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NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento spotrebič by sa mal používať len pre upratovanie domácnosti a v 
súlade s týmto návodom. Kým začnete spotrebič používať, uistite sa, že 
rozumiete tomuto návodu.

Nenechávajte spotrebič zapnutý v zásuvke. Pred čistením alebo 
akoukoľvek údržbou zariadenia vždy vypnite a napájací kábel odpojte 
od zásuvky.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie 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 spotrebiča 
a boli zoznámené s možnými rizikami jeho používania. S prístrojom sa 
nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je poškodený napájací kábel, okamžite prestaňte spotrebič 
používať. Aby ste sa vyhli ohrozeniu bezpečnosti, napájací 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 odporúčané alebo dodávané firmou HOOVER.

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

Nepoužívajte Váš spotrebič vonku.
Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, 
cigaretové ohorky a podobné predmety.

Nestriekajte ani nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace tekutiny, 
aerosóly alebo ich výpary.
Počas použitia spotrebiča neprechádzajte cez napájací kábel a 
nevyťahujte napájací kábel zo zásuvky ťahaním za kábel.
Nepoužívajte spotrebič, ak vám pripadá poškodený.
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Hlučnosť: ≤ 84 dB(A)
Tento spotrebič je určený pre domáce použitie, nie pre komerčné účely. 

Servis HOOVER: pre zaistenie vždy bezpečnej a efektívnej práce so 
spotrebičom odporúčame, aby akékoľvek servisné práce alebo opravy 
vykonával len autorizovaný servisný pracovník spoločnosti Hoover.

Počas použitia spotrebiča nestojte na napájacom kábli ani si ho 
neovíjajte okolo rúk alebo nôh.
Nepoužívajte spotrebič pre čistenie zvierat a osôb.

Pri upratovaní schodov nedávajte spotrebič na vyšší schod, ako sa 
nachádzate vy.

Nedotýkajte sa zástrčky alebo spotrebiča mokrými rukami.

ZOZNÁMTE SA S VAŠIM VYSÁVAČOM
A. Spínač zapnutia/vypnutia
B. Filter pred motorom
C. Vrecko na prach
D. Prípojka hadice
E. Dno zásobníka
F. Kolieska
G. Deflektor
H. Penový filter
I. Výstup vzduchu
J. Zaisťovacie západky
K. Koniec hadice
L. Rukoväť na prenášanie
M. Regulátor sania
N. Rukoväť hadice
O. Hadica
P. Volič dĺžky teleskopickej rúrky
Q. Volič typu podlahy
R. Nástavec na koberec a podlahu
S. Štrbinový nástavec
T. Nástavec pre fúkanie
U. Mini Turbo hubica
V. Hubica na mokré vysávanie
W. Parketová hubica

ZOSTAVENIE VYSÁVAČA
Vybaľte všetky diely vysávača.
1. Uvoľnite zaisťovacie západky pre sprístupnenie zásobníka a vyberte všetky komponenty.
2.  Obráťte zásobník hore dnom a do otvorov zasuňte kolíčky s kolieskami.
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POUŽITIE VYSÁVAČA
1. Uistite sa, že je vysávač správne poskladaný a zaistený pomocou zaisťovacích západiek.
2.  Pripojte rukoväť hadice k teleskopickej rúrke. [1]
3.  Poskladajte príslušenstvo, ktoré požadujete pre špecifické čistenie.
4.  Spotrebič zapnite prepínačom zapnutia/vypnutia.
5.  Pre nastavenie výkonu sania je možné použiť regulátor sania: [2]
 Otvorený regulátor = znížený výkon
 Zatvorený regulátor = maximálny výkon

VYSÁVANIE NASUCHO
POZNÁMKA: po mokrom vysávaní musíte spotrebič dôkladne vysušiť.
1.  Skontrolujte, že je správne vložený filter pred motorom. Nikdy nevysávajte nasucho bez filtrov alebo 

s poškodenými filtrami.
2.  Vyberte deflektor a nahraďte ho vreckom na prach, zaistite správne nasadenie. [3]
3.  Pripojte hadicu k prípojke, otočte v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne a pripojte hubicu na 

koberce a podlahy k rúrke. [4]
4.  Stlačením voliča typu podlahy na hubici [5] zvoľte režim vysávania podľa typu podlahy.
5.  Ak spotrebič stráca výkon, prestaňte vysávať a skontrolujte vrecko. V prípade potreby ho vymeňte. 

Vrecko na prach je dôležité pri vysávaní jemného prachu (napríklad popol, cement atď.). Napriek 
tomu ho odporúčame pre bežné vysávanie, pretože nielenže zlepšuje zadržiavanie prachu, ale taktiež 
chráni motor a filter pred motorom.

MOKRÉ VYSÁVANIE
POZNÁMKA: nikdy nepoužívajte vrecko na prach a filter pred motorom pri vysávaní tekutín.
1.  Uvoľnite zaisťovacie západky, vyberte horný kryt motora a nahraďte filter pred motorom za penový filter. [6]
2.  Vyberte vrecko na prach a správne inštalujte deflektor do hlavného spotrebiča. [7]
3.  K rúrke pripojte hubicu na mokré vysávanie. [8]
4.  Ak sa aktivuje plavák spotrebiča a vysávač stratí výkon, prestaňte vysávať a vyprázdnite zásobník.
5.  Dlhodobé použitie v tomto stave môže viesť k poškodeniu.
6.  Po použití spotrebič vždy vyprázdnite a vysušte.
POZNÁMKA: pri vysávaní tekutín nezabudnite vybrať filter pred motorom a nasadiť penový filter. 

FUNKCIA FÚKANIA
Vysávač je možné použiť taktiež ako fúkač na listy, prach atď.:
1.  Vysávač vypnite.
2.  Uvoľnite zostavu hadice, otočte hadicu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa uvoľní. [9] Zostavu 

hadice pripojte k výstupu pre fúkanie a uistite sa, aby dobre zacvakla na mieste. [10]
3.  Zatvorte regulátor sania. [2]
4.  Zapnite vysávač stlačením prepínača zapnutia/vypnutia na hlavnej jednotke vysávača.
5.  Nefúkajte smerom na osoby alebo zvieratá.

Parkovacia a skladovacia pozícia [11]
1. Rúrku môžete umiestniť na zadnej alebo spodnej strane vysávača pre uskladnenie alebo dočasné 

odstavenie počas použitia.
2.  Štrbinový nástavec je možné vložiť do základne vysávača.
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ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Vybratie a výmena vrecka na prach
Ak je výkon sania nízky, skontrolujte, či nie je nutné vrecko vyprázdniť, vyčistiť alebo vymeniť.
1.  Vypnite vysávač.
2.  Pred vybratím vrecka na prach musíte odpojiť hadicu od vysávača.
3.  Uvoľnite zaisťovacie poistky a zložte horný kryt. [12]
4.  Vyberte vrecko na prach. [13]
POZNÁMKA: pred vybratím vrecka odpojte zostavu hadice.
5.  Zložte zatvárací pás. [13]
6.  Vysypte prach z vrecka a zlikvidujte ho správne a opatrne. [14]
7.  Umyte ho v teplej vode [16] a nechajte ho vysušiť [17].

Čistenie filtra:
Pre zachovanie optimálneho výkonu vášho vysávača umyte v prípade zníženia sacieho výkonu filter 
pred motorom a výstupný filter.

Čistenie filtra pred motorom:
1. Vyberte filter pred motorom otočením proti smeru hodinových ručičiek.
2. Umyte ho v teplej vode [16] a pred vložením do vysávača ho nechajte dôkladne vysušiť [17]
PAMÄTAJTE: nepoužívajte horúcu vodu ani saponáty. V prípade poškodenia filtra ho nahraďte 
originálnym filtrom Hoover. Nepoužívajte spotrebič bez vrecka na prach alebo filtra. 

PRÍSLUŠENSTVO
Pozrite sa na špecifikáciu modelu na obale ohľadom príslušenstva pre individuálne modely. Kompletné 
príslušenstvo je možné kúpiť samostatne od spoločnosti Hoover. (Viď časť Náhradné diely a spotrebný 
materiál Hoover).
Kompletné príslušenstvo je možné nasadiť na koniec hadice alebo predlžovacej rúrky.
Súčasťou spotrebiča je hadica, rúrky a príslušenstvo.

Štrbinový nástavec – pre rohy a ťažko dostupné miesta. [S]
Nástavec pre fúkanie – pre fúkanie lodí, bazénov atď. [T]
Mini Turbo hubica – použite na schodoch alebo hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných ťažko 
dostupných miest. [U]
Hubica na mokré vysávanie – pre zbieranie tekutín. [V]
Parketová hubica – pre parketové podlahy a ďalšie jemné podlahy. [W]
POZNÁMKA: pred vybratím vrecka na prach vyberte zostavu hadice.

KONTROLNÝ ZOZNAM POUŽÍVATEĽA
Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, kým sa obrátite na 
miestny servis Hoover.

•  Funguje správne elektrická zásuvka, ku ktorej je pripojený vysávač? Skontrolujte ju pomocou iného 
spotrebiča.

•  Nie je vrecko/zásobník na prach plný? Skontrolujte.
• Nie je vrecko na prach preplnené? Viď „Údržba vysávača“.
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DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA
Spotrebný tovar a náhradné diely Hoover
Diely meňte len za originálne diely Hoover. Tieto sú dostupné od vášho miestneho predajcu alebo priamo 
od spoločnosti Hoover. Pri objednávke dielov vždy uveďte číslo modelu vášho spotrebiča.

Spotrebný materiál:
• Látkové vrecko    CA68C 35601590
• Sada s filtrom pred motorom a penovým filtrom U73 35601585

Náhradné diely
• Zostava rukoväti hadice   D149 35601586
• Hubica na koberce a podlahy  G153 35601588
• Hubica na parketové podlahy  G152 35601587
• Hubica na mokré vysávanie   G154 35601589

Tento spotrebič zodpovedá Európskym smerniciam 2006/95/EC, 2004/108/EC a 2011/65/EU.

Záruka
Záručné podmienky pre tento spotrebič stanoví náš zástupca v krajine, v ktorej sa spotrebič predáva. 
Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, od ktorého ste si spotrebič zakúpili. Pri reklamácii 
podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť účet alebo doklad o nákupe.

Právo na zmenu 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.


