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Obr. 1: Popis základne a zásobníka

Obr. 2: Popis žehličky

Obr. 3: Ovládací panel žehličky
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Úvod

Vážený zákazník,
Najskôr zo všetkého vám chceme blahoželať ku kúpe tohto žehliaceho systému Hoover a poďakovať 
za dôveru v značku Hoover.
Tento spotrebič bol vyrobený s náležitou pozornosťou, s ohľadom na všetky kvalitatívne kritériá a bol 
opakovane testovaný. Dúfame, že jeho použitie naplní vaše očakávania. Sme presvedčení, že vaše 
žehlenie bude rýchlejšie a lepšie.
Pred použitím vášho nového spotrebiča Hoover si pozorne prečítajte tento návod. Ak potrebujete 
ďalšie informácie alebo sa stretnete s nejakým problémom, ktorý nie je popísaný v tomto návode, 
kontaktujte servisné stredisko alebo vášho predajcu.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si pozorne tento návod pred prvým použitím a uschovajte si ho pre prípadné použitie v 
budúcnosti.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú 
pod dozorom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou 
za ich bezpečnosť a porozumeli prípadným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. 
Čistenie a údržbu nesmú &vykonávať deti bez dozoru.
• Tento spotrebič bol navrhnutý len pre použitie v domácnosti. V prípade akéhokoľvek komerčného 

využitia, nesprávneho použitia alebo nedodržania pokynov v návode, výrobca nenesie žiadnu 
zodpovednosť a strácate právo na záruku.

• Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, že napätie elektrickej siete zodpovedá 
parametrom uvedeným na výrobnom štítku a či je zásuvka pripojená k uzemneniu.

• Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel alebo iný dôležitý diel.
• Držte žehličku a jej kábel mimo dosah detí do 8 rokov, ak je v prevádzke alebo chladne.
• Prúd pary nikdy nesmerujte na osoby alebo zvieratá. Prúd pary nesmerujte nikdy na iné elektrické a/

alebo elektronické zariadenia.
• Žehličku nepoužívajte po páde, ak sú na nej viditeľné známky poškodenia alebo z nej vyteká voda.
• Ak spotrebič nefunguje alebo v prípade poruchy ho nechajte skontrolovať v autorizovanom 

servisnom stredisku.
• Pred akoukoľvek údržbou sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený a či vychladol.
• Ak je žehlička pripojená k elektrickej sieti, nenechávajte ji ju bez dozoru.
• Spotrebič neodpájajte ťahom za napájací kábel alebo samotný spotrebič.
• Nikdy neponárajte žehličku, stojan, kábel ani zástrčku do vody. Nikdy ich nedržte pod tečúcou vodou.
• Žehliaca plocha môže byť počas prevádzky veľmi horúca a môže spôsobiť popálenie. Zabráňte 

kontaktu napájacieho kábla so žehliacou plochou.
• Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne 

kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
• Pri umiestnení žehličky na podstavec sa uistite, že je plocha pod podstavcom pevná a stabilná.
• Zástrčku odpojte od sieťovej zásuvky pred plnením zásobníka vodou.

• Povrch s označením  môže byť počas prevádzky horúci.
• Pre elektronickú kópiu návodu na obsluhu kontaktujte servisné stredisko.
• Žehličku musíte používať a skladovať na stabilnom povrchu.
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Kapitola 1: príprava pre použitie

Z dôvodu výkonného výstupu pary spoločnosť Hoover 
odporúča použitie aktívnej žehliacej dosky s funkciou fúkania 
a odsávania, ktorá umožňuje odstránenie nadbytočnej pary.
Žehiací systém postavte na pevný a rovný povrch, napríklad 
na tvrdú časť žehliacej dosky alebo na teplu odolný povrch.
DÔLEŽITÉ: pred zapnutím sa uistite, že je spotrebič 
odomknutý (obr. 4).

Kapitola 1.1: aký typ vody môžem používať?

Žehliací systém Hoover bol navrhnutý pre použitie s vodou z vodovodu.
Nie je nutná destilovaná alebo čistá destilovaná voda.
Napriek tomu, ak máte vo vašej oblasti veľmi tvrdú vodu, môžete zmiešať 50% destilovanej vody s 
50% vody z vodovodu.
Nepoužívajte iný typ vody ani nepridávajte aditíva do zásobníka, mohli by ste poškodiť spotrebič.

Kapitola 1.2: plnenie zásobníka

Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Otvorte veko zásobníka (7) pre prístup do zásobníka.
Naplňte zásobník vodou a neprekročte značku maxima.
VAROVANIE: nepridávajte ocot, horúcu vodu, vôňu ani iný typ chemických 
prostriedkov do zásobníka vody. Môže to poškodiť parný generátor a skrátiť 
životnosť.

Kapitola 1.3: zapnutie spotrebiča

Pripojte spotrebič k uzemnenej sieťovej zásuvke, kontrolka (13) svieti červenou farbou pre informáciu, 
že spotrebič je v pohotovostnom režime. Stlačte prepínač, kontrolka sa rozsvieti zelenou farbou, 
čo znamená, že spotrebič je zapnutý. Otočte ovládač termostatu (12) na požadované nastavenie, 
kontrolka žehličky (10) svieti pre informáciu, že žehliaca plocha sa zahrieva.
Po približne 3 minútach kontrolka (13) prestane blikať a svieti. Teraz môžete začať žehliť a ak chcete 
paru, stlačte tlačidlo spúšte pary (11).

DÔLEŽITÉ:
1. Spotrebič má funkciu „Steam Boost“ (parný ráz). Ak chcete zvýšiť množstvo pary, stlačte tlačidlo 

„Steam Boost“ (15), rozsvieti sa zelená kontrolka, čo znamená aktívnu funkciu.
2. Keď sa rozsvieti červená kontrolka „Prázdného zásobníka vody“ (14), znamená to, že v zásobníku 

nie je voda. Doplňte zásobník podľa pokynov v kapitole 1.2.

Poznámka:
Pri prvom použití spotrebiča z neho môže vychádzať zápach, prach a dym. Je to úplne normálne 
a rýchlo sa stratí. Je to z dôvodu ošetrenia žehliacej plochy, ktoré zlepšuje produkciu pary. Pred 
použitím použite žehličku podľa popisu v kapitole 2.4 Žehlenie vertikálnou parou.

Obr. 4: Odemčení a zapnutí žehličky

Obr. 5: Plnenie 
zásobníka vody
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Kapitola 2: použitie parného generátora

Kapitola 2.1: regulácia teploty žehliacej plochy

Zvoľte teplotu žehliacej plochy otočením ovládača (12) na žehličke do 
požadovanej pozície.
Počkajte chvíľu, kým nezhasne kontrolka žehličky (10).
To znamená, že žehliaca plocha dosiahla požadovanú teplotu.

Počas žehlenia sa môže kontrolka žehličky rozsvecovať a zhasínať, čo 
znamená automatické udržiavanie teploty bez prerušenia žehlenia.

Pomoc
Pre zistenie najvhodnejšej teploty pre každú textíliu skontrolujte informačný štítok žehlenej bielizne. 
Všimnite si, že počas žehlenia sa kontrolka teploty rozsvieti a zhasne. Signalizuje zahrievanie žehličky 
na nastavenú teplotu.
Pri žehlení materiálu sa zmiešaným vláknom vždy zaistite správne nastavenie teploty.
Ak zvolíte nižšiu teplotu počas žehlenia, kým budete opäť žehliť počkajte, kým žehlička vychladne na 
nastavenú teplotu.
Ak je teplota veľmi nízka, zo žehliacej plochy môže kvapkať voda. Zvýšte teplotu nad 2 bodky (••), aby 
ste tomu zabránili.

Kapitola 2.2 - žehlenie

Suché žehlenie
Zvoľte teplotu žehliacej plochy podľa pokynov v kapitole 2.1. Začnite 
žehliť bez stlačenia spúšte pary (11), keď žehliaca plocha dosiahne 
príslušnú teplotu.

Žehlenie s parou
Zvoľte teplotu žehliacej plochy podľa pokynov v kapitole 2.1. Para bude 
pripravená pre použitie, keď zhasne kontrolka žehličky (10). Od teraz 
môžete žehliť a používať spúšť pary. Prúd pary sa zastaví po uvoľnení 
spúšte pary.

Poznámka:
Počas použitia je normálne, že budete počuť šum z parného generátora. Znamená to, že čerpadlo 
strieka vodu do bojlera.

Obr. 6: Stlačenie spúšte pary
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Kapitola 2.3 - ako zvoliť správnu teplotu žehliacej plochy a pary?

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je veľmi dôležité nastaviť správnu teplotu žehliacej plochy a 
pary. Ak ich nastavíte správne, uľahčí vaše žehlenie a poskytne výnimočné výsledky a umožní ľahké a 
rýchle žehlenie.

Textílie Teplota žehliacej plochy T°C
Džínsy •••

Bavlna •••

Ľan •••

Škrobené odevy •••

Zamat/Alcantara ••

Vlna ••

Hodváb ••

Kašmír ••

Umelý hodváb ••

Polyester •

Nylón •

Akryl •

Lycra •

Polyamid •

Pomoc
Keď žehlíte s parou odevy, na ktorých sa môžu objaviť lesklé miesta, odporúčame nastaviť nižšiu 
teplotu žehliacej plochy alebo žehliť na rubovej strane látky.
Začnite so žehlením odevov vyžadujúcich nižšiu teplotu (•) a pokračujte pri tých, ktoré potrebujú vyššiu 
teplotu (•••/Max).

Kapitola 2.4 - žehlenie vertikálnou parou

Nastavte teplotu žehliacej plochy (12) na maximálnu teplotu.
Zaveste záclony a odevy (saká, obleky, kabáty). Držte žehličku vo vertikálnej 
pozícii v krátkej vzdialenosti od látky, aby ste ju nespálili. Stlačením spúšte pary 
(11) uvoľnite paru a pohybujte žehličkou zhora dolu.

VAROVANIE: nesmerujte prúd pary na osoby ani zvieratá.

Kapitola 2.5 - plnenie zásobníka počas použitia

Zásobník vody môžete doplniť kedykoľvek počas použitia.
Keď je zásobník vody prázdny, rozsvieti sa červenou farbou kontrolka „Prázdneho zásobníka vody“ 
(14).
Zo žehliacej plochy už nevychádza para.
Otvorte veko zásobníka (7), doplňte zásobník vody, neprekračujte maximálnu úroveň.
Pre podrobnejšie informácie viď kapitolu 1.2.
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Kapitola 2.6: funkcia automatického vypnutia

Funkcia automatického vypnutia automaticky vypne spotrebič, ak 10 minút nestlačíte spúšť (11).
Hlavný spínač (13) začne pípať a bliká červenou farbou pre upozornenie, že spotrebič je v 
pohotovostnom režime, spotrebič musíte opäť zapnúť.

Kapitola 3: údržba a čistenie

Všetky operácie údržby a čistenia musíte vykonávať po odpojení spotrebiča od elektrickej siete a 
vychladnutí najmenej 2 hodiny, aby ste zabránili riziku popálenia.

Kapitola 3.1 - čistenie spotrebiča

Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani odvápňovače. Pravidelne ju čistite 
vlhkou utierkou. Po každom použití a pred uskladnením vyprázdnite zásobník vody. Pre vyprázdnenie 
zásobníka stlačte spúšť pary na uvoľnenie zostávajúceho tlaku.
Na čistenie plastových dielov podstavca použite mäkkú utierku.

Kapitola 3.2: systém zaistenia

Spotrebič vypnite a opojte od elektrickej siete.
Vyprázdnite zásobník vody, pre vyprázdnenie stlačte spúšťa pary na uvoľnenie tlaku.
Postavte žehličku na teplu odolné gumové kolíčky (5). Počkajte najmenej 30 minút, kým žehliaca 
plocha a generátor vychladne.
Potom postupujte podľa nižšie uvedených krokov pre správne zaistenie žehličky.

POZNÁMKA:
Pre zaistenie žehličky musíte zaistiť, aby bola žehlička zavedená v zadnej gume (3).
Pre odomknutie musíte stlačiť tlačidlo zaistenia, potom vrátiť hák do normálnej pozície.

Obr. 7: systém zaistenia žehličky

Kapitola 3.3: uloženie kábla

Uložte kábel pomocou držiaka kábla (1) a hadicu do priestoru pre uloženie 
hadice (8).
Potom môžete spotrebič jednoducho a bezpečne prenášať.

Obr. 8: uloženie 
kábla
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Odstránenie prípadných problémov

Tu je niekoľko bežných problémov, ktoré môžu nastať pri použití spotrebiča.
Ak nie ste schopní odstrániť problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Problém Príčina Riešenie
Žehlička nehreje. Problém s pripojením.

Spotrebič nie je zapnutý.

Nízka teplota žehliacej plochy.

Skontrolujte napájací kábel, 
zástrčku a sieťovú zásuvku.
Stlačte prepínač zapnutia/
vypnutia.
Nastavte vyššiu teplotu žehliacej 
plochy.

Spotrebič neprodukuje 
paru.

Spotrebič nie je zapnutý.

Zásobník je prázdny.
Nestlačili ste spúšť pary.
Teplota žehliacej plochy je 
nastavená na maximum.

Stlačte prepínač zapnutia/
vypnutia.
Doplňte zásobník vody.
Stlačte spúšť pary.
Funguje ale para nie je viditeľná, 
pretože je veľmi horúca a suchá.

Znečistená alebo hnedá 
žehliaca plocha.

Chemikálie alebo aditíva vo 
vode.

Bielizeň je znečistená.

Nikdy nepoužívajte žiadne 
chemikálie ani aditíva do vody. 
Kontaktujte servisné stredisko, ak 
je bielizeň stále špinavá.
Vyčistite žehliacu plochu jemnou 
špongiou.

Vodné pásy na textílii. Žehliaca doska je nasýtená 
vodou.

Vymeňte kryt alebo použite 
sieťovanú žehliacu dosku.

Bliká kontrolka prázdneho 
zásobníka vody a znie 
alarm.

V zásobníku nie je voda. Doplňte vodu do zásobníka.
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Dôležitá informácia

Náhradné diely Hoover a spotrebný materiál
Vždy používajte originálne náhradné diely Hoover. Sú dostupné od vášho predajcu alebo priamo od 
spoločnosti Hoover. Pri objednávke náhradných dielov skontrolujte vždy číslo modelu.

Hoover servis
Ak potrebujete servis, kontaktujte miestne servisné stredisko Hoover. 

Bezpečnosť
Hoover verí, že nezávislé schválenie je najlepšou ukážkou bezpečnosti v dizajne a výrobe.
Všetky Hoover žehliace systémy boli vyrobené v súlade so všetkými bezpečnostnými 
predpismi schválenými najkvalifikovanejšími nezávislými schvaľovacími orgánmi.

ISO 9001
Továrne Hoover boli nezávisle posúdené ohľadom kvality. Naše výrobky sú vyrábané použitím 
systému kvality, ktorý vyhovuje požiadavkám ISO 9001.

 Tento spotrebič vyhovuje Európskym smerniciam 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP Srl Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Taliansko

Právo na zmenu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.



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.


