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NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

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

Nenechávajte vysávač zapnutý v zásuvke. Pred čistením alebo 
akoukoľvek údržbou vysávač vždy vypnite a prívodný kábel 
vytiahnite zo zásuvky.

Tento vysávač môžu používať deti od 8 rokov vyššie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ majú 
dozor alebo im boli vysvetlené pokyny týkajúce sa bezpečného 
používania tohto vysávača a boli oboznámené s možnými rizikami 
jeho používania. S vysávačom sa nesmú hrať deti. Čistenie a 
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pokiaľ je poškodený prívodný kábel, ihneď prestaňte vysávač 
používať. Aby ste sa vyhli ohrozeniu bezpečnosti, prívodný 
kábel musí byť vymenený autorizovaným technikom spoločnosti 
HOOVER.

Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného odevu a 
vlasov z dosahu otočných kief.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebný materiál a náhradné 
diely, ktoré sú odporúčané alebo dodávané firmou HOOVER.

Statická elektrina - Počas čistenia 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.
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Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, 
cigaretové ohorky a podobné predmety.

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

Počas použitia vysávača neprechádzajte cez prívodný kábel a 
nevyťahujte prívodný kábel zo zásuvky ťahaním za kábel.

Vysávač nepoužívajte, keď je poškodený.

Servis HOOVER - Pre zaistenie vždy bezpečnej a efektívnej práce 
s vysávačom odporúčame, aby akékoľvek servisné práce alebo 
opravy vykonával iba autorizovaný servisný pracovník spoločnosti 
Hoover.

Počas použitia vysávača nestojte na prívodnom kábli ani si ho 
neovíjajte okolo rúk alebo nôh.

Nepoužívajte vysávač na čistenie zvierat a osôb.

Pri vysávaní schodov nestavajte vysávač na vyšší schod, ako sa 
nachádzate vy.

Životné prostredie
Symbol na tomto spotrebiči označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako 
bežný komunálny odpad. Spotrebič musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto 
pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť 
v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre ďalšie 
podrobné informácie o zaobchádzaní, regenerácii a likvidácii tohto spotrebiča prosím 
kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo obchod, kde ste ho 
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) Taliansko



OBOZNÁMENIE SA S VYSÁVAČOM

A. Regulátor vysávania
B. Rukoväť hadice
C. Nastavenie teleskopickej trubice
D. Teleskopická trubica
E. Ovládač typu podlahy
F. Hubica na koberce a podlahy (Gp)**
 F1. Hubica na koberce (CA)**
 F2. Hubica na tvrdé podlahy (HF)**
G. Hadica
H. Tlačidlo na uvoľnenie zarážky nádoby na prach
I. Tlačidlo na uvoľnenie zarážky zásobníka na prach
J. Tlačidlo Zap./Vyp.
K. Zarážka zásobníka na nečistoty
L. Tlačidlo pre navíjanie prívodného kábla
M. Parkovací slot
N. Kryt zásobníka na prach
O. Filter pred motorom
P. Prepadová trubica
Q. Telo cyklónového systému
R. Zásobník na prach
S. Zarážka zásobníka na prach
T. Výstupný filter
U. Kryt výstupného filtra
V. Príslušenstvo 2 v 1
W. Mini turbo hubica na zvieraciu srsť*
X. Mini turbo hubica na čistenie alergénov*
Y. Hubica na údržbu parkiet*

ZOSTAVENIE VYSÁVAČA

Vybaľte všetky diely vysávača.

1. Pripojte hadicu k vysávaču a uistite sa, že je správne zaistená v prevádzkovej polohe. [1]
2. Pri uvoľnení: jednoducho stlačte dve tlačidlá na hadici a zatiahnite za ňu. [1]
3. Pripojte rukoväť hadice k hornej teleskopickej trubici, prípadne k príslušenstvu. [2]
4. Pripojte spodný koniec trubice k hubici na koberce a podlahu*, prípadne k príslušenstvu. [3]

2* Len niektoré modely    ** Len niektoré modely, hubica sa môže odlišovať podľa modelu

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

1. Vytiahnite prívodný kábel a pripojte ho k elektrickej sieti. Koniec kábla označuje červená 
značka. [4]

2. Nastavte teleskopickú trubicu do požadovanej výšky presunutím nastavovacieho 
tlačidla teleskopickej trubice a pohybujte rukoväťou smerom hore alebo dole do polohy 
najpohodlnejšej pre vysávanie. [5]

3. Hubica na koberce a podlahy**.
 Zošliapnite tlačidlo na hubici a zvoľte vhodný režim čistenia pre daný typ podlahy. [6]
 Tvrdá podlaha – Štetiny sú zasunuté, aby nedošlo k poškrabaniu podlahy.
 Koberec – Štetiny sú vysunuté, aby bolo zaistené účinné vysávanie.
4. Zapnite vysávač stlačením tlačidla Zap./Vyp. na hlavnej časti vysávača. [7]
5. Regulátor vysávania na rukoväti uveďte do požadovanej polohy. [8]
6. Po použití vysávač vypnite stlačením tlačidla Zap./Vyp.. Vytiahnite prívodný kábel zo 

zásuvky a stlačením spiatočného tlačidla navíjača naviňte prívodný kábel do vysávača. [9]

PRIESTOR NA ULOŽENIE A USKLADNENIE
Pre uskladnenie alebo dočasné uloženie v prípade používania môžete trubicu uložiť na zadnú 
časť vysávača. [8]

PRÍSLUŠENSTVO

Ak chcete získať čo najlepší výkon a energetickú účinnosť#1 odporúčame, aby boli použité 
správne nástavce pre hlavné čistiace operácie. Tieto nástavce sú uvedené v diagramoch 
písmenami GP, HF alebo CA.

Nástavec typu GP môžete použiť ako na čistenie kobercov tak aj na tvrdé podlahy.

Nástavec typu HF je vhodný iba na použitie pre tvrdé podlahy.

Nástavec typu CA je vhodný iba na použitie pre koberce.
Ďalšie nástavce sú príslušenstvom pre špecializované vysávanie a sú odporúčané len pre 
príležitostné použitie.

Je dôležité uvedomiť si, že tento vysávač je dodávaný s energetickým štítkom podľa 
požiadavok Európskeho nariadenia (EÚ) 665/2013.

Ak Je označenie na štítku zákazový červený kruh na ľavej strane pokrývajúci symbol koberca, 
potom to znamená, že vysávač nie je vhodné použiť na koberce.

Ak je označenie na štítku zákazový červený kruh na pravej strane pokrývajúci symbol tvrdej 
podlahy, potom to znamená, že vysávač nie je vhodný pre použitie na tvrdé podlahy.

#1 POZNÁMKA: Schopnosť povysávať prach z koberca, schopnosť povysávať prach z 
tvrdej podlahy a energetická účinnosť v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) 665/2013 a (EÚ) 
666/2013.

Všetko príslušenstvo môžete pripevniť na koniec hadice alebo teleskopickej trubice.
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Nástroj 2 v 1 [V] – kombinuje radu funkcií v jednom nástroji:
Nástavec na medzery – Na rohy a ťažko prístupné miesta.
Kefa na prach – Pre šetrné čistenie knižníc, rámov, klávesníc a podobne.
Hubica na údržbu parkiet* [Y] – Pre šetrné čistenie parkiet a iných citlivých podlahových 
krytín.
Mini turbo hubica na zvieraciu srsť* [W] – Mini turbo hubicu používajte na vysávanie 
schodišťa alebo pre hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných ťažko prístupných plôch. 
Vhodné hlavne na odstraňovanie chlpov od zvierat.
Mini turbo hubica na čistenie alergénov* [X] – Mini turbo hubicu používajte na vysávanie 
schodišťa alebo pre hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných ťažko prístupných plôch, 
vhodná hlavne na odstraňovanie alergénov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepoužívajte mini turbo hubicu na vysávanie kobercov s dlhými 
strapcami, pelechov domácich zvierat a kobercov s vlasom dlhším ako 15 mm. Pokiaľ sa kefy 
otáčajú, hubica nesmie zostať na jednom mieste.

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Vyprázdnenie zásobníka na prach
Pokiaľ ukazovateľ na zásobníku ukazuje, že množstvo prachu dosiahlo maximálne množstvo, 
je potrebné zásobník vyprázdniť.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pokiaľ chcete dosiahnuť optimálne funkcie vysávača, množstvo 
prachu nesmie presiahnuť úroveň označenú značkou Max.

1. Hlavným spínačom vypnite vysávač a odpojte prívodný kábel zo zásuvky. [9]
2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie koša a odoberte zásobník z vysávača. [10]
3. Jednou rukou podržte zásobník a stlačte tlačidlo na uvoľnenie zarážky a vyprázdnite 

zásobník. [11]
4. Zatvorte zásobník a pripevnite späť k hlavnému telu vysávača.

Čistenie umývateľného filtra
Vysávač je vybavený filtrom pred motorom a výstupným filtrom. Zaistenie optimálneho 
výkonu vyžaduje pravidelné čistenie filtra, ktorý je potrebné oklepať o okraj popolnice. Filtre je 
potrebné umývať pri každom piatom vyprázdnení kaziet alebo pri nadmernom zanesení filtra 
prachom.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Všetky bezvreckové vysávače vyžadujú pravidelné čistenie 
filtrov. Pokiaľ filtre nebudete poriadne čistiť, môže sa zablokovať priechod vzduchu, čo môže 
viesť k prehriatiu a následnej poruche vysávača. Tak môžete stratiť právo na záruku.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Filtre je potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred inštaláciou do vysávača musia byť filtre dokonalo suché.

Prístup k filtru pred motorom:
1. Odoberte nádobu na prach z vysávača. [10]
2. Podržte jednou rukou nádobu na prach a druhou rukou stlačte tlačidlo na uvoľnenie 

zarážky pre otvorenie nádoby na prach. [12]
3. Vyberte vstupný filter z nádoby na prach. [13]

3* Len niektoré modely    ** Len niektoré modely, hubica sa môže odlišovať podľa modelu

4. Jemne poklepte a umyte vstupný filter motora. Nepoužívajte horúcu vodu ani saponáty. 
Odstráňte prebytočnú vodu z filtra a pred použitím filter nechajte poriadne vyschnúť. [16, 
20]

5. Keď je vstupný filter úplne suchý, opäť ho zostavte a vložte do vysávača. [14]

Prístup k výstupnému filtru:
1. Odistite kryt výstupného filtra na zadne strane vysávača. [17]
2. Odpojte výstupný filter zo zadnej strany vysávača. [18]
3. Filter opatrne vyklepte a umyte v teplej vode. Nepoužívajte horúcu vodu ani saponáty.
 Odstráňte prebytočnú vodu z filtra a pred použitím filter nechajte poriadne vyschnúť. [19, 

20]
4. Keď je výstupný filter úplne suchý, opäť ho vložte do zadnej strany vysávača a nasaďte 

späť kryt výstupného filtra. [18, 17]
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepoužívajte vysávač bez namontovaného filtra.

Čistenie nádoby na prach / oddeľujúcu jednotky
Tento vysávač používa separačný systém, ktorý je jedinečný pre firmu Hoover.
V prípade potreby môžete vybrať odstredivú jednotku z kazety, aby ste ju mohli vyčistiť.
1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach a vyberte jej nádobu z hlavného tela 

vysávača. [10]
2. Podržte jednou rukou nádobu na prach a druhou rukou stlačte tlačidlo na uvoľnenie 

zarážky pre otvorenie nádoby na prach. [12]
3. Vyberte vstupný filter z nádoby na prach. [13]
 Potom odoberte prepadovú trubicu z cyklónovej jednotky. [14]
4. Odoberte telo cyklónovej jednotky z nádoby na prach. [15]
5. V prípade potreby handričkou odstráňte prebytočný prach z prepadovej trubice a z 

povrchu cyklónovej jednotky.
6. Vložte zásobník na nečistoty pod vodovodný kohútik. Opláchnite vlažnou vodou. Vnútorné 

plochy zásobníka umývajte iba vodou. [16]
 Na čistenie vnútorného priestoru zásobníka NEPOUŽÍVAJTE mydlové čistiace prostriedky.
7. Opäť pripevnite vnútornú časť k zásobníku, uistite sa, že sú všetky časti suché.
8. Zatvorte kryt nádoby na prach a pripevnite nádobu späť k vysávaču.

Odstránenie prekážky
1. Skontrolujte, či nie je zásobník na prach plný. Pokiaľ áno, pozri odsek „Vyprázdnenie 

nádoby na prach“.
2. Zásobník na prach je prázdny, avšak podtlak je stále nedostatočný:

A. Je potrebné vyčistiť filtre? Pokiaľ áno, pozri odsek „Čistenie umývateľného filtra“.
B. Skontrolujte, či nie je v systéme iná prekážka - na odstránenie akejkoľvek prekážky z 

teleskopickej trubice alebo hadice použite vhodnú tyč a podobne.
C. Skontrolujte, či je namontovaný filter pred motorom.
D. Skontrolujte, či nie je potrebné vyčistiť odstredivý filter. Pozri odsek „Čistenie 

odstredivej jednotky“.

VAROVANIE – Pokiaľ bude vysávač zablokovaný dlhšie, ochranný teplotný vypínač ho vyradí 
z prevádzky, aby sa zabránilo jeho prehriatiu. Pokiaľ k tomu dôjde, vypnite vysávač, odpojte 
ho od elektrickej siete a odstráňte poruchu. Automatický reset prerušeného obvodu trvá asi 45 
minút.



KONTROLNÝ ZOZNAM PRE POUŽÍVATEĽA

Pokiaľ máte akýkoľvek problém s vysávačom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, skôr 
ako sa obrátite na servisné stredisko Hoover.

• Funguje správne elektrická zásuvka, ku ktorej je pripojený vysávač?
 Skontrolujte ju pomocou iného spotrebiča.
• Nie je zásobník na prach preplnený?
 Pozri „Údržba vysávača“.
• Nie je upchatý filter?
 Pozri „Údržba vysávača“.
• Nie je upchatá hadica alebo hubica?
 Pozri „Odstránenie prekážky zo systému“.
• Nie je vysávač prehriaty?
 Pokiaľ áno, počkajte približne 30 minút, pokým sa vysávač nevráti do funkčného stavu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

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

Servis spoločnosti Hoover
Vždy, keď si budete musieť vyžiadať servis, náhradné diely alebo spotrebný materiál, obráťte 
sa na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Hoover.

Kvalita
Kvalita výroby vo výrobných závodoch spoločnosti Hoover bola posúdená nezávislou 
organizáciou. Naše výrobky sú vyrábané podľa systému akosti, ktorý spĺňa požiadavky 
ISO 9001.

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 bloček alebo 
doklad o nákupe.

Právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.
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