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STEAM CAPSULE

Návod na obsluhu
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*Len niektoré modely    **Dizajn hubíc sa môže líšiť v závislosti od modelu
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Tento vysávač by mal byť používaný len na upratovanie domácnosti a v 
súlade s týmto návodom na obsluhu. Pred použitím vysávača sa uistite, či 
rozumiete tomuto návodu.
Nenechávajte zariadenie zapnuté v zásuvke. Pred čistením alebo 
akoukoľvek údržbou zariadenia vždy vypnite a napájací kábel vytiahnite 
zo zásuvky.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, pokiaľ majú dozor alebo 
dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto prístroja a boli 
oboznámený s možnými rizikami jeho používaním. S prístrojom sa nesmú 
hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
S prístrojom sa deti nesmú hrať.
Uchovávajte zariadenie 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 poškodená sieťová šnúra, okamžite prestaňte zariadenie používať. 
Sieťovú šnúru musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti 
Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.
Toto zariadenie musí byť uzemnené.
Zariadenie nesmie zostať bez dohľadu, keď je výrobok pripojený k 
elektrickej sieti.
Nepoužívajte vysávač vonku.
Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely 
odporúčané alebo dodávané firmou Hoover.
Nepoužívajte zariadenie na čistenie ľudí, zvierat alebo rastlín.
Para nesmie byť nasmerovaná na vybavenie obsahujúce elektrické 
komponenty, ako napr. vnútro rúry.
Plniaci otvor počas použitia nesmie byť otvorený.
  Nebezpečenstvo oparenia.

 Povrchy sa počas používania zahrievajú. Vyhnite sa kontaktu s 
parou.

Počas použitia zariadenia nestojte na sieťovej šnúre ani si ju neovíjajte 
okolo rúk alebo nôh.
Pri vysávaní schodov neumiestňujte zariadenie na vyšší schod, ako sa 
nachádzate vy.
Pri použití čistiacich nástrojov vždy istite výrobok druhou rukou.
Tým zaistíte, aby výrobok počas použitia nespadol.
Nemanipulujte so zástrčkou alebo výrobkom vlhkými rukami.
Počas použitia zariadenia neprechádzajte cez sieťovú šnúru a nevyťahujte 
sieťový kábel zo zásuvky ťahaním za šnúru.
Nepoužívajte vákuovú funkciu na mokrom povrchu alebo na vysávanie 
mokrých nečistôt.
Nepoužívajte zariadenie, ak sa vám zdá, že je pokazené.
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 zariadení iné čistiace prostriedky alebo tekutiny ako vodu.

Životné prostredie
Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako 
domový odpad. Zariadenie musí byť predané do príslušného zberného 
miesta pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia 
musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu 
odpadu. O ďalších podrobných informáciách o zachádzaní, regenerácii a 
likvidácii tohto zariadenia prosím kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť 
pre zber odpadu alebo obchod, kde ste ho kúpili.

 Tento spotrebič je v súlade s Európskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/
ES a 2011/65/EU.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK
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ZOZNÁMENIE SA S VYSÁVAČOM
A. Spustenie pary *
B. Držadlo
B1a. Tlačidlo parného rázu*
B1b. Nastavenie uvoľnenia pary na Maximum, Stredné a Nízke *
C. Horné a dolné háky na navinutie kábla
D. Prívodný kábel
E. Kovová trubica
F. Hlavné telo čističa
G. Tlačidlo na uvoľnenie rukoväti
H. Držadlo na prenášanie
I. Uvoľňovacia zarážka nádrže na čistú vodu
J. Nádoba na čistú vodu
K. Filter na tvrdú vodu
L. Tlačidlo Zapnutia/vypnutia
M. Kontrolka stavu zapnutia (Červená)
N. Indikátor pary (Zelená)
O. Uloženie držadla
P. Podlahová hlavica**
P1a. Trojuholníková kefa*
P1b. Pedál na uvoľnenie trojuholníkovej kefy*
Q. Textilná podložka
R. Nadstavec na koberce
S. Pedál na uvoľnenie kefy na podlahu

ZOSTAVENIE VYSÁVAČA
Vybaľte všetky diely vysávača.
1. Pripojte hadicu k hlavnému telu čističa tak, aby zapadla do svojej polohy. [1]
2. Pripojte hlavné telo čističa k trojuholníkovej kefe. [2]
3. Pripojte k hlavnému telu čističa nadstavec na podlahu a na naň naložte 

trojuholníkovú kefu.* [3]

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ
SKÔR AKO ZAČNETE VYSÁVAŤ
1. Uvoľnite zásobník čistej vody posunutím tlačidla smerom hore a zásobník odložte 

z hlavného tela čističa. [5]
2. Otáčajte vekom proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho. [6]
3. Naplňte zásobník na čistú vodu studenou vodou z vodovodu.
 Naskrutkujte veko. [7] Nepridávajte do zásobníka na čistú vodu žiadne 

chemikálie, čistiace prostriedky ani parfumy.
4. Upevnite zásobník na čistú vodu do vysávača a zaistite, aby bol filter na tvrdú 

vodu na mieste.
5. Pripevnite textilnú podložku k základni podlahového nadstavca. [8]
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri dopĺňaní vody alebo výmene textilnej podložky 
vždy vysávač odpojte.
POZNÁMKA: Pred použitím vyperte textilnú podložku, aby ste odstránili všetok 
prach.

ČISTENIE TVRDÝCH PODLÁH PAROU
POZNÁMKA: Pred použitím vždy zameťte alebo vysajte podlahu, aby ste 
odstránili špinu alebo omrvinky.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepoužívajte vysávač bez textilnej podložky 
pripevnenej k podlahovej hlavici.
POZNÁMKA: Na čistenie tvrdých podláh nepoužívajte nadstavec na koberce.
1. Zapojte parný vysávač do zásuvky. Červená kontrolka sa rozsvieti.
2. Po niekoľkých sekundách sa rozsvieti zelená kontrolka „Para pripravená“ 

oznamujúca, že vysávač je pripravený na použitie.
3. Nakloňte vysávač tak, že umiestnite nohu na podlahovú hlavicu a spustíte hlavné 

telo k zemi. [9]
4. Aby vychádzala para, stlačte tlačidlo na uvoľnenie pary. [10]*
5. Pohybujte vysávačom pomaly dozadu a dopredu a venujte zvláštnu pozornosť 

najviac zaťažovaným oblastiam. [12]
6. Pri niektorých modeloch je možné vypúšťanie pary nastaviť pomocou posuvného 

tlačidla na držadle. Minimálne, Stredné alebo Maximálne, podľa špecifických 
požiadaviek na čistenie a sklon čističa. [11]*

7. Pri niektorých modeloch čističa sa tlačidlo pre parný ráz nachádza na držadle. 
Vďaka tomu môže používateľ počas 10 sekúnd používať extra silné čistenie na 
vyčistenie ťažko odstrániteľných škvŕn. [11]*

*Len niektoré modely    **Dizajn hubíc sa môže líšiť v závislosti od modelu
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Čistenie tvrdej podlahy parou - intenzívne čistenie
Na podlahy, ktoré vyžadujú hĺbkové čistenie používajte trojuholníkovú kefu.
Nezabudnite, že mop nie je súčasťou a oblasť budete musieť vysušiť samostatne.
POZNÁMKA: Pred použitím vždy zameťte alebo vysajte podlahu, aby ste odstránili 
špinu alebo omrvinky.
1. Stlačením pedálu na zadnej strane hlavice na podlahy zložte trojuholníkovú kefu 

na podlahy. [13]
2. Zapojte parný vysávač do zásuvky. Červená kontrolka sa rozsvieti. Po niekoľkých 

sekundách sa rozsvieti zelená kontrolka „Para pripravená“ oznamujúca, že 
vysávač je pripravený na použitie.

3. Nakloňte vysávač tak, že umiestnite nohu na kefu na podlahu a spustíte hlavné 
telo k zemi. [14]

4. Tlačidlom uvoľníte paru. [10]*
5. Pri niektorých modeloch je možné vypúšťanie pary nastaviť pomocou posuvného 

tlačidla na držadle. Minimálne, Stredné alebo Maximálne, podľa špecifických 
požiadaviek na čistenie a sklon čističa. [11]*

6. Pri niektorých modeloch čističa sa tlačidlo pre parný ráz nachádza na držadle. To 
používateľovi umožňuje využiť extra čistiaci výkon 10 sekúnd pre vyčistenie ťažko 
odstrániteľných škvŕn. [11]*

ÚDRŽBA VYSÁVAČA
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: VŽDY ZAISTITE, ABY BOL VYSÁVAČ ÚPLNE 
VYCHLADNUTÝ, SKÔR AKO BUDETE VYKONÁVAŤ AKÚKOĽVEK ÚDRŽBU.

Vyprázdnite zásobník na vodu.
1. Odpojte vysávač od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Vyberte zásobník na čistú vodu z hlavného tela vysávača. [5]
3. Otáčajte vekom proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho. [6]
4. Vylejte z nádrže prebytočnú vodu. [17] Naskrutkujte veko a vráťte do vysávača.

Vybratie a čistenie textilnej podložky
1. Odpojte vysávač od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Ak je to nutné, vyberte nadstavec na koberce, potom zložte textilnú podložku z 

podlahovej hlavice. [19]
3. Vyperte textilnú podložku v práčke pomocou jemného čistiaceho prostriedku na 

maximálne 40 °C.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri praní textilnej podložky nepoužívajte bielidlá ani 
zmäkčovače.

Výmena filtra na tvrdú vodu
Vysávač je vybavený filtrom na tvrdú vodu. Ak bývate v oblasti, kde je tvrdá voda, 
filter časom zmení farbu. V závislosti od tvrdosti vody a frekvencii používania by mal 
byť filter menený každých 6 mesiacov.
1. Odpojte vysávač od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Vyberte zásobník na čistú vodu z hlavného tela vysávača. [16]
3. Pohybom hore vyberte z vysávača filter na tvrdú vodu. [18] Vymeňte za nový.
4. Opäť namontujte nádrž na čistú vodu do vysávača.

Poznámka: Stav filtra ovplyvní výkon vysávača.

Uloženie držadla
1. Odpojte vysávač od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie. [20]
2. Zložte držadlo. [21]
3. Naložte hák na uloženie držadla do otvoru na strane hlavného tela čističa a do 

otvoru na hlavici na podlahy naložte koniec držadla. [22]
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RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, 
skôr, ako budete kontaktovať servisné stredisko Hoover.

Parná lišta sa nezapne.
• Skontrolujte, či je vysávač zapojený do zásuvky.
• Skontrolujte prívodný kábel.

Parná lišta neprodukuje paru.
• Je možné, že v zásobníku na čistú vodu nie je voda.
• Je možné, že zásobník nie je správne umiestnený.

Textilná podložka nezbiera špinu.
• Je možné, že čistiaca podložka je už naplnená špinou a je nutné ju vyprať. Viď 

časť Údržba.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHĽADNE ČISTENIA

Kedy je parný čistič Capsule pripravený? 
Približne o 30 sekúnd.

Môžem používať parný čistič Capsule na všetky povrchy? 
Na všetky tvrdé podlahy ako mramor, keramiku, kameň, linoleum, utesnené 
podlahy z tvrdého dreva a parkety. Pri čistení určitých podlahových krytín pomocou 
trojuholníkového nadstavce buďte opatrní.

Vypúšťa parný čistič Capsule paru automaticky? 
Pri niektorých modeloch stačí čistič nakloniť a para začne prúdiť von automaticky. 
Pri iných modeloch musíte stlačiť tlačidlo na vypustenie pary.

Môžem ho používať zvislo? 
Nie, parnú trysku je možné používať len na vodorovné podlahy.

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

Čo mám robiť, keď je v mieste môjho bydliska veľmi tvrdá voda? 
Môžete použiť filtrovanú vodu, alebo pravidelne meniť filter.

Kedy je čas na výmenu kazetového filtra? Ak to poznám? 
To záleží od tvrdosti vody.
Obvykle 6 mesiacov. Môžete si všimnúť, že živica vo filtrovej vložke tmavne.

Ako dlho vydrží zásobník vody? 
Približne 20 minút, ak páčku držíte bez prestávky.

Je možné mop prát? 
Áno, je možné ho prať ručne alebo v práčke pomocou jemného čistiaceho 
prostriedku pri max. teplote 40 °C. Nepoužívajte bielidlá ani zmäkčovače.

Ako často mám mop meniť? To záleží od rôznych faktorov a predovšetkým od 
tvrdosti vody. Najlepšie pre zistenie, kedy mop vymeniť, je, keď je mop stále špinavý 
potom, čo bol vypratý, alebo keď si všimnete, že už nefunguje tak ako predtým.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

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

Spotrebný materiál
Podložka z mikrovlákna (x2):  AC36 35601693
Filtračná kazeta:   U75 35601691

Servisná zákaznícka linka Hoover
Ak sa počas 24 mesiacov na vysávači vyskytne nejaká porucha, kontaktujte 
autorizovaný servis značky Hoover.

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 krajine, v ktorej je 
spotrebič predávaný. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého 
ste si spotrebič zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je nutné 
predložiť účtenku alebo doklad o nákupe.

Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia 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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