NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čistící tekutiny,
aerosoly nebo jejich výpary.

Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a
v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič
používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Během použití zařízení nepřejíždějte přes síťovou šňůru a
nevytahujte síťový kabel ze zásuvky taháním za šňůru.

Nenechávejte zařízení zapnuté v zásuvce. Před čištěním nebo
jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte
ze zásuvky.

Servis Hoover najdete na internetových stránkách www.candyhoover.cz Spolehlivý provoz a vysoká účinnost tohoto spotřebiče
jsou zajištěny pouze v případě, že bude prováděn pravidelný servis
a opravy, které musí zajišťovat autorizovaný technik společnosti
Hoover.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor nebo jim byly
dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a
byly seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem si
nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte zařízení
používat. Síťovou šňůru musí vyměnit autorizovaný servisní technik
společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.
Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a
vlasů z dosahu otočných kartáčů.
Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní
díly doporučené nebo dodávané firmou Hoover.
Pokud používáte čistící nástavce, tak se ujistěte, že přístroj stojí
svisle (v parkovací) poloze. Tím se zabrání případnému poškození
koberce nebo podlahové krytiny. Při úklidu schodů nestavte
zařízení na vyšší schod, než se nacházíte vy.
Statická elektřina Při čištění některých koberců vzniká malé
množství statické elektřiny. Výboje statické elektřiny neohrožují
zdraví.
Nepoužívejte Vaše zařízení venku, na mokré povrchy nebo na
mokrá vysávání.
Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel,
cigaretové nedopalky a podobné předměty.
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Nepoužívejte zařízení, pokud vám připadá vadné.

Během použití zařízení nestůjte na síťové šňůře ani si ji neovíjejte
kolem paží či nohou.
Nepoužívejte zařízení pro čištění zvířat a osob.
Při použití čisticích nástavců, vždy jistěte výrobek druhou rukou.
Tím zajistíte, aby výrobek v průběhu použití nespadnul.
Varování: pro ochranu před přehřátím, tepelný spínač vypne spotřebič v
případě, že je zablokovaný nebo zásobník je plný, nebo jsou-li ucpané filtry.
Pokud k tomu dojde, vypněte vysavač, odpojte ho od sítě a odstraňte závadu.
Pokud tak provedete, tepelná pojistka se automaticky vrátí do výchozího stavu
asi po 45 minutách.
Životní prostředí
Symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného
sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy
pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení, regeneraci a likvidaci tohoto zařízení prosím kontaktujte Váš místní úřad, společnost
pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.
Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/35/EU,
2014/30/EU a 2011/65/EU.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio
(MB) Italy
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SEZNAMTE SE S VAŠÍM VYSAVAČEM

Úložný otočný hák
pro šňůru

Držadlo

Snadné čištění s vaším
novým Hoover

Napájecí kabel
Hlavní část
vysavače
Prachový kartáč

Vypínač
Podložka na
uvolnění dveří

Uhlazovací hubice

Rukojeť k přenášení
Dvířka
prostoru pro
sáček

Podpory hadice
Uvolnění
zámku
vysavače

Tento vysavač je
dodáván s energetickým
štítkem podle požadavků
Evropského nařízením
(EU) 665/2013.

Štěrbinová hubice
Háček hadice

Péče o koberec
Ovládací přepínač
Držák hadice

Pružná hadice
(*Pouze u některých modelů)

Kryt výstupního filtru
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Hubice Na Údržbu Parket*

Odstraňovač chlupů zvířat
& alergenů*

CZ

Volič péče o koberec

PŘÍPRAVA VAŠEHO VYSAVAČE

Volič péče o koberec zvýší nebo sníží výšku hubice.

1

Připojte rukojeť k hlavnímu tělu
vysavače. Posuňte ji do polohy.
Ujistěte se, že je rukojeť
vyrovnaná s hlavním tělem
vysavače.
Utáhněte velký šroub
(nacházející se v horním otvoru
rukojeti). Vložte malý šroub do
dolního otvoru rukojeti a pevně
ho zašroubujte.

Připevněte držadlo na
zadní stranu výrobku.

Našroubujte dva horní
dodané šrouby a upevněte
rukojeť na svém místě.

2

3

4

Ujistěte se, zda je vysavač ve svislé (parkovací)
pozici a přepněte volič na zvolené nastavení pro
koberce nebo podlahy.
Chcete-li získat nejlepší výkon a energetickou
účinnost#¹ je doporučeno, aby byla použitá pro
hlavní čistící operace úprava nastavení polohy
1. Další úprava nastavení jsou pro snadné
použití, použití na kobercích s vysokým vlasem,
nebo pro specializovaná čištění.

Nastavení
1. Nejlepší výkon a energetickou účinnost,
koberce s nízkými a středními vlasy, tvrdé
dřevěné podlahy, dřevěné palubky se štěrbinami, keramické obklady.
2. Koberce se středními vlasy, jemné podlahové krytiny, jako je vinyl nebo
linoleum, parkety.
3. Na kobercích s dlouhým vlasem se může zvýšit odpor pohybu. Pomocí
těchto nastavení snižte sílu potřebnou ke tlačení vysavače.
4. Luxusní koberec a režim nástavce
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nedoporučuje pohybovat se pomocí tohoto
čističe na koberci s vlasy vyššími než 30 mm. Před vysáváním si v návodu
výrobce koberce přečtěte doporučené pokyny k čištění.

NASTAVENÍ SILNOPROUDOVÉHO SPÍNAČE
Zapnutí a vypnutí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při čištění delikátních tvrdých podlah jako např.
vinyl nebo linolea, přepínač musí být přesunut do polohy 2. Nedodržením
tohoto kroku můžete poškodit podlahu.

Přepněte vypínač zap/vyp do polohy zapnuto.
Přepněte vypínač zap/vyp do polohy vypnuto.

Tento vysavač je dodáván s energetickým štítkem podle požadavků Evropského
nařízením (EU) 665/2013. Je-li označení na štítku zákazový červený kruh na
pravé straně pokrývající symbol tvrdé podlahy, pak to znamená, že vysavač
není vhodné použít na tvrdé podlahy.

UVOLNĚNÍ ZABLOKOVÁNÍ ČISTIČE
Odjistěte čistič stlačením pedálu chodidlem. Pro
čištění podlah pod nízkým nábytkem a některé
údržby, jednoduše znovu stiskněte pedál a
snižte rukojeť na zem.

#1

POZNÁMKA: Schopnost vyzvednout prach z koberce, schopnost vyzvednout
prach z tvrdé podlahy a energetická účinnost v souladu s Nařízením Komise
(EU) 665/2013 a (EU) 666/2013.
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ČISTICÍ NÁSTAVCE*

!

VÝMĚNA JEDNOÚČELOVÉHO SÁČKU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte čistící nástavce, musíte
přístroj udržovat ve svislé (parkovací) poloze, obzvlášť na schodech.
Volič výšky koberce by měl být také nastaven na režim nástavce:

Odstraňovač chlupů zvířat & alergenů *
Ideální pro odstranění zvířecích chlupů.
Nedotýkejte se rotujícího kartáče.

*

*

Jak vyjmout sáček:

Hubice na údržbu parket*
Ideální pro použití na delikátní podlahy.
Použijte v kombinaci s tuhou prodlužovací
trubkou.

Stiskněte uvolňovací podložku dvířek a
odstraňte dvířka.

*
*

Flexibilní trubky*
Umístěn na flexibilní hadici a s příslušenstvím
na jejím konci, je ideální pro čištění schodů.
Chcete-li použít příslušenství: jednoduše
odstraňte krátkou hadici a připojte extra dlouhou
hadici do stejného místa.
Veškerá příslušenství lze upevnit na konec
hadice nebo na konec prodlužovací trubice.
Kombinace příslušenství závisí od použití.

Opatrně vytáhněte držák lepenkové
části sáčku z přívodní hadice vytažením
tuhého kartonu na horní části sáčku.

*
*

Opatrně vytáhněte držák lepenkové
části sáčku z přívodní hadice vytažením
tuhého kartonu na horní části sáčku.
Závěrka automaticky zabrání otevření
sáčku.

*

Odstraňte plný sáček.

VŽDY připojte držák hadice při použití
čisticích nástavců.
Vyvěste po použití.

Jak nasadit nový sáček:
Zatlačte lepenkovou část sáčku do
slotu pod přívodní hadicí.

VYSÁVÁNÍ SCHODŮ

Zatlačte lepenkovou část sáčku přes
přívodní hadici, dokud není pevně na
svém místě.

Při čištění schodů je nebezpečné umístit čistič nad vás.
VŽDY pracujte s vysavačem pod sebou. Ujistěte se, že
je umístěn proti schodu.

Otevřete záhyby v sáčku a namontujte
dvířka sáčku.

NEpřipojujte držák hadice při čištění schodů.

* Pouze u některých modelů

!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před výměnou sáčku
vypněte čistič a vytáhněte vidlici síťové šňůry ze
zásuvky. Vysavač je vybaven již vloženým sáčkem.
Tento sáček nesmí být znovu použit.
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ČIŠTĚNÍ FILTRŮ*

CZ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro optimální výkon udržujte filtr
vždy čistý.

Předmotorový filtr

Výstupního filtru

Před motorový filtr doporučujeme mýt každé 3 MĚSÍCE.

Výstupní filtr musíte mýt každý měsíc.

Uhlíkový filtr je obvykle bezúdržbový, tuto složku nemusíte mýt. Jestliže je
nutná výměna, kontaktujte naše oddělení pro náhradní díly.

Výstupní HEPA filtr*

Výstupní mikrofiltr*
Stiskněte uvolňovací západku
a odejměte kryt výstupního
filtru.

Odstraňte dvířka k sáčku a vyjměte filtr.

Vyjměte výstupní filtr.
Umyjte filtr ve vlažné vodě.
NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU ANI
SAPONÁTY!

Umyjte filtr ve vlažné vodě.
NEPOUŽÍVEJTE HORKOU
VODU ANI SAPONÁTY!

Odstraňte přebytečnou vodu zatřesením
zásobníkem a nechte jej na 24 hodin vysychat.
Filtr vraťte, až když bude zcela suchý.

Odstraňte přebytečnou vodu
zatřesením zásobníkem
a nechte jej na 24 hodin
vysychat. Filtr vraťte, až když
bude zcela suchý.

!
* Pouze u některých modelů
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VÝMĚNA PÁSU NEBO KARTÁČŮ
1

2

3

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před kontrolou
kartáčů nebo odstraněním krytu vypněte
čistič a vytáhněte vidlici síťové šňůry ze
zásuvky.

Pokud váš vysavač nepracuje efektivně, je nutné
vyměnit pás nebo kartáče (nebo obojí), ale nejprve
se ujistěte, že jste:
• Vyprázdnili zásobník prachu
• Vyčistili filtry
• Odstranili překážky
4

A

B
1

Odstranili kryt
• Vypáčili volič ovládání péče o koberec.
• Odstranili kryt šrouby A a B.
• Vytáhli kryt.
5

Namontujte zpět sestavu
kartáče
• Držte sestavu kartáče a
utáhněte pás, dokud kartáč
nesejde do vysavače.
Otáčejte kartáčem, aby se
zajistil volný pohyb pásu.

Namontujte znovu kryt
• Nasaďte kryt zajišťující
výstupky podél předního
krytu umístěné v drážkách
podél předního okraje desky.
• Zajistěte kryt pomocí šroubů
A a B.

Namontujte přepínač péče o
koberec
• Ujistěte se, že zvýšené čelo
(T) je směrem k přední části
vysavače.

ODSTRANĚNÍ ZABLOKOVÁNÍ

!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před
demontáží vysavače jej vypněte
a odpojte zástrčku od elektrické
zásuvky.

Je nepravděpodobné, že se tento čistič zablokuje, s
výjimkou při naplnění sáčku na prach nebo náhodného
vysání velkých pevných předmětů. Odstranění ucpání
je jednoduché.
Pokud jsou čistící nástroje v
provozu, zkontrolujte nejprve
čisticí nástroj a prodlužovací
trubku. Pak zkontrolujte
držadlo hadice; odeberte
uchycovací oko, jak je
znázorněno, otočte ve směru
šipky a uvolněte od sebe.
Chcete-li zkontrolovat hadici,
natáhněte jí celou a zapněte
vysavač; sání uvolní většinu
překážek. Pokud to nepomůže,
vypněte a odpojte vysavač.
Odstraňte hadici otočením proti
směru hodinových ručiček, jak
je znázorněno. Odpojte hadici
a odstraňte ucpání.
Pro ucpání základny čističe:

2

Odstanili sestavu kartáče
• Zkontrolovali, zda není pás opotřebený.
• Chcete-li odstranit, vytáhněte sestavu kartáčů
nahoru z čističe. Sejměte pás z motoru vřetena a
pak ze sestavy kartáče.
Vyměňte pás
• Otočte nový pás kolem motoru vřetena a pak kolem
kartáče kanálu.
* Pouze u některých modelů

Odstranění zábran z
odstraňovače chlupů zvířat &
Alergenů*
Otevřete klip, zvedněte víko a
odstraňte zábrany.
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1. Otočte vysavač vzhůru
a zkontrolujte, zda se
kartáčemohou volně otáčet.

2. Zkontrolujte zablokování
v nátrubku hadice. Použijte
kus drátu nebo tupou
flexibilní tyč k odstranění
všech překážek.

CZ

Odstranění možných problémů

Důležité informace

Pokud vysavač nefunguje správně, zkontrolujte následující seznam.

Servis společnosti Hoover
S opravami se obracejte vždy na místní servisní středisko společnosti Hoover.

1 Funguje správně elektrická zásuvka, k níž je připojen vysavač?
Zkontrolujte pomocí jiného elektrického přístroje.

Náhradní díly a spotřební materiály Hoover
Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u
místního prodejce výrobků Hoover nebo u servisních partnerů. V objednávce
dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

2. Je sáček plný, nebo ucpaný jemným prachem?
Chcete-li vyměnit sáček, viz pokyny na straně 40.
3. Není ucpaná hadice?
Chcete-li odstranit ucpání, viz pokyny na straně 42.
4. Není zablokovaná základna?
Chcete-li odstranit ucpání, viz pokyny na straně 42.

POUŽÍVEJTE POUZE NÁHRADNÍ DÍLY ZNAČKY HOOVER

5. Nejsou ucpané filtry?
Chcete-li vyčistit filtry, postupujte podle pokynů na straně 41.

NÁHRADNÍ DÍLY

6. Je výška hubice správně nastavená?
Chcete-li nastavit přepínač ovládání péče o koberec, viz pokyny na straně
39.
7. Otáčejí se kartáče správně?
Chcete-li zkontrolovat kartáče, viz pokyny na straně 42.
8. Není vysavač přehřátý?
Pokud ano, vyčkejte cca 45 minut, než se vysavač vrátí do funkčního
stavu.
Pokud budete mít nějaké pochybnosti, zavolejte zákaznickou linku společnosti
Hoover a požádejte o radu. Mohou být schopni vám poradit po telefonu.
Bude požadován poplatek za služby, pokud po prozkoumání je vysavač v
provozuschopném stavu, pokud nebyl sestaven v souladu s těmito pokyny, nebo
byl nesprávně používán.

VAROVÁNÍ!

Tepelný spínač vypne vysavač pro ochranu před přehřátím, pokud je blokovaný
nebo je plný zásobník, nebo jsou ucpané filtry. Pokud se vysavač vypne,
odpojte jej od elektrické sítě a odstraňte příčinu.
Automatický reset přerušeného obvodu trvá asi 45 minut.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nespouštějte čistič na přívodním kabelu,
protože by mohlo dojít k poškození izolace napájecího kabelu.
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KÓD

Papírový sáček

H20 - 09173717

ROTAČNÍ KARTÁČ

Y202E - 35601613

ŘEMEN

V17 - 09161985

HADICE

D1 - 04345084

SADA STANDARDNÍCH FILTRŮ

U19 - 09186941

SADA HEPA FILTRŮ

U25 - 09199050

Odstraňovač chlupů zvířat &
alergenů

J21 - 04845086

Sáček z mikrovlákna (x4)

H74 - 35601661

Kvalita
Kvalita výroby ve výrobních závodech společnosti Hoover byla posouzena
nezávislou organizací. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti,
který splňuje požadavky ISO 9001.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce v zemi, v níž je
spotřebič prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož
jste si spotřebič zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je
nutno předložit účtenku nebo doklad o nákupu.
Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via Privata Eden Fumagalli, 20861
Brugherio (MB) Italy

48023521-1

