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NÁVOD K bEZPEČNÉMU POUŽITÍ
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CZ

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.

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. 
Síťovou šňůru musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti 
Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.

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.

Před prvním použitím vložte vysavač do nabíjecí základny na 12 hodin. 
Po prvním použití normální doba nabíjení je 6 hodin. [3]
Prostřední světelný indikátor svítí během nabíjení červeně a po úplném 
nabití se změní na modrý. 
Během skladování a nabíjení zajistěte rukojeť vašeho spotřebiče do 
držáku výrobku.

V případě likvidace vysavače nebo použité baterie je nutno baterie 
vyjmout. Jakmile NiMH akumulátor ztratí dostatečnou kapacitu, vyjměte 
jej z vysavače a zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy o odpadech. 
Pro vyjmutí baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní středisko 
Hoover nebo postupujte podle následujících pokynů:
DŮLEŽITÉ	UPOZORNĚNÍ:	Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybít. 
Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od elektrické sítě.
1. Nechte vysavač zapnutý, dokud nebudou baterie zcela vybité. 

Když je baterie zcela vybitá, světelný indikátor 20krát zabliká a vysavač 
se pak automaticky vypne.

2. Uvolněte ruční přístroj z hlavního těla vysavače. [6]
3. Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku na prach a sundejte zásobník 

z vysavače. [9]
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4. Odšroubujte 2 šroubků a otevřete jednotku. [17]
5. Odpojte kabely a vyjměte baterie z pouzdra. [18]

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.

Při nabíjení musí být spínač vysavače v poloze Off (vypnuto).

Důležité: Nikdy nenabíjejte akumulátor při teplotě vyšší než 37°C nebo 
nižší než 0°C.

Je běžné, že při nabíjení se nabíječka zahřívá.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály 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 nebo nabíjení, pokud vám připadá vadné.
Servis	Hoover	najdete	na	internetových	stránkách	www.candy-
hoover.cz Spolehlivý provoz a vysoká účinnost tohoto spotřebiče 
jsou zajištěny pouze v případě, že bude prováděn pravidelný 
servis a opravy, které musí zajišťovat autorizovaný servisní technik 
společnosti Hoover.
Nepoužívejte zařízení pro čištění zvířat a osob.
Nenahrazujte baterie jinými, které nelze dobíjet.
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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JAK POUŽÍVAT VYSAVAČ

Hlavní	čistič	s	motorizovanou	hubicí	[G]*
Zapněte vysavač posunutím spínače Zap/Vyp dopředu na jedno z následujících nastavení [4]: 
•	 TVRDá	PODLAHA:	  První poloha spínače Zap./Vyp. je ideální pro tvrdé podlahové povrchy, čistič je 
nastaven na nižší výkon a kontrolky rotačního kartáče ** a hubice **zůstanou zhaslé.
•	 KOBEREC:	Druhá poloha spínače Zap./Vyp. je ideální pro koberce a koberečky, čistič je nastaven na 
vyšší výkon a kontrolky rotačního kartáče ** a hubice ** zůstanou zapnuty.

Hlavní	čistič	s	podlahovou	hubicí	[G1]*
Zapněte vysavač posunutím spínače ZAP/ VYP dopředu najedno z následujících nastavení: [4]: 
Úroveň	 výkonu	 I:	 První poloha spínače Zap./Vyp. Ideální pro jednoduché úklidové práce, čistič je 
nastaven na nižší výkon.
Úroveň	výkonu	II:	Druhá poloha spínače Zap./Vyp. Ideální pro důkladnější úklid, čistič je nastaven na 
vyšší výkon.

SESTAVENÍ VYSAVAČE

KOMPONENTY PRODUKTU

Main Cleaner 

A. Tlačítko Zap./Vyp. a volič režimu
B. Hlavní část vysavače
C. Sklopné tlačítko uvolnění rukojeti
D. Tlačítko uvolnění ručního parního čističe
E. Ruční jednotka
F. Tlačítko pro uvolnění hubice
G. Motorizovaná hubice*
G1. Hubice na podlahy*
H. Tlačítko pro uvolnění otočného kartáče**
I. Štěrbinový nástavec / Prachový kartáč
J. Rukojeť vysavače
K. Nabíjecí základna

Ruční	čistící	jednotka

L. Tlačítko zap./vyp.
M. LED kontrolka dobíjení
N. Západka zásobníku na nečistoty
O. Zásobník na prach
P. Tlačítko uvolnění klapky nádoby na prach

Filtr

Q. Látkový filtr
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1. Zatáhněte za rukojeť, dokud nezapadne na místě. [1]
2. Připojte hubici k hlavnímu tělu, pevně zatlačte, dokud nezapadne na místo. [2]
3. Před prvním použitím vložte vysavač do nabíjecí základny na 12 hodin. Po prvním použití normální 

doba nabíjení je 6 hodin.
4. Středový indikátor zůstane svítit červeně při nabíjení a při plném nabití se změní na modrý.
5. Držák produktu lze upevnit na stěnu pomocí dodaných šroubů. [5b]

POZNáMKA:	Abyste sundali hlavici, stiskněte tlačítko pro uvolnění hlavice a tahem ji sejměte z hlavního 
těla.
POZNáMKA:	Pro dobíjení používejte pouze nabíjecí stanici dodanou k vysavači.
DŮLEŽITÉ	UPOZORNĚNÍ:	Při nabíjení musí být spínač vysavače v poloze Off (vypnuto).
Je běžné, že při nabíjení se nabíječka zahřívá.
Pokud se provozní doba po opakovaném použití sníží, nechte vysavač běžet, dokud se nevypne, potom 
dobíjejte po dobu 12 hodin. Pro nejlepší výsledky opakujte každý měsíc.

V případě delší nepřítomnosti (dovolená apod.)nabíječku odpojte. increased periods of storage.Předtím 
přístroj znovu dobijte, protože baterie by sepři delší době skladování mohly vybít samy.

*Dizajn	hubice	se	může	lišit	dle	modelu									**Pouze	motorizovaná	hubice
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ÚDRŽbA VYSAVAČE

Vyprázdnění	zásobníku	na	prach
Ruční čistící jednotku podržte nad odpadkovým košem a stisknutím tlačítka k uvolnění klapky 
vyprázdněte zásobník na prach. [8]
Čištění	filtru
1. Stiskněte tlačítko k uvolnění ruční čistící jednotky a ruční jednotku pohybem nahor vyjměte z hlavního 

těla vysavače. [6]
2. Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku na prach a sundejte zásobník z vysavače. [9]
3. Vyndejte filtr z nádoby na prach. [10]
4. Omyjte filtr vlažnou vodou a nechte jej 24 hodin schnout. [11b,12] Dobře osušené části vraťte zpět do 

zásobníku na prach.
5. Pokud je to nutné, omyjte zásobník ve vlažné vodě. [11a] Zajistěte, aby byl zcela suchý, než jej vrátíte 

do hlavního těla vysavače.
6. Sestavte znovu ruční přístroj a vložte ho zpět do hlavního těla vysavače. [13,14]
POZNáMKA:	Na čištění filtrů nepoužívejte horkou vodu ani čisticí prostředky. V případě, že dojde k tak 
nepravděpodobné události jako je poškození filtru, použijte originální náhradní filtr Hoover. Nesnažte se 
vysavač používat bez filtru.
DŮLEŽITÉ	UPOZORNĚNÍ:	Pro optimální výkon udržujte filtr vždy čistý. Doporučujeme, abyste filtr umývali 
alespoň jednou za měsíc.

Výměna	a	čištění	rotačního	kartáče**
DŮLEŽITÉ	UPOZORNĚNÍ:	Před výměnou rotačního kartáče vždy čistič vypněte.
1. Odklopte uvolňovací tlačítko rotačního kartáče. [16]
2. Odstraňte rotační kartáč. [16]
3. Nahraďte novým rotačním kartáčem nebo jej vyčistěte.
5. Znovu namontujte rotační kartáč a stiskněte tlačítko k uvolnění rotačního kartáče, dokud se kartáč 

neuzamkne v správné poloze.

Výměna	baterie
Když se baterie již nenabíjí, kontaktujte prosím Zákaznické servisní středisko Hoover a dojednejte si jejich 
výměnu.
VAROVáNÍ: Pro svůj vysavač používejte pouze schválené náhradní díly. Používání dílů neschválených firmou 
Hoover je nebezpečné a přicházíte tím o záruku.
VAROVáNÍ:	Vždy se před výměnou baterií ujistěte, že je zařízení vypnuto.
DŮLEŽITÉ	UPOZORNĚNÍ:	Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybít. Ujistěte se, že nabíječka je odpojena 
od elektrické sítě.
1. Nechte vysavač zapnutý, dokud nebudou baterie zcela vybité. Když je baterie zcela vybitá, světelný 

indikátor 20krát zabliká a vysavač se pak automaticky vypne.
2. Uvolněte ruční přístroj z hlavního těla vysavače. [6]
3. Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku na prach a sundejte zásobník z vysavače. [9]
4. Odšroubujte 2 šroubků a otevřete jednotku. [17]

Ruční	čistící	jednotka
1. Stiskněte tlačítko uvolnění trubice na ruční jednotce a zvedněte ruční jednotku z hlavního těla. [6]
2. Zapněte ruční přístroj posunutím spínače Zap/Vyp vpřed. [7]

KONTROLKA	VYBÍJENÍ	  Pokud jsou baterie zcela vybité, bude kontrolka blikat asi 20 sekund a pak se 
vysavač automaticky vypne.

Štěrbinový	nástavec	/	Prachový	kartáč
Příslušenství je uloženo na zadní straně hlavní části, které může být umístněno přímo na ruční jednotku.
Před použitím vyjměte příslušenství ze zadní strany hlavního těla přístroje [15a] a po použití je vraťte na 
určené místo. [15b]
DŮLEŽITÉ	UPOZORNĚNÍ:	Rukojeť produktu lze pro účely skladování připevnit k držáku  [5b] nebo složit 
pro snazší uložení. [5a]
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*Dizajn	hubice	se	může	lišit	dle	modelu									**Pouze	motorizovaná	hubice
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ODSTRAňOVÁNÍ ZÁVAD

Budete-li mít s vysavačem nějaký problém,postupujte podle tohoto jednoduchého kontrolního seznamu, 
než zavoláte do Zákaznického servisního střediska Hoover:

A. Vysavač se nezapíná.
Zkontrolujte, zda je nabitý.

B. Ztráta	sacího	výkonu	nebo	žádné	sání
Vyprázdněte prachovou nádobku a omyjte filtr.
Sundejte hubici a zkontrolujte, zda nejsou průchody trubice zablokované.

C. Baterie	nelze	nabíjet.
To může být následkem velmi dlouhé doby nenabíjení akumulátorů (více než půl rok).
Kontaktuje Zákaznické servisní středisko Hoover a dojednejte si výměnu baterií.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover.

5. Disconnect the cables and remove the batteries from the housing. [18]
6. Vložte novou baterii a znovu smontujte vysavač provedením kroků 2 až 5 výše, avšak v opačném 

pořadí.

Likvidace	baterií	na	konci	jejich	životnosti
V případě likvidace vysavače nebo použité baterie je nutno baterie vyjmout. Jakmile NiMH akumulátor ztratí 
dostatečnou kapacitu, vyjměte jej z vysavače a zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy o odpadech. Pro 
vyjmutí baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover nebo postupujte podle následujících 
pokynů:

DŮLEŽITÉ	 UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybít. Ujistěte se, že nabíječka je 
odpojena od elektrické sítě.
1. Nechte vysavač zapnutý, dokud nebudou baterie zcela vybité.
2. Uvolněte ruční přístroj z hlavního těla vysavače. [6]
3. Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku na prach a sundejte zásobník z vysavače. [9]
4. Odšroubujte 2 šroubků a otevřete jednotku. [17]
5. Odpojte kabely a vyjměte baterie z pouzdra. [18]

POZNáMKA:	Další informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním 
úřadě nebo jej odevzdejte v autorizovaném prodejním a servisním středisku Hoover.

5

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků 
Hoover nebo u servisních partnerů. V objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

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.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

*Dizajn	hubice	se	může	lišit	dle	modelu									**Pouze	motorizovaná	hubice
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