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NÁVOD NA OBSLUHU (SK)
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* Len pri niektorých modeloch
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NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento vysávač by mal byť používaný len na vysávanie domácnosti a v 
súlade s týmto používateľským manuálom. Skôr ako začnete spotrebič 
používať, uistite sa, že rozumiete tomuto návodu.
Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou spotrebič vždy vypnite a prívodný 
kábel vytiahnite zo zásuvky.
Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov vyššie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo 
s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im 
boli vysvetlené inštrukcie, ktoré sa týkajú bezpečného používania tohto 
spotrebiča a boli oboznámené s možnými rizikami jeho používania. So 
spotrebičom sa deti nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru.
Ak je poškodený prívodný kábel, ihneď prestaňte spotrebič používať. 
Prívodný kábel 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.
Na dobíjanie používajte iba nabíjačku dodanú so spotrebičom.
Skontrolujte, či údaje na štítku nabíjačky zodpovedajú hodnotám sieťového 
napätia.
Tento vysávač spoločnosti Hoover je vybavený dvojito odizolovanou 
nabíjacou batériou, ktorá je vhodná pre zapojenie iba do zástrčky 230 V 
(UK 240 V).
Zapojte nabíjačku do vhodnej zásuvky a konektor nabíjačky pripojte k 
vhodnému výstupu na vysávači. [2]
Počas nabíjania musí byť spínač vysávača vo vypnutej polohe.
Pred prvým použitím vysávač nabíjajte najmenej 6 hodín. Pri nabíjaní 
sa LED dióda [H] rozsvieti na červeno a pri úplnom nabití sa rozsvieti na 
modro.
Po použití vysávač opäť pripojte k nabíjačke, aby sa batéria dobila.
Dôležité: Nikdy nenabíjajte akumulátor pri teplote vyššej ako 37 °C alebo 
nižšej ako 0 °C.
Je celkom normálne, že počas nabíjania sa nabíjačka zahrieva.
Nevyťahujte nabíjačku zo zásuvky ťahaním za prívodný kábel.
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V prípade dlhšej neprítomnosti (dovolenka atď.) nabíjačku odpojte. Vysávač 
pred použitím opäť dobite, pretože batéria by sa pri dlhšej nečinnosti mohla 
sama vybiť.
Predtým ako vysávač zlikvidujete, vyberte z neho najskôr batériu. Pred 
odstránením batérie sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej 
siete. Zlikvidujte batérie bezpečne a ekologicky. Používajte vysávač dokým 
batéria nie je úplne vybitá. Použité batérie by mali byť odovzdané na 
príslušné recyklačné miesto a nesmú byť vyhadzované spolu s bežným 
komunálnym odpadom. Pre vybratie batérií prosím kontaktujte „Zákaznícka 
servisné stredisko Hoover“, ktoré nájdete na internetových stránkach 
www.candy-hoover.cz alebo postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je potrebné, aby ste batériu 
úplne vybili.
Nechajte vysávač zapnutý, pokým sa batéria úplne nevybije.
Odpojte nabíjačku od spotrebiča.
Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie batérie a batéria automaticky vyskočí von. 
[14a]
Opatrne vytiahnite batériu. [14b]
Poznámka: Ak budete mať pri demontáži jednotky akékoľvek problémy 
alebo ak budete žiadať podrobnejšie informácie o manipulácii, využití a 
recyklácii tohto výrobku, kontaktujte prosím miestny úrad alebo stredisko 
zberných surovín.
Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely 
odporúčané alebo dodávané firmou Hoover.
Statická elektrina: Počas vysávania niektorých kobercov vzniká malé 
množstvo statickej elektriny. Výboje statickej elektriny neohrozujú zdravie.
Nepoužívajte Váš vysávač vo vonkajšom prostredí, na mokré povrchy 
alebo na mokré vysávanie.
Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové 
ohorky a podobné predmety. Nestriekajte alebo nevysávajte horľavé 
kvapaliny, čistiace tekutiny, aerosóly alebo ich výpary.
Počas použitia vysávača neprechádzajte cez prívodný kábel a nevyťahujte 
prívodný kábel zo zásuvky ťahaním za šnúru.
Nepoužívajte vysávač alebo nabíjačku, ak sa Vám zdajú poškodené.
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Servisné stredisko Hoover nájdete na internetových stránkach: 
www. candy-hoover.cz
Spoľahlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú zaistené iba 
v prípade, že bude vykonávaný pravidelný servis a opravy, ktoré musí 
zaisťovať autorizovaný technik spoločnosti Hoover.
Nepoužívajte vysávač na čistenie zvierat a osôb.
Nenahradzujte batériu iným typom, ktorý nie je možné dobíjať.
Životné prostredie:
Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou Smernicou 2011/65/ES o obmedzení používania 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Zaistením správnej likvidácie tohto 
výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, 
ktoré môžu byť v opačnom prípade spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto výrobku. Symbol na výrobku 
označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný komunálny odpad. Mal by byť odovzdaný na 
príslušné miesto zberu pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v 
súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a 
recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, oddelenie služby pre zber komunálneho odpadu alebo v 
predajni, kde ste výrobok zakúpili.

Tento výrobok je v súlade s Európskymi smernicami 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2011/65/ES.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

KOMPONENTY SPOTREBIČA

A. Nabíjacia stanica
B. Kefa na prach 2 v 1
C. Tlačidlo pre uvoľnenie otočnej kefy
D. Turbo kefa
E. LED osvetlenie hubice
F. Rúrky
G. Tlačidlo pre uvoľnenie príslušenstva
H. Príručné LED osvetlenie
I. Ručná jednotka
J. Nástavec na medzery
K. Skrutkové zátky
L. Dlhá otočná kefa 2 v 1*
M. Nabíjacia základňa
N. Tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach
O. Zásobník na nečistoty

P. Tlačidlo pre uvoľnenie výstupného filtra
Q. Spínač
R. Prepínacia páčka
S. Batéria
T. Výstupný filter
U. Sitko filtra
V. Cyklónový separátor
W. Tlačidlo pre uvoľnenia zásobníka na nečistoty
X. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Y. Miniturbo hubica*
Z. Nástavec príslušenstva*
AA. Nástavec na strop*
BB. Radiátorový nástavec*
CC. Hĺbková kefa*
DD. Dlhý ohybný nástavec na medzery*
EE. Vrecko na príslušenstvo*

PRÍPRAVA VYSÁVAČA

1. Pripevnite dobíjaciu stanicu na stenu pomocou dodaných skrutiek a zátok.
2. Zasuňte hubicu do jednej strany trubice, pokým nebudete počuť cvaknutie. [1a]
3. Druhú stranu trubice nasuňte do ručnej jednotky, pokým nebudete počuť cvaknutie. [1b]
4. Pre úplné nabitie pripojte k vysávaču konektor nabíjačky. Nabitie bude trvať asi 6 hodín. [2]

POZNÁMKA: Aby ste odobrali nástavec, stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nástavca a ťahom ho odoberte z hlavného tela.
POZNÁMKA: Pre dobíjanie používajte iba nabíjaciu stanicu, ktorá bola dodaná k vysávaču.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počas nabíjania musí byť spínač vysávača vo vypnutej polohe. Je celkom normálne, že 
počas nabíjania sa nabíjačka zahrieva.

* Len pri niektorých modeloch
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AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

K dispozícii sú dva pracovné režimy:
• DOČASNÝ REŽIM: Vysávač začne pracovať po stlačení spínača a prestane pri jeho uvoľnení. [3A]
• NEPRETRŽITÝ REŽIM: Nepretržitý režim zapnete tak, že posuniete páčku smerom späť, až do zaistenia.
 Nepretržitý režim ukončíte posunutím páčky späť do pôvodnej polohy. [3B]

Kontrolka nabíjania: LED dióda na ručnej jednotke bude počas nabíjania svietiť na červeno a po dosiahnutí úplného 
nabitia sa rozsvieti na modro.

Kontrolka vybíjania: pri vybíjaní batérie svieti LED kontrolka na ručnej jednotke aj na hubici na modro. Keď nabitie 
batérie klesne pod 5 %, začne LED kontrolka na ručnej jednotke blikať.

Nástavec na medzery / Kefa na prach 2 v 1* / Dlhá otočná kefa 2 v 1* / Miniturbo hubica* / Dlhý ohybný nástavec 
na medzery*
Príslušenstvo môžete nasunúť priamo do prívodu vzduchu ručnej jednotky alebo do jednej strany trubice, pokým 
nebudete počuť cvaknutie. [5]
Do nabíjacej stanice môžete uložiť len nástavec na medzery a kefu na prach 2 v 1.

Vrecko na príslušenstvo*:
vo vrecku na príslušenstvo môžete uskladniť dodatočné príslušenstvo.

POZNÁMKA: Mini-turbo hubica je ideálna na hĺbkové čistenie textilných povrchov (napríklad sedačky) a na odstránenie 
chlpov od zvierat. Pohybujte s ňou neustále dopredu a dozadu. Po použití nožničkami odstráňte vlasy/vlákna 
nahromadené na kefe.

POZNÁMKA: Dlhý ohybný nástavec na medzery je vhodný na čistenie v ťažko prístupných miestach a pod nábytkom.

Nástavec na strop* / Radiátorový nástavec* / Hĺbková kefa*
Pre toto príslušenstvo je potrebné použiť adaptér.
Príslušenstvo môžete nasunúť priamo do prívodu vzduchu ručnej jednotky alebo do jednej strany trubice, pokým 
nebudete počuť cvaknutie.
POZNÁMKA: S nástavcom na strop jednoducho vyčistíte vysoké a ťažko dostupné miesta a jemné povrchy bez 
poškrabania.
POZNÁMKA: Radiátorový nástavec je vhodný na čistenie vo vnútri a v okolí skriniek, radiátorov, gaučov, žalúzií atď.
POZNÁMKA: Pomocou hĺbkovej kefy môžete čistiť úzke miesta bez rizika poškrabania povrchu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Po každom použití prepnite páčku vpred do odistenej polohy. Ak tak neurobíte, môže dôjsť 
ku skráteniu životnosti batérie alebo k jej poruche.

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Vyprázdnenie zásobníka na prach
1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie trubice a trubicu odoberte. [4]
2. Stlačte tlačidlo pre vyprázdnenie nádoby na prach, aby sa uvoľnila klapka, a vysypte obsah. [6]
3. Uzatvorte klapku nádoby na prach, pri zaistení budete počuť cvaknutie.
POZNÁMKA: Odporúčame vyprázdňovať nádobu na prach po každom použití, alebo pri naplnení po maximálnu úroveň.

Skontrolujte prachový zásobník a filter
1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie trubice a trubicu odoberte. [4]
2. Stlačte tlačidlo pre vyprázdnenie nádoby na prach, aby sa uvoľnila klapka, a vysypte obsah. [6]
3. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach a zároveň nádobu vytiahnite smerom dole a von. [7]
4. Otočte sitkom filtra doľava, aby boli šípky pri sebe, a vytiahnite ho z látkového filtra. [8]
5. Otočte separátorom cyklónu doľava, zarovnajte šípku a potom ho vytiahnite z vysávača. [8]
6. Stlačte obidve tlačidlá pre uvoľnenie výstupného filtra zároveň a potom filter vyberte. [9]
7. Umyte výstupný filter vlažnou vodou a nechajte ho 24 hodín schnúť. Hneď ako je filter úplne suchý, umiestnite ho späť 

do vysávača. [10] [11]
8. Umyte nádobu na prach / sieťový filter / separátor cyklónu vo vlažnej vode. Skôr ako filter vrátite do hlavného tela 

vysávača, musí byť celkom suchý. [10]
9. Zostavte opäť ručnú jednotku a vložte ju späť do dobíjacej stanice. [12]
POZNÁMKA: Na čistenie filtrov nepoužívajte horúcu vodu ani čistiace prostriedky. V nepravdepodobnom prípade, že sa 
filtre poškodia, ich vymeňte za originálne náhradné diely firmy Hoover. Nesnažte sa vysávač používať bez filtra.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre optimálny výkon udržiavajte filter vždy čistý. Odporúčame, aby ste filter umývali aspoň 
jeden krát za mesiac.
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Výmena a čistenie rotačnej kefy
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred výmenou otočnej kefy vysávač vždy vypnite.
1. Odoberte elektrickú hubici z trubice a vysuňte tlačidlo pre uvoľnenie otočnej kefy smerom von, aby ju bolo možné 

odobrať. [13]
2. Odstráňte z rotačnej kefy všetky usadeniny a ak to nestačí, vymeňte ju.
3. Pamätajte, že rotačnú kefu môžete nasadiť späť iba jedným smerom. Ak chcete nasadiť rotačnú kefu späť, posuňte 

tlačidlo pre uvoľnenie kefy smerom von a nasaďte kefu, ktorá sa v správnej polohe automaticky zaistí.

Výmena batérií
Súčasťou vysávača je vymeniteľná dobíjacia Lítium-iónová batéria.
VAROVANIE: Pre svoj vysávač používajte iba schválené náhradné diely. Používanie dielov, ktoré nie sú schválené firmou 
Hoover je nebezpečné a prichádzate tým o záruku.
VAROVANIE: Nepokúšajte sa sami rozmontovať alebo opraviť batériu.
1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie batérie a batéria automaticky vyskočí von. [14a]
2. Opatrne batériu vytiahnite. [14b]
3. Vyberte starú batériu a nahraďte ju za novú batériu.
4. Zlikvidujte batériu bezpečne a ekologicky. Použité batérie by mali byť prijaté do recyklačnej stanice a nesmú byť 

vyhadzované spolu s bežným komunálnym odpadom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Keď budete mať s vysávačom nejaký problém, postupujte podľa tohto jednoduchého kontrolného zoznamu, skôr ako 
zavoláte do Zákazníckeho servisného strediska Hoover:

A. Vysávač sa nezapne.
 Skontrolujte, či je nabitá batéria.

B. Strata výkonu vysávania alebo žiadny výkon.
 Vyprázdnite nádobu na prach a umyte sieťový filter a separátor cyklónu.
 Odoberte hubicu a skontrolujte, či nie sú priechody trubice zablokované.

C. Batériu nie je možné nabíjať.
 Môže to byť dôsledkom toho, že batéria nebola dlhodobo nabíjaná (viac ako pol roka).
 Kontaktuje „Zákaznícke servisné stredisko Hoover“ a požiadajte o výmenu batérie.
 Pokiaľ problém pretrváva, kontaktujte „Zákaznícke servisné stredisko Hoover“.

NÁHRADNÉ DIELY A SPOTREBNÝ MATERIÁL HOOVER

Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Získate ich od miestneho predajcu výrobkov Hoover alebo 
od servisných partnerov. V objednávke dielov láskavo vždy uvádzajte číslo modelu.

Spotrebný materiál
• Batéria Li-ion   B001 35601729
• Rotačná kefa   Y38 35601730
• Výstupný filter   T113 35601731
• Kefa na prach 2 v 1   G161 35601732
• Dlhá otočná kefa 2 v 1   G162 35601733
• Nástavec na strop   G165 35601801
• Radiátorový nástavec   G164 35601802
• Hĺbková kefa   G166 35601803
• Dlhý ohybný nástavec na medzery  D161 35601804
• Turbohubica na čistenie chlpov od zvierat J63 35601796

VAŠA ZÁRUKA

Záručné podmienky pre tento spotrebič stanovuje náš zástupca v krajine, v ktorej je spotrebič predávaný. Presné znenie 
podmienok Vám poskytne predajca, od ktorého ste si spotrebič zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok 
je potrebné predložiť doklad o kúpe alebo prevzatí.

Právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.



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.
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