
1

Návod na obsluhu



2



3

1 2

9 10

65 7 8

3 4



4

NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento vysávač by mal byť používaný len na upratovanie domácnosti 
a v súlade s týmto návodom na obsluhu. Skôr ako začnete spotrebič 
používať, uistite sa, či rozumiete tomuto návodu.
Nenechávajte zariadenie zapnuté v zásuvke. Pred čistením alebo 
akoukoľvek údržbou zariadenie vždy vypnite a napájací kábel vytiahnite 
zo zásuvky.
Tento spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez patričných 
skúseností a znalostí, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo im 
boli dané inštrukcie týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a boli 
zoznámení so spojenými rizikami. So spotrebičom sa nesmú hrať deti.
Uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí, ak je v prevádzke alebo počas 
chladnutia.
Vysávač nepoužívajte v prípade, že spadol z výšky na podlahu, ak sa na 
ňom nachádzajú viditeľné poškodenia alebo úniky.
Ak je poškodený napájací kábel, ihneď prestaňte spotrebič používať. 
Napájací kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti 
Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.
Tento výrobok musí byť uzemnený.
Spotrebič nesmie zostať bez dohľadu, ak je pripojený k elektrickej sieti.
Nepoužívajte Váš vysávač vonku.
Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely 
odporúčané alebo dodávané spoločnosťou Hoover.
Spotrebič nepoužívajte na čistenie ľudí, zvierat alebo rastlín.
Para nesmie byť nasmerovaná na vybavenie obsahujúce elektrické 
komponenty, ako je napríklad vnútrajšok rúry.
Odpojte čistič a vypnite ho pred plnením nádržky na vodu. Neplňte nad 
značku MAX. Plniaci otvor nesmie byť v priebehu použitia otvorený.

 Nebezpečenstvo oparenia.

Povrchy sa v priebehu používania veľmi zohrievajú. Vyhnite sa 
kontaktu s parou.

V priebehu použitia spotrebiča, nestojte na napájacom kábli ani si ho 
neovíjajte okolo rúk alebo nôh.
Pri upratovaní schodov neumiestňujte spotrebič na vyšší schod, ako sa 
nachádzate vy.
Pri použití čistiacich nástrojov vždy istite spotrebič druhou rukou. Zaistíte 
tak, aby spotrebič v priebehu použitia nespadol.
Nemanipulujte so zástrčkou alebo výrobkom vlhkými rukami.
V priebehu použitia spotrebiča neprechádzajte cez napájací kábel a 
nevyťahujte kábel zo zásuvky ťahaním za kábel.
Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený.
Servis Hoover nájdete na internetových stránkach www.candy-
hoover.cz 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.
Neponárajte vysávač do vody alebo iných kvapalín.
Nepoužívajte v spotrebiči iné čistiace prostriedky alebo tekutiny ako vodu.
Len pre VB a Írsko: Tento spotrebič má 13 A sieťovú zástrčku. Ak 
potrebujete vymeniť poistku v zástrčke napájacieho kábla, použite poistky 
13 A ASTA (BS1362).

Životné prostredie
Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný 
ako domový odpad. Zariadenie musí byť odovzdané na príslušné zberné 
miesta pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí 
prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. 
Pre podrobnejšie informácie o manipulácii, regenerácii a likvidácii tohto 
zariadenia, prosím kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu 
alebo obchod, kde ste ho zakúpili.

Tento spotrebič 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) 
Italy
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ZOZNÁMTE SA S VAŠIM VYSÁVAČOM
A. Indikátor napájania
B. Výstup pary
C. Spustenie pary
D. Napájací kábel
E. Uzáver nádržky na vodu
F. Zásobník čistej vody
G. Regulátor pary
H. Rohová hubica
I. Malá okrúhla kefka
J. Príslušenstvo
K. Stierka na okná
L. Parná kefka
M. Malá utierka

ZLOŽENIE VÁŠHO ČISTIČA
Vybaľte všetky časti vysávača.
1. Môžete si vybrať z celého množstva príslušenstva podľa toho, ako chcete 

výrobok používať. Príklad vidíte na obrázkoch. [6,7,8]

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ
SKÔR AKO ZAČNETE VYSÁVAŤ
1. Otočte vekom vodnej nádržky [E] doľava a zložte ho. [1]
2. Naplňte nádrž na vodu [F] bežnou vodou z vodovodu alebo demineralizovanou 

vodou [2]. Nepridávajte do zásobníka na čistú vodu žiadne chemikálie, čistiace 
prostriedky ani parfémy.

3. Nasaďte veko vodnej nádrže [E] na nádrž na vodu [F] a otočte ho v smere 
hodinových ručičiek za účelom uzamknutia. [1]

4. Pripojte príslušenstvo, ktoré je najvhodnejšie pre daný druh čisteného povrchu. 
[10]

5. Pripojte napájací kábel [D] k vhodne uzemnenej elektrickej zásuvke [3]. 
Indikátor napájania sa rozsvieti a začne blikať [A] a keď blikať prestane a začne 
nepretržite svietiť, je para pripravená na použitie.

6. Ak chcete dodať paru, stlačte tlačidlo na uvoľnenie pary [C].
POZNÁMKA: Aby bolo možné výrazne znížiť minerálne nahromadenie a predĺžiť 
životnosť vášho parného mopu, je odporúčané použitie destilovanej alebo 
demineralizovanej vody v spotrebiči.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri dopĺňaní vody alebo pri výmene textilnej 
podložky, vysávač vždy odpojte.
POZNÁMKA: Pred použitím vyperte textilnú podložku, aby ste odstránili všetok
prach.

ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA PARY
Tlak pary je možné nastaviť pomocou regulátora pary [G] z nižšieho a vyšší tlak 
podľa druhu použitia a čistenia. [5]
Varovanie: Pred odložením výrobku, vyprázdnite nádrž na vodu.
Varovanie: Aj v prípade, keď je spotrebič odpojený, môže dôjsť k úniku pary. 
Preto s ním manipulujte opatrne a uložte ho mimo dosahu každého, kto nevie, 
ako ho používať.

OPATRENIA:
1. Na čistenie kože, dreva alebo jemných tkanín, hlavne dralonu, zamatu a 

ostatných semišových plôch, konzultujte pokyny výrobcu. Čistite len pomocou 
produktu v bezpečnej vzdialenosti spolu s jemnou tkaninou a vždy najskôr 
spravte test na viditeľnej časti položky alebo na vzorke. Skôr ako pristúpite k 
čisteniu ďalších častí, nechajte skúšobnú plochu úplne vyschnúť, aby ste mohli 
pozorovať výsledky a účinky na jej povrchu alebo farbe. Zaistite sa, aby bola 
použitá rovnaká vzdialenosť a technika ako na skúšobnej ploche. V prípade 
pochybností a pri čistení citlivých povrchov ako sú tkaniny, koža a drevo, je vždy 
lepšie požiadať o radu svojho predajcu parného čističa.

2. Pri čistení drevených povrchov (nábytok, dvere, atď. ..) buďte veľmi opatrní, 
pretože veľmi dlhá aplikácia pary by mohla zmeniť voskovaný vzhľad, lesk alebo 
farbu čisteného povrchu. Preto vám odporúčame použiť paru na takom povrchu 
len na krátky čas, alebo čistiť tieto povrchy pomocou utierky, ktorá bola najskôr 
navlhčená v pare.

3. Venujte prosím zvýšenú pozornosť pri čistení tehlových podláh, pretože veľmi 
dlhá aplikácia pary by mohla poškodiť vosk, jas alebo farbu týchto plôch.

4. Pri citlivých povrchoch (napr. syntetické materiály, lakované povrchy atď. ...), 
odporúčame, aby bola malá kefka vždy zakrytá najmenej dvoma utierkami, na 
zníženie intenzity pary.

5. Na čistenie sklenených povrchov, hlavne nízko teplotného vyhrievaného skla, 
použite výrobok vo vzdialenosti cca 50 cm od čisteného povrchu.

6. Pri starostlivosti o vaše rastliny, čistite v minimálnej vzdialenosti 50 cm.
7. Spotrebič môže byť používaný samostatne, bez pripojenia kefiek, na špeciálne 

čistiace úlohy vyžadujúce paru. Samostatný výrobok použite z krátkej 
vzdialenosti, ktorá sa bude líšiť v závislosti na druhu materiálu a type znečistenia, 
ktoré má byť odstránené. Problematickejšie na odstránenie je pôda, musíte držať 
spotrebič blízko pri povrchu, pretože teplota a tlak je vyšší bližšie pri výstupe 
pary. Vo všetkých prípadoch, po použití pary, utrite povrch suchou tkaninou alebo 
odmasťovacou utierkou, ak je problém s odstránením hliny.
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NAPLŇTE ZÁSOBNÍK NA VODU
Ak dôjde voda, pred doplnením čistič odpojte.
1. Zložte kryt nádržky na vodu otáčaním doľava. [1]
2. Naplňte nádobu vodou z kohútika alebo demineralizovanou vodou.
3. Naplňte nádržku vodou. [2]
4. Nasaďte kryt späť a otočením doprava ho dotiahnite.
Pripojte čistič a začnite s parným čistením.

POZNÁMKA: Aby ste výrazne obmedzili hromadeniu vodného kameňa a predĺžili 
tak životnosť vášho parného čističa, odporúčame používať demineralizovanú alebo 
destilovanú vodu.

PRÍSLUŠENSTVO

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: pred každým použitím skontrolujte tesnenie na parnej 
tryske, ak tesnenie chýba alebo je poškodené, čistič nepoužívajte a kontaktujte 
autorizovaný servis Hoover.

Rôzne druhy príslušenstva môžu byť pripojené k výrobku, v závislosti na 
čistení, ktoré má byť vykonané.
• Stierka na okná [K] - na čistenie zrkadiel, okien, obkladov a hladkých povrchov.
• Parná kefka [L] - na čistenie čalúnenia a pohoviek.
• Príslušenstvo [J] - na pripevnenie okennej stierky a hubice parnej kefky. Môže byť 

použitý na priamu aplikáciu pary na rôzne povrchy.
• Rohová hubica [H] - na čistenie úzkych a ťažšie prístupných miest, ako sú 

umývadlá, WC a kohútiky.
• Okrúhla kefka [I] - na čistenie odolných nečistôt z malých plôch, ako sú napríklad 

varné panely, žalúzie, škáry medzi dlaždicami, a pod.
• Malá utierka [M] - pre montáž k podpore príslušenstva, za účelom ochrany pred 

priamou horúcou parou.

Správna metóda na pripevnenie príslušenstva je nasledujúca:
• Vložte skrutky na základňu príslušenstva do špeciálnych otvorov v okraji výrobku.
• Otočením doľava ich zaistite na spotrebiči [9].
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Vzhľadom na to, že príslušenstvo je v priebehu 
prevádzky veľmi horúce, musíte byť veľmi opatrní pri jeho zložení alebo jeho 
nahradení. Na manipuláciu buď použite rukavicu, alebo počkajte, kým nevychladne. 
Uistite sa, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete pred výmenou príslušenstva.

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: VŽDY ZAISTITE, ABY BOL VYSÁVAČ ÚPLNE 
VYCHLADNUTÝ SKÔR, AKO BUDETE VYKONÁVAŤ AKÚKOĽVEK ÚDRŽBU.
Vyprázdnite zásobník na vodu.
1. Odpojte čistič zo zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Zložte veko z nádrže na vodu, vytiahnite ho priamo.
3. Vylejte z nádrže prebytočnú vodu. Naskrutkujte veko a vráťte do vysávača.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak máte akýkoľvek problém so spotrebičom, vykonajte kontrolu podľa tohto 
zoznamu, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko Hoover.

Parný čistič sa nezapne.
• Skontrolujte, či je vysávač pripojený do zásuvky.
• Skontrolujte napájací kábel.

Z čističa nevychádza para.
• Je možné, že v zásobníku na čistú vodu nie je voda.
• Nepočkali ste dostatočne dlhý čas po zapnutí, aby sa stihla vytvoriť para.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHĽADOM ČISTENIA

Kedy je parný čistič Steam Capsule Handy pripravený na použitie? Indikátor 
prestane blikať a začne svietiť nepretržite.

Môžem čistič Steam Capsule Handy použiť na všetky podlahové povrchy? Na
všetky tvrdé podlahy ako je mramor, keramiku, kameň, linoleum, utesnené podlahy z
tvrdého dreva a parkety.

Vypúšťa čistič Steam Capsule Handy paru automaticky? Nie, na vypúšťanie pary 
musíte stlačiť tlačidlo vypúšťania pary pod rukoväťou.

Môžem do zásobníka dať čistiace prostriedky alebo iné chemikálie? Nie, 
poškodili by ste produkt.

Čo mám robiť, keď je v mieste môjho bydliska veľmi tvrdá voda? Dôrazne 
odporúčame použiť filtrovanú, destilovanú alebo demineralizovanú vodu.

Ako dlho vydrží zásobník vody, kým bude musieť byť doplnený? Približne 15 
minút, ak páčku držíte bez prestávky.
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Je možné mop prať? Áno, je možné ho prať ručne alebo v práčke pomocou 
jemného čistiaceho prostriedku pri max. teplote 40°C. Nepoužívajte bielidlá ani 
zmäkčovače.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Náhradné diely a spotrebné materiály Hoover
Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Získate ich od 
miestneho predajcu výrobkov Hoover alebo od servisných partnerov. V objednávke 
dielov prosím vždy uvádzajte číslo modelu.

Spotrebný materiál
Hubice s kefkou  AC38 35601743
Multifunkčná hubica  G163 35601741
Hubica so stierkou  AC37 35601742
Viacúčelové okrúhle kefky P16 35601744
Malá utierka  AC27 35601392
Rohová hubica  AC39 35601757

Kvalita
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 štáte, v ktorom 
je spotrebič predávaný. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, od 
ktorého ste si spotrebič zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je 
potrebné predložiť účtenku alebo doklad o kúpe.
Právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia je vyhradené.
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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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