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Návod na obsluhu
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NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento vysávač by mal byť používaný iba pre upratovanie domácnosti a v súlade 
s týmto návodom na obsluhu. Skôr ako začnete vysávač používať, uistite sa, že 
rozumiete tomuto návodu.

Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou vysávač 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 znalostí, pokiaľ majú dozor alebo im boli dané pokyny týkajúce sa 
bezpečného používania tohto spotrebiča a boli oboznámené s možnými rizikami 
počas používania. So spotrebičom sa nesmú deti hrať. Čistenie a údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.

Pokiaľ je poškodený prívodný kábel, ihneď prestaňte spotrebič používať.
Prívodný kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover, 
aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.

S nabíjačkou nemanipulujte ak máte vlhké ruky.
Pre dobíjanie používajte iba nabíjačku dodanú s vysávačom. 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.

Tento vysávač Hoover je vybavený dvojito odizolovanou nabíjacou batériou, ktorá 
je vhodná pre zapojenie len do zástrčky 230 V (UK 240 V).

Zapojte nabíjačku do vhodnej zásuvky a pripojte nabíjačku zástrčky spotrebiča. [1]
Uistite sa, že spínacie tlačidlo ON (zap.)/OFF (vyp.) sa počas nabíjania nachádza v 
polohe „OFF“.

Pre vysávač s LED Displejom*.
Počas nabíjania bude kontrolka LED** nabíjačky blikať. Ak je vysávač úplne nabitý, 
ikona prestane blikať a zostane svietiť.

Pre vysávač bez LED Displeja*.
Počas nabíjaní bude kontrolka LED** svietiť červenou farbou celý čas, aby 
indikovala, že je vysávač nabíjaný. Ak je vysávač úplne nabitý, červená kontrolka 
zostane rozsvietená.

Pred prvým použitím vysávač nabíjajte najmenej 24 hodín. Po použití vráťte 
vysávač späť do nabíjacej základne pre dobitie batérií. Pokiaľ sa pri opakovanom 
používaní prevádzkový čas vysávača skráti, nechajte ho zapnutý, pokiaľ sa úplne 
nezastaví a potom nechajte akumulátor 24 hodín nabíjať. Pre zachovanie čo 
najvyššej účinnosti opakujte tento postup každý mesiac.
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Po použití opäť pripojte vysávač k nabíjačke pre dobitie batérie.

Je bežné, že počas nabíjania sa nabíjačka zahrieva.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely 
odporúčané alebo dodávané firmou Hoover.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, rozžeravený popol, cigaretové 
ohorky a podobné predmety.

Nestriekajte na spotrebič horľavé spreje, čistiace tekutiny, farby ani ich výpary.

Nepoužívajte vysávač alebo nabíjačku, pokiaľ sa Vám zdá, že sú poškodené.

Servis Hoover nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz.
Spoľahlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča je zaistená iba v prípade, 
že bude vykonávaný pravidelný servis a opravy, ktoré musí zaisťovať autorizovaný 
technik spoločnosti Hoover.

Nepoužívajte vysávač na čistenie zvierat a osôb.

Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného odevu a vlasov z dosahu 
otočnej kefy.

PRAVIDELNE čistite prachovú nádobku a filter.

Nevyťahujte nabíjačku zo zásuvky ťahaním za kábel.

V prípade dlhšej neprítomnosti (dovolenka a pod.) nabíjačku odpojte. Predtým 
vysávač opäť dobite, pretože batérie by sa pri dlhšom čase skladovania mohli vybiť.

Statická elektrina
Pri čistení niektorých kobercov vzniká malé množstvo statickej elektriny.
Výboje statickej elektriny neohrozujú zdravie.

Nepoužívajte Váš vysávač vonku.

Nenahradzujte batérie inými, ktoré sa nedajú dobíjať.

Neponárajte vysávač celý do kvapalín.

Pri používaní vysávača neprechádzajte cez prívodný kábel.

Likvidácia batérií na konci ich životnosti
Pred likvidáciou spotrebiča z neho vyberte batérie. Pred odstránením batérie sa 
uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete. Zlikvidujte batérie bezpečne 
a ekologicky. Použité batérie by mali byť prijaté na recykláciu a nesmú byť 
vyhadzované spolu s domácim odpadom. Pre vybratie batérií prosím kontaktujte 
zákaznícke servisné stredisko Hoover, ktoré nájdete na internetových stránkach 
www.candy-hoover.cz alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je potrebné batérie celkom vybiť.

Nechajte vysávač zapnutý, pokiaľ nebudú batérie celkom vybité.

Odstráňte horný kryt z jednotky. Odskrutkujte 5 skrutiek a otvorte jednotku. 
Odskrutkujte 6 skrutiek a otvorte jednotku s batériou. Odpojte káble a vyberte 
batériu. Odstráňte káble, ktoré pripájajú batériu, 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 spotrebiča, kontaktujte prosím miestny úrad alebo stredisko zberných 
surovín.

POPIS

A Spínač ON (zap.)/OFF (vyp.)
B LED Displej*
C LED kontrolka dobíjania**
D Nástavec na medzery
E Nasávací náhubok

F Zásobník na nečistoty
G Nabíjacia základňa
H Mokré vysávanie
I Zarážka na otváranie nádoby na prach

NABÍJANIE

Nabíjanie a LED kontrolka**
1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2. Pripojte konektor nabíjačky do zásuvky pre nabíjanie. [1] Presvedčte sa, či svieti červená svetelná kontrolka, ktorá 

signalizuje nabíjanie.
3. Pred použitím vysávača odpojte nabíjačku od spotrebiča a vytiahnite ju z elektrickej zásuvky.

Pre vysávač s LED displejom*.
Počas nabíjania bude kontrolka LED** nabíjačky blikať. Ak je vysávač úplne nabitý, ikona prestane blikať a zostane svietiť.

Pre vysávač bez LED displeja*.
Počas nabíjania bude kontrolka LED** svietiť červenou farbou celý čas, aby označila, že sa vysávač nabíja. Ak je vysávač úplne 
nabitý, červená kontrolka zostane rozsvietená.

POZNÁMKA: Pre nabíjanie používajte iba nabíjačku dodanú spoločne s vysávačom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred prvým použitím vysávač nabíjajte najmenej 24 hodín. Počas nabíjania musí byť spínač 
vysávača v polohe OFF (vypnutý). Je bežné, že počas nabíjania sa nabíjačka zahrieva. Pokiaľ sa pri opakovanom používaní 
prevádzkový čas vysávača skráti, nechajte ho zapnutý, pokým sa nezastaví a potom nechajte akumulátor 24 hodín nabíjať. 
Pre zachovanie čo najvyššej účinnosti opakujte tento postup každý mesiac.

DÔLEŽITÉ: Nikdy nenabíjajte akumulátor pri teplote vyššej ako 37 °C alebo nižšej ako 0 °C.

NÁVOD NA OBSLUHU
Presuňte spínač do polohy ON (zapnutý) a začnite vysávať. Hneď ako skončíte s vysávaním, spínač presuňte do polohy OFF 
(vypnutý). Po každom použití, alebo vždy keď nečistoty dosiahnu rysku maximálneho naplnenia, vysávač vyprázdnite a 
vyčistite ho spolu s filtrom.



7

LED DISPLEJ*
Tento vysávač je vybavený LED displejom*.
Keď je vysávač zapnutý, displej bude zobrazovať nasledujúce informácie:

Kontrolka nabitia batérie*:
•	 4	stĺpčeky	=	100%	nabitie
•	 3	stĺpčeky	=	75%	nabitie
•	 2	stĺpčeky	=	50%	nabitie
•	 1	stĺpček	=	25%	nabitie
•	 0	stĺpčekov	=	5%	nabitie

PRÍSLUŠENSTVO

Nástavec na medzery
Ak chcete čistiť kúty a ťažko prístupné miesta, nasaďte nástavec na medzery na zbernú nádobu. [3]

MOKRÉ VYSÁVANIE
Nasaďte stierací nástroj na nádobu na prach, aby Vám pomohol pri zhromažďovaní tekutín. [4]
Dbajte, aby hladina nepresiahla rysku maximálneho naplnenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počas vysávania aj po vypnutí musí byť spotrebič vo zvislej polohe, aby nedošlo k rozliatiu 
nasatých kvapalín alebo k ich preniknutiu do motora. Vždy po použití nádobu na nečistoty vyprázdnite. Nikdy nevysávajte 
kvapaliny na báze rozpúšťadla alebo horľavé alebo vznetlivé kvapaliny. Po každom vysávaní kvapalín a pred vysávaním 
suchých nečistôt JE POTREBNÉ nádobu na nečistoty, deflektor a filter nechať poriadne vyschnúť a odstrániť nástavec so 
stierkou.

ÚDRŽBA FILTRA

SCHRÁNKA NA NEČISTOTY A FILTER: VYBRATIE a NASADENIE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PRE DOSIAHNUTIE ČO NAJVYŠŠEJ ÚČINNOSTI ČISTITE DEFLEKTOR a FILTER PO KAŽDOM POUŽITÍ.
1. Podržte vysávač vo zvislej polohe, stlačte zarážku a odstráňte nádobu na prach. [5]
2. Opatrne vyberte filter a deflektor. [6]
3. Vyprázdnite nádobu, vyčistite prach a nečistoty z filtrov. [2]
4. Nádobu, deflektor a filter môžete umývať v teplej vode s čistiacim prostriedkom. Skôr ako ho vložíte späť do vysávača, 

nechajte ho dôkladne vyschnúť.
5. Nahraďte filter v nádobe na prach a opäť založte nádobu na prach s čističom.

Likvidácia batérií na konci ich životnosti
Pred likvidáciou vysávača vyberte batérie. Hneď ako NiMH akumulátor stratí dostatočnú kapacitu, vyberte ho z vysávača a 
zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi o odpadoch.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je potrebné batériu celkom vybiť.

Vybratie batérií
Odstráňte horný kryt z jednotky. Odskrutkujte 5 skrutiek a otvorte jednotku. Odskrutkujte 6 skrutiek a otvorte jednotku s 
batériou. Odpojte káble a vyberte batériu. [7]

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto spotrebiča získate na miestnom úrade alebo 
ho odovzdajte v autorizovanom predajnom a servisnom stredisku Hoover.

* len pri niektorých modeloch ** môže sa odlišovať v závislosti od modelu
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

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

Vlhký a suchý filter S102 35601644

Životné prostredie:
Symbol na spotrebiči označuje, že tento spotrebič nesmie byť zlikvidovaný ako domáci odpad. Musí byť odovzdaný 
do príslušného zberného dvora na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí byť 
vykonávaná v súlade s miestnymi predpismi pre ochranu životného prostredia, ktoré sa týkajú likvidácie odpadu. 
Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto spotrebiča získate na miestnom obecnom úrade, 
na oddelení služieb pre zber domáceho odpadu alebo v predajni, kde ste spotrebič zakúpili.

Tento spotrebič je v súlade s Európskymi smernicami 2014/35/ES, 2014/30/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, od 
ktorého ste si spotrebič zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok 
je potrebné predložiť pokladničný blok alebo doklad o nákupe.

Právo 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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