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Návod na obsluhu
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PREČÍTAJTE SI PROSÍM, DÔKLADNE NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY

Tento vysávač sa môže zostaviť a používať len na účely, pre ktoré je určený a ako sú 
popísané v týchto pokynoch. Používajte ho len na odstraňovanie nečistôt v domácnosti.

Bezpečnostné upozornenie
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 im boli dané pokyny 
týkajúce sa bezpečného používania tohto prístroja a 
boli zoznámené s možnými rizikami jeho používania. 
S prístrojom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu 
nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
NIKDY neponárajte celý vysávač do kvapalín. Ak je potrebné, ponorte len hubici.
NIKDY nevysávajte kvapaliny vo veľkomm objeme.
NIKDY nevysávajte kvapaliny, tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci popol, 
cigaretové nedopalky a podobné predmety.
NIKDY nevysávajte kvapaliny na báze rozpúšťadiel alebo horľavé kvapaliny ako napríklad 
tekuté čistiace prostriedky, benzín a pod. alebo ich výpary.
Nepoužívajte prístroj, ak bude poškodený alebo bude poškodený kábel k nabíjacej 
základni* alebo k adaptéru*.
NIKDY neinštalujte namiesto NiMh akumulátora bežné batérie, ktoré nie je možné dobíjať.
Pri vysávaní jemného prachu ČASTO čistite schránku na nečistoty a zostavu filtra.
Akumulátor nabíjajte pomocou adaptéra*/ nabíjacej základne*. Pre zaistenie maximálnej 
životnosti batérie príležitostne batérii úplne vybite.

POPIS 

A. Spínač zap./vyp.
B. Kontrolka dobíjania
C. Tlačidlo uvoľnenia schránky na nečistoty
D. Štrbinová hubica
E. Schránka na nečistoty
F. Hubica
G. Úložný háčik
H. Nabíjacia základňa* - *Len pri niektorých modeloch
I. Prachová kefa* - *Len pri niektorých modeloch
J. Mokré vysávanie
K. Nabíjacia zásuvka
L. Meranie* - *Len pri niektorých modeloch



5

Požiadavky na napájanie
Tento vysávač HOOVER je vybavený dvojito odizolovanou nabíjačkou batérií, ktorá je 
vhodná na zapojenie len do zástrčky 230 V.
Skontrolujte, či údaje na štítku nabíjačky zodpovedajú hodnotám sieťového napätia.

ULOŽENIE / NABÍJANIE

PRIPEVNITE NABÍJACIU ZÁKLADŇU* (*len pri niektorých modeloch) 
POŽADOVANÉ NÁSTROJE: SKRUTKOVAČ A VRTÁK

NABÍJANIE/STOJAN
Vysávač je možné zasunúť do nabíjačky v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. [2]
Nadbytočnú dĺžku napájacieho kábla naviňte na zadnú stranu nabíjačky a kábel vysuňte 
dolným alebo postranným otvorom.

MONTÁŽ NA STENU
1. Umiestnite meranie* na montážnu dosku zvisle. Vyznačte stredy montážnych otvorov.
2. Zložte meranie* a vyvŕtajte otvory s priemerom 4,8 mm.
3. Do otvorov zasuňte hmoždinky.
4. Zastrčte hmoždinku do dier a výšku skrutky upravte tak, aby nabíjacia základňa bola 

pevne prichytená k montážnej ploche.

ULOŽENIE
1. Uchopte vysávač za rukoväť a zasuňte ho smerom dolu do nabíjačky.
2. Presvedčte sa, či svieti červená svetelná kontrolka signalizujúca nabíjanie.
3. Iný spôsob uloženia je zavesiť jednotku pomocou úložných hákov alebo upraviť trysku 

[4] tak, aby jednotka mohla stáť zvisle. [3]

NABÍJANIE
POZNÁMKA: Na dobíjanie používajte len nabíjačku dodanú k vysávaču.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PRED PRVÝM POUŽITÍM VYSÁVAČ NABÍJAJTE 
NAJMENEJ 24 HODÍN.

Pri nabíjaní sa musí vypínač vysávača nachádzať v polohe vypnuté.
Nabíjačku majte stále pripojenú k sieti. 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 najvyššie účinnosti opakujte tento postup každý mesiac.

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

POUŽITIE: Zložte nabíjačku zo stojana a spínač presuňte do polohy ON (zapnuté). Po 
každom použití alebo keď nečistoty dosiahnu rysky maximálneho naplnenia, vysávač 
vyprázdnite a vyčistite filter.

PRÍSLUŠENSTVO

ŠTRBINOVÁ HUBICA
Štrbinový nadstavec sa používa na čistenie kútov a ťažko prístupných miest a je uložený 
na paneli zbernej nádoby. Ak ho chcete použiť, vyberte štrbinový nadstavec zo zbernej 
nádoby [4], naložte ho na hubicu a môžete čistiť kúty a ťažko prístupné miesta. [5]

MOKRÉ VYSÁVANIE
Nadstavec so stierkou je uložený v nabíjacom* stojane. Na hubicu naložte nadstavec so 
stierkou, ktorý uľahčuje vysávanie kvapalín. [6] Dbajte, aby hladina nepresiahla rysku 
maxima.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počas vysávania aj po vypnutí musí byť prístroj vo zvislej 
polohe, aby nedošlo k rozliatiu nasatých kvapalín alebo k ich preniknutiu do motora. 
Vždy po použití schránku na nečistoty vyprázdnite. Nikdy nevysávajte kvapaliny na báze 
rozpúšťadiel alebo horľavé alebo vznetlivé kvapaliny. Po každom vysávaní kvapalín a pred 
vysávaním suchých nečistôt JE POTREBNÉ schránku na nečistoty, deflektor a filter nechať 
poriadne vysušiť a odstrániť nadstavec so stierkou.

SCHRÁNKA NA NEČISTOTY A FILTER: VYBRATIE A NALOŽENIE
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PRE DOSIAHNUTIE NAJVYŠŠEJ ÚČINNOSTI ČISTITE 
DEFLEKTOR A FILTER PO KAŽDOM POUŽITÍ.

1. Dajte vysávač do zvislej polohy, stlačte tlačidlo uvoľnenia schránky na nečistoty a 
schránku zložte. [7]

2. Opatrne vyberte filter a deflektor. Vyprázdnite zásobník na prach. [8]
3. Kefou odstráňte a špinu z filtra alebo zatraste filtrom v odpadkovom koši. [9]
4. Prachový zásobník, deflektor a filter je možné umývať v teplej mydlovej vode. Skôr ako 

ho vložíte späť do vysávača, nechajte ho dôkladne vysušiť.
5. Zasuňte deflektor, zasuňte filter späť do schránky na nečistoty a schránku naložte späť 

do vysávača.

* Len pri niektorých modeloch

Likvidácia použitých batérií.
Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu. Keď NiMH akumulátor stratí dostatočnú 
kapacitu, vyberte ho z vysávače a zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi o odpadoch.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je nutné batériu úplne vybiť.

Vybratie batérií
Vyberte zásobník na prach. Odskrutkujte 3 skrutky a otvorte jednotku. Vyberte zostavu 
motora a odpojte káble. Vyberte batérie.



7

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

Životné prostredie:
Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2011/65/EC o Elektrickom 
a elektronickom zariadení (WEEE).
Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným 
negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak 
mohlo dochádzať pri nesprávnej manipulácii s týmto výrobkom.
Symbol na výrobku označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový 
odpad. Musí byť dodaný do príslušného zberného miesta 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, u služby pre zber domového odpadu 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

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

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 zariadenie 
zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť účtenku alebo 
doklad o nákupe.

Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.

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 dielov 
vždy uvádzajte číslo modelu.

Vlhký a suchý filter  - T112 35601350



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.




