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Návod na obsluhu
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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. Skôr ako začnete spotrebič používať, uistite sa, 
že rozumiete tomuto návodu. Používajte len príslušenstvo, ktoré odporúča alebo 
dodáva spoločnosť Hoover.

Pri použití čistiacich nástrojov vždy istite výrobok druhou rukou.
Tým zaistíte, že sa výrobok počas použitia neprevráti.

Varovanie: Nebezpečenstvo obarenia . Keď sa tento výrobok používa, je veľmi 
horúci. Vyhnite sa kontaktu s parou.

Varovanie: Elektrický prúd môže byť veľmi nebezpečný. Toto zariadenie musí byť 
uzemnené. 

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

PO POUŽITÍ: Vypnite vysávač a vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo zásuvky.
Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou vysávač vždy vypnete a vidlicu sieťovej 
šnúry vytiahnite zo zásuvky.

BEZPEČNOSŤ DETÍ, SENIOROV A POSTIHNUTÝCH 
OSÔB:
Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby 
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, 
ak majú dozor alebo im boli dané pokyny týkajúce sa 
bezpečného používania tohto prístroja a boli zoznámené 
s možnými rizikami pri jeho používaní. S prístrojom sa 
nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru.

SERVIS HOOVER: Na zaistenie vždy bezpečnej a efektívnej práce s prístrojom 
odporúčame, aby akékoľvek servisné práce alebo opravy vykonával len autorizovaný 
servisný pracovník spoločnosti Hoover.

NESMIETE:
• Nechať plniaci otvor počas použitia otvorený.
• Nechávať vysávač bez dozoru, keď je zapnutý.
• Odpájať ťahaním za prívodnú šnúru.
• Manipulovať so zástrčkou alebo výrobkom vlhkými rukami.
• Používať vo vysávači iné čistiace prostriedky alebo tekutiny ako vodu.
• Smerovať paru na vybavenie obsahujúce elektrické komponenty, ako napr. 

vnútro rúry.
• Ponárať vysávač do vody alebo iných tekutín.
• Pri vysávaní schodov umiestňovať vysávač nad seba.
• Používať vysávač vonku.
• Striekať alebo vysávať horľavé kvapaliny, čistiace prostriedky, aerosóly alebo ich 

výpary, pretože by mohlo vzniknúť riziko požiaru alebo výbuchu.
• Pri vysávaní stáť na sieťovej šnúre alebo ju ovíjať okolo rúk alebo nôh.
• Používať zariadenie na čistenie ľudí, zvierat alebo rastlín, alebo na ne smerovať 

paru.
• Používať vysávač, ak javí známky poškodenia. Ak je poškodená sieťová šnúra, 

OKAMŽITE prestaňte vysávač používať. Aby ste sa vyhli ohrozeniu bezpečnosti, 
napájací kábel musí byť vymenený autorizovaným technikom spoločnosti 
HOOVER.

Životné prostredí:
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 výrobok 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
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ZOZNÁMENIE SA S VYSÁVAČOM

A. Indikátor napájania (Červená) / Kontrolka „Para pripravená“ (Zelená)
B. Hlavné telo čističa
C. Držadlo
D. Spustenie pary
E. Nádrž na vodu
F. Upínací krúžok
G. Pripojenie hubice
H. Tlačidlo na uvoľnenie
I. Textilná podložka (1x)
J. Nádoba
K. Kónický nadstavec
L. Stierka
M. Kefa
N. Rohová hubica
O. Kovová kefa
P. Okrúhla kefa
Q. Stierka na okná / Hubica na čalúnenie (s textilnou podložkou)
R. Hadica

ZOSTAVENIE ČISTIČA

BEZ HADICE
1. Porovnajte orientačné značky (-) a otočte v smere hodinových ručičiek, pokým 

nie je kónický nástroj v uzamknutej polohe (=) a zabezpečený. [1]
2. Keď je kónický nástroj pripojený, použite ho na priamou aplikáciu pary alebo 

pripojte požadované príslušenstvo. [2]

S HADICOU
1. Upevnite hadicu s hubicou k spotrebiču. Porovnajte orientačné značky (-) a 

otočte v smere hodinových ručičiek, pokým nie je hadica v uzamknutej polohe (=) 
a zabezpečená. [3]

2. Ak chcete odstrániť hadicu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo v dolnej časti hadice 
ďaleko od čističa a otočte proti smeru hodinových ručičiek a jemne vytiahnite od 
čističa. [4]

3. Pripojte kónický nástroj k hubici hadice. Vložte a otočte kónický nástroj v smere 
hodinových ručičiek, pokým nie je v uzamknutej pozícii a zabezpečený. [5]

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ
SKÔR AKO ZAČNETE VYSÁVAŤ
1. Odstráňte veko čistej vody jeho zatlačením a otočením proti smeru hodinových 

ručičiek. [6]
2. Neplňte zásobník nad značku maximálnej hladiny.
3. Naplňte jednotku vodou. [7]
4. Naložte veko zatlačením a otočením v smere hodinových ručičiek.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred dopĺňaním vody vždy odpojte parný čistič od 
zdroja a tlačidlom na vypustenie pary uvoľnite zvyšný tlak pary v čističi.

TRYSKY

1. Zatlačte požadovaný malý nástroj na kónický nástroj v súlade so šípkami. [2]
2. Otočte v smere hodinových ručičiek pre zaistenie na mieste. [2]
3. Zapojte parný vysávač do zásuvky. Červená kontrolka sa rozsvieti. [8]
4. Po niekoľkých minútach sa rozsvieti zelená kontrolka, „Para pripravená“ 

oznamujúca, že vysávač je pripravený na použitie. [8]
5. Na výrobu pary stlačte parnú spúšť.

POZNÁMKA: Všetky malé nástroje môžu byť pripojené len na kónický nástroj.

Kónický nadstavec Použite na veľmi znečistené oblasti, ako s sprchy, kuchyne. 
     [9]
Stierka na okná  Použite na okná a zrkadlá na čistenie bez škvŕn. [10]
Hubica na čalúnenie Na sedacie súpravy a čalúnicke tkaniny použite stierku na
     okná s textilnou podložkou. [11]
Okrúhla kefa  Použite na úpornou mastnotu a špinu. [12]
Kovová kefa Na rúry a plechy. [13]
Rohová hubica  Na ťažko prístupné miesta ako sú vodovodné batérie, atď. [14]
Kefa   Ideálna na čistenie maltových škár, pieskovaných alebo 
     nepieskovaných. [15]

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri dopĺňaní vody alebo pri výmene príslušenstva 
vždy vysávač odpojte.
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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. Držte parnú spúšť dolu pre uvoľnenie zostávajúceho tlaku pary. [16]
3. Odstráňte veko čistej vody jeho zatlačením a otočením proti smeru hodinových 

ručičiek. [7]
4. Zodvihnite čistič a vyprázdnite zvyšok vody. [17]

Vybratie a čistenie textilnej podložky
1. Odpojte vysávač od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Odstráňte textilnú podložku zo stierky na okná.
3. Textilnú podložku perte v ruke alebo v práčke pomocou jemného čistiaceho 

prostriedku na maximálne 30°C.

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

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, 
skôr, ako budete kontaktovať servisné stredisko Hoover.

Parný čistič sa nezapne.
• Skontrolujte, či je vysávač zapojený do zásuvky.
• Skontrolujte prívodný kábel.

Výrobok nevyrába paru.
• Skontrolujte, či je jednotka pripojená do zásuvky.
• Je možné, že v zásobníku na vodu nie je voda.
• Teplota vody nie je správna. Keď je prístroj pripravený, rozsvieti sa zelená 

kontrolka.

Čistič sa veľmi dlho zahrieva.
• Ak bývate v oblasti, kde je tvrdá voda, nádrž na vodu sa môže zablokovať. 
 Z jednotky musí byť odstránená hrdza.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

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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