt filtra. Zatlačte naň, pokým nezaklapne. [20]
6. Suché a uvoľnené nečistoty sa tiež hromadia v okienku veka nádrže. Na odstránenie 

nečistôt vyberte skladaný filter z veka. Odstráňte nečistoty z okienka (c). [21]
7. Okienko filtra môžete tiež umyť pod tečúcou vodou.
8. Umiestnite späť skladaný filter do veka. Vráťte veko späť na nádrž na znečistenú vodu, 

zatlačte na naň, pokým nezaklapne.
9. Pre naloženie nádrže na znečistenú vodu umiestnite dno nádrže za hranu (d) a zatlačte 

nádrž priamo do tela prístroja, pokým nedrží pevne. [22]

Čistenie hubice
1. Posuňte obidve úchytky hubice (a) smerom von. [23]
2. Zložte hubicu (b) ťahaním von. [24]
3. Vypláchnite hubicu pod tečúcou vodou. Odstráňte nečistoty zo stierky (c) a utrite ju 

navlhčenou látkovou utierkou. [25]
4. Pred naložením hubice sa uistite, že sú úchyty (d) vonku. Vysávač môžete nechať 

vo zvislej polohe pre ľahšie zostavenie hubice. Nastavte strednú časť (e) hubice proti 
otvoru (f ) na čističi. [26]

5. Pridržiavajte hubicu na mieste a zatlačte úchytky do vnútra, pokým nezaklapnú. [5]

Čistenie a výmena súpravy kief.
Ako vybrať
1. Umiestnite držadlo do zvislej polohy. Vyberte nádrže pre zamedzenie úniku kvapaliny. 

Odložte ich bokom.
2. Vytiahnite obidve uvoľňovacie tlačidlá hubice (a) von. [23] Odstráňte hubicu. [24] 

Nakloňte prístroj dozadu tak, aby držadlo ležalo na zemi.
3. Zatlačte na obidve tlačidlá pre uvoľnenie kefy (g) a odstráňte súpravu kief. [27]
4. Kefy môžete umyť jemným detergentom a vypláchnuť. Nepoužívajte detergenty na 

báze rozpúšťadla.
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Ako umiestniť späť
1. Na umiestnenie kief späť nastavte čap (h) na bloku kefy k otvoru (i) na dolnej časti 

prístroja. Zľahka otáčajte kefou, pokým čap nezapadne hladko do otvoru. Zatlačte na 
zostavu kefy, aby zaklapla na určené miesto. [28]

2. Vráťte prístroj do zvislej polohy. Umiestnite späť hubicu a uistite sa, že sú úchytky (d) 
vonku. Nastavte strednú časť (e) hubice proti otvoru (f ) na čističi. [26]

3. Pridržiavajte hubicu na mieste a zatlačte úchyty do vnútra, pokým  nezaklapnú. [5]

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

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 dielo vždy 
uvádzajte číslo modelu.

Náhradné diely
Umývateľný filter  S116 35601336
Súprava kefy  F 5 35601337

Servis spoločnosti Hoover
V prípade výskytu akýchkoľvek porúch počas prvých 12 mesiacov po zakúpení produktu 
kontaktujte servisnú zákaznícku linku.

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

Životné prostredí:
Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o vyradených 
elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Zaistením správnej likvidácie tohto 
výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie 
a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dochádzať pri nesprávnej manipulácii s týmto 
výrobkom.
Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný 
ako domový odpad. Zariadenie musí byť predané do príslušného zberného 
miesta pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí 
prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. 
O ďalších podrobných informáciách o zachádzaní, regenerácii a likvidácii tohto 
zariadenia prosím kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu 
alebo obchod, kde ste ho kúpili. 

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 zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, skôr ako 
budete kontaktovať servisné stredisko Hoover.

PROBLÉM PRAVDEPODOBNÝ DÔVOD RIEŠENIE
Prístroj nie 
je možné 
spustiť

• Zástrčka nie je dostatočne pevne 
zasunutá v zásuvke.

• Spálená poistka, alebo chybný 
istič.

• Zapojte jednotku pevne do 
zásuvky. 

• Skontrolujte poistky a ističe vo 
vašom dome. Výmena.

Slabý sací 
výkon

• Umývateľný filter je špinavý.
• Nádrž na znečistenú vodu je 

plná a automatické vypnutie bolo 
aktivované.

• Nádrže nie sú na svojom mieste.

• Filter alebo kryt filtra nie sú na 
svojom mieste.

• Hubica nie je na svojom mieste.

• Vyčistite umývateľný filter.
• Vyprázdnite nádrž na špinavú 

vodu.

• Uistite sa, že sú nádrže 
upevnené na svojich miestach.

• Uistite sa, že filter a kryt filtra sú 
na svojom mieste.

• Uistite sa, že je hubica 
umiestnená a upevnená na 
svojom mieste.

Mláka vody za 
čističom

• Použitie nesprávneho 
detergentu.

• Nádrž na roztok s čistou vodou 
nie je na svojom mieste.

• Plná nádrž na špinavú vodu.

• Použite odporúčaný detergent na 
zníženie penivosti.

• Uistite sa, že je nádrž na roztok s 
čistou vodou správne umiestená.

• Vyprázdnite nádrž na špinavú 
vodu

Prístroj 
nenasáva 
znečistenú 
vodu.

• Nádrž na znečistenú vodu nie je 
na svojom mieste.

• Plná nádrž na špinavú vodu.
• Filter alebo kryt filtra nie sú na 

svojom mieste.

• Uistite sa, že je nádrž na 
znečistenú vodu správne 
umiestená.

• Vyprázdnite nádrž.
• Uistite sa, že filter a kryt filtra sú 

na svojom mieste.
Nie je možné 
nanášať 
čistiaci roztok

• Nádrže nie sú na svojom mieste.

• Nádrž na roztok s čistou vodou 
je prázdna.

• Uistite sa, že sú nádrže 
upevnené na svojich miestach.

• Doplňte nádrž na roztok čistou 
vodou.

Kefy sa 
neotáčajú.

• Spálená poistka, alebo spadnutý 
istič.

• Skontrolujte poistky a ističe vo 
vašom dome. Vymeňte poistku / 
nahoďte istič vo vašom dome.

• Ak sa kefy neroztočia a istič 
opäť vypadne, vyčistite kefy a 
odstráňte z nich nečistoty.
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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.



10    




