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Návod na obsluhu
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PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, DÔKLADNE NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY

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

Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou zariadenia 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 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.

Ak je poškodená sieťová šnúra, okamžite prestaňte zariadenie používať. Sieťovú 
šnúru musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover, aby sa 
predišlo ohrozeniu bezpečnosti.

Nabíjanie batérie
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.

Pred nabitím výrobok musí byť vypnutý.
Dôležité: Nikdy nenabíjajte akumulátor pri teplote vyššej ako 37°C alebo nižšej 
ako 0°C.
Zapojte nabíjačku dodanú so zariadením do vhodnej zásuvky. [4]
Zasuňte konektor kábla do zásuvky na hlavnom výrobku. [4]
POZNÁMKA: Pri nabíjaní sa kontrolka nabíjačky rozsvieti.
Pre dlhšiu prevádzku by malo prvé nabitie batérie trvať 24 hodín.
Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva.
Odporúčame dobiť zariadenie po každom použití.
Ak sa pri opakovanom používaní prevádzková doba vysávače skráti, nechajte 
ho pracovať, pokým sa motor nezastaví a potom nechajte akumulátor 24 hodín 
nabíjať. Pre zachovanie najvyššej účinnosti opakujte tento postup každý mesiac. 
Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely 
odporúčané a dodávané spoločnosťou Hoover.



6

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci popol, cigaretové 
nedopalky a pod.
Nestriekajte alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace tekutiny, aerosóly 
alebo ich výpary.
Nepoužívajte zariadenie, ak vám pripadá chybné.
Servis Hoover: 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.
Neponárajte celý vysávač do kvapalín. Ak je to potrebné, ponorte len hubicu.
Nevysávajte kvapaliny vo veľkom objeme.
Nenahrádzajte batérie inými, ktoré nie je možné dobíjať.

Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu. Pred odstránením batérie sa uistite, že 
výrobok je odpojený od elektrickej siete. Zlikvidujte batérie bezpečne. Používajte 
jednotku, pokým batérie nie sú úplne vybité.
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 alebo postupujte podľa nasledujúcich 
pokynov:

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

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.

URČENÝ ÚČEL PRE TOTO ZARIADENIE

Toto zariadenie je určené len na osobné použitie a môže byť použité na odstránenie 
vlhkosti z čistých povrchov, ako sú okná, mramor a zrkadlá. Toto zariadenie nesmie byť 
nikdy použité na vysávanie prachu alebo nečistoty.
Toto zariadenie nie je určené na použitie na vodorovných plochách. V prípade použitia na 
vodorovných plochách alebo na strane uhla sa uistite, že maximálne množstvo vysávanej 
tekutiny je 15ml. Používajte len čistiace prostriedky na okná vhodné pre toto zariadenie 
(prostriedky bez peny a alkoholu). Odporúčame, aby ste zakúpili koncentrát čistiaceho 
prostriedku dodaný spoločnosťou Hoover. Viď. časť Spotrebný materiál Hoover.
Prosíme, použite toto zariadenie len s náhradnými dielmi a spotrebným materiálom 
schváleným spoločnosťou Hoover.
Varovanie: Používajte len čistiace prostriedky Hoover. Použitie iných prostriedkov môže 
spôsobiť nadmerné penenie a zabráni tak čističu pracovať efektívne.
Použitie iných prostriedkov, môže mať vplyv na záruku.
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POPIS

A. 170 mm okraj hubice *
B. Tlačidlo na uvoľnenie 170 mm hubice*
C. 170 mm hubica *
D. 280 mm okraj hubice
E. Tlačidlo na uvoľnenie 280 mm hubice
F. 280 mm hubica
G. Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka
H. Hlavný výrobok
I. Kontrolka dobíjania
J. Spínač zap./vyp.
K. Úložný háčik

* Len pri niektorých modeloch.

NÁVOD NA OBSLUHU

PRÍPRAVKY

Montáž hubice [1]
1. Pripevnite nádrž na hlavné teleso výrobku a uistite sa, že uvoľňovacie tlačidlo nádrže je 

plne zapojené a uzamknuté.
2. Vložte hubicu do nádrže a uistite sa, že uvoľňovacie tlačidlo je zablokované.

Montáž striekacej fľaše a plnenie čistiaceho prostriedku
1. Pripojte podporný rám mopu k striekacej hlave. [2]
2. Pripojte mop k podpornému rámu mopu. [2]
3. Vyberte striekaciu hlavicu od striekacej fľaše.
4. Pridajte koncentrát čistiaceho prostriedku (1 X 20 ml) do striekacej fľaše a pomaly 

naplňte rozprašovač čistou vodou (380 ml je pre roztok saponátu). [3]
5. Naskrutkujte striekaciu hlavu na striekaciu fľašu.
6. Uistite sa, že koncentrát čistiaceho prostriedku je dobre premiešaný. Pretrepte 

niekoľkokrát fľašou.

DOBÍJANIE BATÉRIE

Varovanie: Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, že je nabíjačka vhodná na hlavné 
napájanie. Pred nabitím musí byť výrobok vypnutý.
Dôležité: Nikdy nenabíjajte akumulátor pri teplote vyššej ako 37°C alebo nižšej ako 0°C.

L. Dobíjanie káblom
M. Zástrčka
N. Nádoba
O. Zásuvka vyprázdnenia zásobníka
P. Mop
Q. Mop - nosný rám
R. Striekacia hlava
S. Striekacia fľaša
T. Striekacia páčka
U. Koncentrovaný čistič
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Zapojte nabíjačku dodanú so zariadením do vhodnej zásuvky. [4]
Zasuňte konektor kábla do zásuvky na hlavnom výrobku. [4]
POZNÁMKA: Pri nabíjaní sa kontrolka nabíjačky rozsvieti. Pre dlhšiu prevádzku by malo 
prvé nabitie batérie trvať 24 hodín. Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva.
Odporúčame, aby ste dobili výrobok po každom ukončení práce. 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.

PREVÁDZKA

Čistenie
1. Na nanesenie čistiaceho prostriedku stlačte páčku na striekacej hlavici, postriekajte 

rovnomerne oblasť, ktorú chcete vyčistiť a použite mop na uvoľnenie akejkoľvek špiny. 
[5]

2. Prepnite vypínač zap/vyp do polohy zapnuté. [6]
3. Držte hubicu oproti čistenému povrchu a použite zariadenie zhora smerom dolu na 

odstránenie prebytočnej vlhkosti. [6]
POZNÁMKA: Pre ťažko dostupné oblasti je možné toto zariadenie použiť aj naopak, alebo 
v obmedzenom uhle.
Na maximalizovanie doby prevádzky prístroja, v prípade že ho nepoužívate, prístroj 
vypnite.

NÁHRADA HUBICE* [7]
1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo hubice a zložte hubicu.
3. Vložte náhradnú hubicu do nádrže a uistite sa, že uvoľňovacie tlačidlo je zablokované.
* Len pri niektorých modeloch.

Vyprázdnenie nádrže [8]
1. Vyprázdnite nádrž, keď dosiahne maximálnu uvedenú úroveň.
2. Uistite sa, že je zriadenie vypnuté.
3. Vytiahnite zásuvku vyprázdňovania nádrže a vyprázdnite nádrž.
4. Keď je nádrž vyprázdnená, vložte zásuvku.

Čistiace zariadenie [9]
1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Vyberte hubicu z hlavného výrobku a odstráňte okraj hubice, vyčistite pod tečúcou 

vodou.
3. Vyberte nádrž z hlavného výrobku stlačením uvoľňovacieho tlačidla nádrže, umyte 

nádrž čistou vodou na odstránenie nečistoty a usadenín.
4. Vyberte mop a podporný rám mopu, a vyčistite pod tečúcou vodou.
POZNÁMKA: Mop je možné čistiť v práčke, bez aviváže.
Varovanie: Namontovaný hlavný výrobok a batérie nesmú byť čistené pod tečúcou vodou! 
Pred montážou sa uistite, že všetky čistené časti sú úplne suché.

Skladovanie zariadenia
Zariadenie skladujte s úložným háčikom na suchom mieste.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zariadenie sa nezapne.
1. Dobite hlavný výrobok 16 hodín, kontrolka nabíjania sa rozsvieti.
2. Ak sa pri nabíjaní kontrolka nabíjačky nerozsvieti, kontaktujte vášho predajcu.

Po čistení zostanú šmuhy
1. Vyčistite okraj hubice.
2. Vyberte okraj hubice zo strany a vložte ho do polohy hore nohami.
3. V prípade potreby vymeňte okraj hubice.
4. Skontrolujte dávkovanie pracieho prostriedku.

Voda vyteká z výfukového priestoru
Vyprázdnite zásobník.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

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

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.
Mop - JWCMOP2 (39800019)
Koncentrovaný čistič - JWCCA420 (39800020)
280 mm Okraj hubice - JWCLLN2 (39800021)
170 mm Okraj hubice - JWCLNN2 (39800022)
170 mm Hubica - JWCNNO1 (39800023)

Kvalita
Kvalita výroby vo výrobných závodoch spoločnosti Hoover bola posúdená nezávislou 
organizáciou.
Naše výrobky sú vyrábané podľa systému akosti, ktorý spĺňa požiadavky ISO 9001.
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Životné prostredie:
Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako 
domový odpad. Zariadenie musí byť odovzdané do príslušného zberného miesta 
pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť 
v súlade s miestnymi ekologickými predpismi na likvidáciu odpadu. Pre ďalšie 
podrobné informácie o zaobchádzaní, regenerácii a likvidácii tohto zariadenia 
kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo obchod, kde ste výrobok 
zakúpili.

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

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

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 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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