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Návod na obsluhu

Jazz Dry
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NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento vysávač by mal byť používaný len na upratovanie domácnosti a v 
súlade s touto užívateľskou príručkou. Skôr ako začnete spotrebič používať, 
uistite sa, že rozumiete tomuto návodu. 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 majú dozor alebo boli poučené o bezpečnom používaní tohto 
prístroja a boli zoznámené s možnými rizikami jeho používania. S prístrojom 
sa deti nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
Ak je poškodená sieťová šnúra, okamžite prestaňte zariadenie používať.
Sieťovú šnúru musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti 
Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.
S nabíjačkou nemanipulujte ak máte vlhké ruky.
Na dobíjanie používajte len nabíjačku dodanú so zariadením.
Skontrolujte, či údaje na štítku nabíjačky zodpovedajú hodnotám sieťového 
napätia. Dôležité: Nikdy nenabíjajte akumulátor pri teplote vyššej ako 37°C 
alebo nižšej ako 0°C.
Zapojte nabíjačku do vhodnej zásuvky a pripojte kábel nabíjačky k [H].
Nabíjacia základňa. Skontrolujte, či je spínač vysávača v polohe “OFF” 
(vypnuté), potom vložte vysávač do nabíjacej základne a skontrolujte, či je 
zadná stena vysávača zakrytá krytom.
Pre vysávač s LED displejom*. Pri nabíjaní bude kontrolka LED** nabíjačky 
blikať. Po úplnom dobití výrobku, ak bude uložený v nabíjacej základni, 
prestane kontrolka blikať bude stále svietiť.
Pre vysávač bez LED displeja*. Pri nabíjaní bude kontrolka LED** svietiť celú 
dobu červenou farbou, čo značí, že je produkt nabíjaný. Aj keď bude výrobok 
úplne nabitý, ak bude uložený v stojane, bude kontrola svietiť.
Pred prvým použitím vysávač nabíjajte najmenej 24 hodín. Po použití vráťte 
zariadenie späť do nabíjacej základne pre dobitie batérií. Pri nabíjaní musí 
byť spínač vysávača v polohe Off (vypnuté). Ak sa pri opakovanom používaní 
prevádzková doba vysávača skráti, nechajte ho bežať, pokým sa motor 
nezastaví a potom nechajte akumulátor 24 hodín nabíjať. Pre zachovanie 
najvyššej účinnosti opakujte tento postup každý mesiac.
Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva.
Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely 
odporúčané alebo dodávané firmou Hoover.
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Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové 
nedopalky a podobné predmety.
Nestriekajte alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace tekutiny, aerosóly 
alebo ich výpary.
Nepoužívajte zariadenie, ak vykazuje známky poškodenia.
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.
Nepoužívajte zariadenie na čistenie zvierat a osôb.
Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného odevu a vlasov z 
dosahu otočných kief.
ČASTO čistite prachovú nádobku a filter.
Nevyťahujte zásuvku zo zástrčky ťahaním za kábel.
Statická elektrina Pri čistení niektorých kobercov vzniká malé množstvo 
statickej elektriny. Výboje statickej elektriny neohrozujú zdravie.
Nepoužívajte zariadenie vonku, na mokré povrchy alebo na mokré vysávanie.
Nenahradzujte batérie inými, ktoré nie je možné dobíjať.
Likvidácia batérií na konci ich životnosti
Pred likvidáciou vysávača z neho vyberte batérie. Pred odstránením batérie 
sa uistite, že výrobok je odpojený od elektrickej siete. Zlikvidujte batérie 
bezpečne a ekologicky. Použité batérie by mali byť prijaté do recyklačnej 
stanice a nesmú byť vyhadzované spolu s domovým odpadom. Na vybratie 
batérií prosím kontaktujte Zákaznícke servisné stredisko Hoover, ktoré 
nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz alebo postupujte 
podľa nasledujúcich pokynov:
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je nutné batériu úplne vybiť. 
Nechajte vysávač zapnutý, pokým nebudú batérie úplne vybité.
Odstráňte predný a horný kryt z jednotky. Odskrutkujte 7 skrutiek a otvorte 
jednotku. Odskrutkujte 6 skrutiek a otvorte jednotku s batériou. Odpojte káble 
a vyberte batériu. Odstráňte drôty, ktoré pripájajú batérie, jeden po druhom, 
aby sa predišlo skratu.
POZNÁMKA: Ak budete mať pri demontáži jednotky akékoľvek problémy 
alebo ak budete požadovať podrobnejšie informácie o spätnom odbere, 
využití a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte prosím miestny úrad alebo 
stredisko zberných surovín.
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POPIS

A Spínač zap./vyp.**
B LED Displej*
C LED kontrolka dobíjania**
D Štrbinový nadstavec
E Sací náhubok
F Turbo kefa*
G Schránka na nečistoty

ULOŽENIE / NABÍJANIE

ULOŽENIE
Vysávač je možné zasunúť do nabíjačky v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. [1]
Nadbytočnú dĺžku napájacieho kábla naviňte na zadnú stranu nabíjačky a kábel vysuňte dolným alebo postranným 
otvorom.

Na stenu (Požadované nástroje: Skrutkovač a vŕtačka)
1. Nabíjačku priložte k stene. Vyznačte stredy montážnych otvorov.
2. Presuňte základňu a potom vyvŕtajte otvory s priemerom 4,8 mm.
3. Do otvorov zasuňte hmoždinky.
4. Priložte nabíjačku, do otvorov zasuňte skrutky a utiahnite ich tak, aby nabíjačka pevne priľahla k stene.

Nabíjanie & LED kontrolka**
Skontrolujte, či je spínač** vysávača v polohe OFF (vypnuté), potom vložte vysávač do stojanu a skontrolujte, či je 
zadná stena vysávača zakrytá krytom.

Pre vysávač s LED displejom*. Pri nabíjaní bude kontrolka LED** nabíjačky blikať. Po úplnom dobití výrobku, ak 
bude uložený v nabíjacej základni, prestane kontrolka blikať bude stále svietiť.
Pre vysávač bez LED displeja*. Pri nabíjaní bude kontrolka LED** svietiť celú dobu červenou farbou, aby označila, že 
je produkt nabíjaný. Aj keď bude výrobok úplne nabitý, ak bude uložený v stojane, bude kontrola svietiť.

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.

NÁVOD NA POUŽITIE

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. Pri modeli s Power tryskou*, pre spustenie čistenia prepnite spínač** do polohy “1” a pre vypnutie prepnite 

spínač** do polohy “0”, prepnite spínač** na “Ikonu Power trysky ” pre zapnutie power trysky.
4. Po každom použití vyprázdnite a vyčistite jednotku a filtre.
5. 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. [2]
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre lepšie výsledky vysávania čistite filter po každom použití.

LED DISPLEJ*

Tento vysávač je vybavený LED displejom. Keď je prístroj zapnutý, displej bude zobrazovať nasledujúce informácie:
Kontrolka nabitia batérie*:
• 4 stĺpce = 100% nabitie
• 3 stĺpce = 75% nabitie
• 2 stĺpce = 50% nabitie
• 1 stĺpec = 25% nabitie
• 0 stĺpcov <= 5% nabitie

* len pri niektorých modeloch          ** môže sa líšiť v závislosti od modelu

H Dobíjacia základňa:
I Nabíjačka
J Nabíjacia základňa
K Prachová kefa
L Tlačidlo otvárania nádoby na prach
M Flexibilná hadica*
N Štrbinová kefa*
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PRÍSLUŠENSTVO

Štrbinový nadstavec
Ak chcete čistiť kúty a ťažko prístupné miesta, naložte štrbinový nadstavec na zbernú nádobu. [3]

Prachová kefa
Ak chcete čistiť klávesnice a iné citlivé miesta, naložte prachovú kefu na zberné nádoby. [4]

Turbo kefa*
Použitie výbavy na zásobníku. Ideálna pre hlboké čistenie textilných povrchov (napríklad pohovky) a odstránenie 
zvieracích chĺpkov. Pohybujte ňou neustále dopredu a dozadu. Ak sa kefy otáčajú, hubica nesmie zostať na 
jednom mieste. [5] na čistenie – Odpojte trysku zo zásobníka a ak je to nutné nožničkami odstráňte vlasy/vlákna 
zhromaždené na kefe.

Štrbinová kefa*
Vložte jeden koniec ohybnej hadice do sacieho otvoru, a pripojte štrbinovú kefu k druhému koncu ohybnej hadice. [6]

ÚDRŽBA FILTRA

1. Zatiahnite západku a záklopka nádoby na prach sa automaticky otvorí. [7]
2. Otočte a odstráňte filter. [8]
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 nádoby na prach a zatvorte záklopku nádoby na prach.

Likvidácia batérií na konci ich životnosti
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.

Vybratie batérií [9]
Odstráňte predný a horný kryt z jednotky.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade 
alebo ho odovzdajte v autorizovanom predajnom alebo servisnom stredisku Hoover.
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Náhradné diely a spotrebné materiály 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.

Látkový filter  S 103 35601645
Filter z mikrovlákna  S 105 35601646

Životné prostredie:
Symbol na výrobku označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Musí byť 
odovzdaný na príslušnom zbernom mieste 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 alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili.

  Tento výrobok je v súlade s Európskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2011/65/ES.

HOOVER Limited Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan CF48 4TU

VAŠA 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 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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