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Návod  na obsluhu
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*Len pri niektorých modeloch  **Prevedenie hubice sa môže odlišovať v závislosti od modelu
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Tento vysávač by mal byť používaný len pre upratovanie v domácnosti a v súlade 
s týmto návodom. Kým začnete spotrebič používať, uistite sa, že rozumiete tomuto 
návodu. Používajte výhradne príslušenstvo odporúčané alebo dodávané firmou 
Hoover.

VAROVANIE: Elektrický prúd môže byť veľmi nebezpečný. Tento spotrebič má 
dvojitú izoláciu a nemusí byť uzemnený. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Vodiče v napájacom kábli sú farebne označené 
nasledujúcim spôsobom: Modrý – nulový vodič, Hnedý – fázový vodič

STATICKÁ ELEKTRINA: Pri čistení niektorých kobercov vzniká malé množstvo 
statickej elektriny. Výboje statickej elektriny neohrozujú zdravie.

PO POUŽITÍ: Vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky. 
Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou vysávač vždy vypnite a zástrčku 
napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky.

BEZPEČNOSŤ DETÍ, SENIOROV A POSTIHNUTÝCH OSÔB: Nedovoľte deťom, 
aby sa hrali so spotrebičom ani jeho ovládacími prvkami. Deti, seniori a postihnuté 
osoby nesmú používať vysávač bez dozoru.

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.

JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ NASLEDUJÚCE:

• Pri vysávaní schodov stavať vysávač nad seba.
• Používať vysávač vonku, na mokrom povrchu alebo vysávať mokré predmety.
• Vysávať tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové nedopalky 

atď.
• Striekať alebo vysávať horľavé kvapaliny, čistiace prostriedky, aerosoly alebo ich 

výpary, pretože by mohlo vzniknúť riziko požiaru alebo výbuchu.
• Prechádzať cez napájací kábel, ak je vysávač v prevádzke a vyťahovať zástrčku zo 

zásuvky ťahaním za kábel.
• Pri vysávaní stáť na napájacom kábli alebo ho ovíjať okolo rúk alebo nôh.
• Používať vysávač pre čistenie osôb a zvierat.

• Používať vysávač, ak sa zdá, že je poškodený. Ak je poškodený napájací kábel, 
OKAMŽITE prestaňte vysávač používať. Napájací kábel musí vymeniť autorizovaný 
servisný technik spoločnosti Hoover, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti.

ZOZNÁMENIE S VYSÁVAČOM

A. Hlavný vysávač
B.  Vypínač
C.  Tlačidlo navíjača kábla
D.  Tlačidlo MAX POWER (MAX VÝKON)
E.  Indikátor kontroly vrecka 
F.  Uvoľňovacie tlačidlo dvierok priestoru pre vrecko
G.  Dvierka priestoru pre vrecko
H.  Rukoväť
I.  Tlačidlo uvoľnenia rukoväti
J.  Regulácia podtlaku
K.  Teleskopická trubica
L.  Uvoľňovací prvok teleskopickej trubice
M.  Hadica
N.  Hubica na koberce a podlahy**
O.  Tlačidlo uvoľnenia hubice na koberce a podlahy
P.  Prepínač pre vysávanie kobercov
Q. Sada príslušenstva a držiak 
R.  Filter pred motorom
S.  Vrecko
T.  Hubica na údržbu parkiet*
U.  Miniturbohubica na odstraňovanie zvieracej srsti*
V.  Miniturbohubica na čistenie alergénov*
W. Veľká turbohubica*
X.  Displej LCD
Y.  Kontrolka CLEAN (ČISTO)
Z.  Kontrolka NOT CLEAN (NEČISTOTA)
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ZLOŽENIE VYSÁVAČA
Vybaľte všetky diely vysávača.

1. Pripojte hadicu k vysávaču a presvedčite sa, že je spoľahlivo zaistená v 
prevádzkovej polohe. Pri uvoľnení: jednoducho stlačte dve tlačidlá na hadici a 
zatiahnite za ňu [2].

2.  Pripojte sadu príslušenstva k hadici. Pripojte rukoväť k hornému koncu trubice 
[3].

3.  Pripojte spodný koniec trubice k hubici na koberce a podlahu a uistite sa, že 
zacvakne [4].

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

1.  Vytiahnite napájací kábel a pripojte ho do zásuvky. [5] Koniec kábla označuje 
červená značka.

2.  Nastavte dĺžku teleskopickej trubice posunutím uvoľňovacieho prvku hore a 
rukoväť posuňte hore alebo dolu do polohy vhodnej pre upratovanie [6].

3.  Hubica na koberce a podlahy** - Zošliapnite pedál na hubici [7] a zvoľte vhodný 
režim čistenia pre daný typ podlahy.

 Tvrdá podlaha: Štetiny sú vysunuté, aby nedošlo k poškriabaniu podlahy.
 Koberec: Štetiny sú zasunuté, aby bolo zaistené účinné čistenie.
4.  Vysávač zapínajte a vypínajte len vypínačom na hlavnej časti zariadenia. [8]
5.  Veľkosť podtlaku je možné upravovať posunutím regulátora sania do 

požadovanej polohy.
6.  Vysávač je vybavený technológiou IntelliSense, ktorá automaticky upravuje 

úroveň výkonu v závislosti od množstva prachu zisteného na podlahe. Displej 
LCD ukazuje zodpovedajúcu úroveň čistoty. Keď vysávač zistí nečistotu, rozsvieti 
sa kontrolka NEČISTOTA a výkon sa automaticky zvýši. Keď vysávač zistí, že je 
podlaha čistá, zhasne kontrolka NEČISTOTA a rozsvieti sa kontrolka ČISTO. V 
tejto chvíli sa výkon automaticky zníži. Ak požadujete neustále maximálny výkon, 
stlačte tlačidlo MAX VÝKON uprostred displeja. [9]

7. Po použití vysávač vypnite stlačením hlavného vypínača [8]. Vytiahnite kábel zo 
zásuvky a stlačením červeného tlačidla navíjača naviňte kábel do vysávača. [10]

8.  Uloženie a skladovanie - Dočasné prerušenie práce a uloženie – Trubicu je možné v 
priebehu upratovania odložiť [11] alebo umiestniť do úložnej polohy, ak sa nepoužíva 
[12].

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Výmena vrecka na prach
Ak je indikátor kontroly vrecka červený, vykonajte kontrolu a v prípade nutnosti 
vymeňte vrecko.

1.  Odpojte hadicu od vysávača. [13]
2.  Stlačením tlačidla [14] otvorte kryt a vytiahnutím golierika vrecka vrecko vyberte. 

Plné vrecko prachu je nutné vhodiť do odpadovej nádoby správnym a opatrným 
spôsobom.

3.  Preložte nové vrecko, ako ukazuje obrázok na vrecku, a vložte ho do vysávača 
tak, že zasuniete prstenec do držiaka vrecka [15].

4.  Zatvorte kryt.

Upozornenie: Indikátor kontroly vrecka môže blikať taktiež v prípade, že je sací 
systém upchatý. V takom prípade postupujte podľa bodu „Odstránenie prekážky zo 
sacieho systému“.

Čistenie filtra
Ak chcete zachovať optimálnu účinnosť vysávača, vždy po piatich výmenách vrecka 
umyte filter pred motorom.
Pri demontáži filtra pred motorom stlačte západku na hornej časti rámu filtra pred 
motorom a filter uvoľnite z vysávača. Filter naklopte a vyberte z vysávača. Umyte ho vo 
vlažnej vode a nechajte ho dokonale vyschnúť, kým ho opäť vložíte do vysávača [16].

Upozornenie: Nepoužívajte horúcu vodu ani saponáty. V prípade, že dôjde k tak
nepravdepodobnej udalosti ako je poškodenie filtra, použite originálny náhradný filter 
Hoover. Nepoužívajte vysávač bez vrecka na prach alebo filtra.

Odstránenie prekážky zo sacieho systému
Indikátor kontroly sáčku sa rozsvieti alebo bliká:
1.  Skontrolujte, či je vrecko plné. Viď „Výmena vrecka na prach”.
2.  Ak nie je plné, postupujte takto:

A.  Je potrebné vyčistiť filtre? Ak áno, viď časť „Čistenie filtra“.
B.  Skontrolujte, či nie je v systéme iná prekážka - Pre odstránenie prekážky z 

teleskopickej trubice alebo hadice použite vhodnú tyč alebo palicu.
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KONTROLNÝ ZOZNAM POUŽÍVATEĽA

Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, uskutočnite 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 na prach plné? Viď „Údržba vysávača“
•  Nie je upchatý filter? Viď „Údržba vysávača“.
•  Nie je upchatá hadica alebo hubica? Viď „Odstránenie prekážky zo systému“.
•  Nie je vysávač prehriaty? Ak áno, počkajte cca 30 minút, kým sa vysávač vráti do 

funkčného stavu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

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

Spotrebný materiál:
• PROTIPACHOVÉ VRECKO  PUREHEPA: H60, 35600392
• FILTER HEPA PRED MOTOROM: S87, 35600892

Servis spoločnosti Hoover
S opravami sa obracajte vždy na autorizované servisné stredisko spoločnosti Hoover. 

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

Životné prostredie:
Tento prístroj je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o 
vyradených elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Zaistením správnej 
likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym dôsledkom 
pre životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dochádzať pri 
nesprávnej manipulácii s týmto výrobkom.

Varovanie - Indikátor kontroly vrecka na prach sa rozsvieti červenou, ak je vrecko plné, 
sací systém je upchatý alebo filtre sú zanesené. Ak budete vysávač používať, aj keď 
indikátor kontroly vrecka na prach svieti červenou, tepelná poistka vypne vysávač, aby 
nedošlo k jeho prehriatiu. Keď sa vysávač vypne, indikátor kontroly vrecka na prach 
sa rozsvieti zelenou a tým signalizuje, že bola aktivovaná tepelná poistka. Ak k tomu 
dôjde, vypnite vysávač, odpojte ho od siete a odstráňte poruchu. Tepelná poistka sa 
automaticky vráti do počiatočného stavu približne po 30 minútach.

PRÍSLUŠENSTVO

Viď špecifikácie modelu na štítku obalového materiálu, v ktorom je uvedené 
príslušenstvo pre jednotlivé modely. Kompletné príslušenstvo je možné zakúpiť 
samostatne od spoločnosti Hoover. (viď časť Náhradné diely a spotrebný materiál 
Hoover.).

Kompletné príslušenstvo je možné upevniť na rukoväť alebo na koniec teleskopickej 
trubice.

Prachová kefa – Pre šetrné čistenie knižníc, rámov, klávesníc a iných citlivých 
povrchov. Ak chcete vysunúť štetiny, stlačte tlačidlo na tele nástroja. [17]
Štrbinová hubica – Na rohy a ťažko prístupné miesta. [18]
Hubica na čistenie nábytku – Pre jemné čistenie nábytku a tkanín. [19]
Hubica na údržbu parkiet* – Pre jemné čistenie parkiet a iných citlivých 
podlahových krytín [S].
Miniturbohubica na odstraňovanie zvieracej srsti* - Miniturbohubicu používajte  
pre upratovanie schodísk alebo pre hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných 
ťažko dostupných plôch [T].
Miniturbohubica na čistenie alergénov* – Miniturbohubicu používajte pre 
upratovanie schodísk alebo pre hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných ťažko 
prístupných plôch [U].
Veľká turbohubica* – Turbohubicu použite pre hĺbkové čistenie kobercov [V].

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Hubicu Grand Turbo ani Mini Turbo nepoužívajte na 
koberce s dlhými vlasmi, zvieracie kože a koberce s vlasom dlhším ako 15 mm. Ak 
sa kefy otáčajú, hubica nesmie zostať na jednom mieste.
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Symbol na výrobku označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domáci 
odpad. Musí byť dodaný do príslušného zberného miesta pre recykláciu elektrických 
a elektronických zariadení.

Likvidácia musí byť uskutočnená v súlade s miestnymi predpismi pre ochranu 
životného prostredia, ktoré sa týkajú likvidácie odpadu. Ďalšie informácie o 
manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom 
úrade, v službe pre zber domáceho odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok 
zakúpili.

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

Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.

*(Len pri niektorých modeloch)



9

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.
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