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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/EU, 2014/30/EU a 
2011/65/EU.

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



OBOZNÁMENIE SA S VYSÁVAČOM

A. Hlavný vysávač
B. Tlačidlo navíjania kábla
C. Tlačidlo Zap./Vyp.*
D. Kontrolka naplnenia vrecka
E. Poistka na otvorenie krytu
F. Kryt vrecka
G. Rukoväť hadice
H. Rukoväť na prenášanie
I. Vrecko na prach
J. Teleskopická rúrka
K. Nastavenie teleskopickej trubice
L. Hadica

M. Hubica na koberce a podlahy (GP)**
 M1. Hubica na koberce (CA)**
 M2. Hubica na tvrdé podlahy (HF)**
N. Volič typu podlahy**
O. Výstupný filter
P. Filter pred motorom
Q. Súprava doplnkov
 Qa. Štrbinový nástavec
 Qb. Hubica na čistenie nábytku
R. Parketová hubica*
S. Mini turbo hubica pre odstránenie 
 zvieracej srsti*
T. Mini turbo hubica pre odstránenie alergénov*

ZOSTAVENIE VYSÁVAČA

Vybaľte všetky diely vysávača.
1. Pripojte hadicu k vysávaču a uistite sa, že je správne zaistená v prevádzkovej polohe.
 Pri uvoľnení: jednoducho stlačte dve tlačidlá na hadici a zatiahnite za ňu. [1]
2. Pripojte rukoväť k hornému koncu trubice. [2]
3. Pripojte spodný koniec trubice k hubici. [3]

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

1. Vytiahnite prívodný kábel a zapojte ho do zásuvky. Nevyťahujte prívodný kábel za červenú 
značku. [4]

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

3. Hubica na koberce a podlahy**: Zošliapnite pedál na hubici [6] a zvoľte vhodný režim 
vysávania pre daný typ podlahy.

 Tvrdá podlaha: Štetiny sú vysunuté, aby nedošlo k poškrabaniu podlahy.
 Koberec: Štetiny sú zasunuté, aby bolo zaistené účinné čistenie.
4. Vysávač zapínajte a vypínajte iba tlačidlom zapnutia/vypnutia na hlavnej časti vysávača. [7]
5. Ovládanie zapnutia* - Vysávač bude pracovať pri nastavenom stálom výkone.
6. Variabilný vypínač* - Otáčajte vypínačom pre reguláciu vysávania. Pre jemné tkaniny 

používajte slabé vysávanie. [8]
7. Po použití vysávač vypnite stlačením tlačidla vypínača. Vytiahnite vidlicu prívodného kábla 

zo zásuvky a stlačením červeného tlačidla navíjača naviňte kábel do vysávača. [9]
Uloženie a uskladnenie - Trubicu môžete uložiť dočasne, pokiaľ sa používa, alebo v pozícii 
uskladnenia [10], ak sa nepoužíva. [11]

2* Len niektoré modely    ** Môže sa líšiť podľa modelu

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Výmena vrecka na prach
Pokiaľ je ukazovateľ kontroly vrecka červený, vykonajte kontrolu a v prípade potreby vymeňte 
vrecko.

1. Nadvihnite uvoľňovaciu páčku vrecka [12] pre otvorenie krytu a vytiahnite vrecko. [13]
2. Zložte nové vrecko podľa vyobrazenia a inštalujte [14] ho vsunutím do držiaku vrecka. 

[15]
3. Zatvorte dvierka vrecka.

VAROVANIE – Zadné dvierka sa NEZATVORIA, pokiaľ vrecko na prach a/alebo držiak vrecka 
nie sú pripevnené k vysávaču. Vždy sa uistite, že pri zatváraní zadných dvierok sa vrecko a 
držiak vrecka nachádza na svojom mieste.

Upozornenie: Ukazovateľ kontroly vrecka môže taktiež svietiť na červeno aj v prípade, že je 
systém sania upchatý. V takom prípade postupujte podľa odseku „Odstránenie prekážky zo 
systému sania“.

Údržba vstupného a výstupného filtra
1. Ak chcete zachovať optimálnu účinnosť vysávača, vždy po piatich výmenách vrecka 

umyte filter.
2. Nadvihnite uvoľňovaciu páčku vrecka [12] pre otvorenie krytu a vytiahnite vrecko. [13]
3. Vyberte vstupný aj výstupný filter z vysávača. [16, 19]
4. Vyberte vstupný filter z držiaka. [17]
5. Opláchnite obidva filtre vlažnou vodou. [18, 20]
6. Filtre nečistite kefkou. Použite čistiaci prostriedok alebo ich vložte do umývačky riadu.
7. Zotrite vodu suchou handričkou a nechajte vrecko vyschnúť 24 hodín, príp. počkajte, 

pokiaľ úplne nevyschne.
8. Hneď ako opláchnuté filtre celkom vyschnú, vložte ich do prevádzkovej polohy vo 

vysávači.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte a starajte sa o filtre podľa pokynov pre 
ich údržbu. Po každom treťom umytí filtrov odporúčame zakúpiť nové. Tento postup zaistí 
vysávaču výkon.

Odstránenie prekážky zo systému sania
Ukazovateľ kontroly vrecka sa rozsvieti alebo bliká:
1. Skontrolujte, či je vrecko plné. Ak je plné, riaďte sa podľa odseku „Výmena vrecka na 

prach“.
2. Ak nie je plné, postupujte takto:

A. Je potrebné vyčistiť filtre? Pokiaľ áno, viď odsek „Čistenie filtra“.
B. Skontrolujte, či nie je v systéme iná prekážka. Na odstránenie blokácie v teleskopickej 

trubici alebo pružnej hadici použite vhodnú tyč alebo palicu.

VAROVANIE – Ukazovateľ kontroly vrecka na prach sa rozsvieti na červeno, pokiaľ je vrecko 
plné, systém sania je upchatý alebo sú zanesené filtre. Ak budete vysávač používať, aj napriek 
tomu, že ukazovateľ kontroly vrecka na prach svieti na červeno, tepelná poistka vypne vysávač, 
aby nedošlo k jeho prehriatiu.
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Hneď ako sa vysávač vypne, ukazovateľ kontroly vrecka na prach sa rozsvieti na zeleno a tým 
signalizuje, že bola aktivovaná tepelná poistka. Pokiaľ k tomu dôjde, vypnite vysávač, odpojte 
ho od siete a odstráňte poruchu. Tepelná poistka sa automaticky vráti do predvoleného stavu asi 
po 30 minútach.

NÁSTAVCE A 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.
Nástroj 2 v 1 – kombinuje radu funkcií v jednom nástroji: [Q]
Nástavec na medzery – Na rohy a ťažko prístupné miesta. [21]
Hubica na čistenie nábytku – Pre šetrné čistenie nábytku a tkanín. [22]

Hubica na údržbu parkiet* – Pre šetrné čistenie parkiet a iných citlivých podlahových krytín. [R]
Mini turbo hubica na zvieraciu srsť* – 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. [S]
Mini turbo hubica na čistenie alergénov* – Mini turbo hubicu používajte na vysávanie 
schodišťa alebo pre hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných ťažko prístupných plôch, 
vhodná hlavne na odstraňovanie alergénov. [T]

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.

3* Len niektoré modely    ** Môže sa líšiť podľa modelu

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? Pokiaľ áno, pozri „Čistenie umývateľného filtra“.
• 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
S opravami sa obráťte vždy na miestne 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.

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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