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Návod na obsluhu
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Tento by mal byť používaný len pre upratovanie 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   
Pri použití čistiacich nástrojov vždy istite výrobok druhou rukou. Tým zaistíte, aby sa 
výrobok v priebehu použitia neprevrátil.

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 vidlicu 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:
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 poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania 
tohto prístroja a boli zoznámené s možnými rizikami jeho 
používania. S prístrojom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu 
nesmú vykonávať deti bez dozoru.

SERVIS HOOVER: Pre zaistenie trvalej, bezpečnej a efektívnej prevádzky tohto 
zariadenia odporúčame, aby každý servis alebo oprava bola vykonaná len od 
autorizovaného servisného technika HOOVER.

JE DÔLEŽITÉ, ABY STE:

• Nepoužívali vysávač vonku, na mokrom povrchu alebo vysávať mokré predmety. 
Udržiavali dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného odevu a vlasov z dosahu 
otočných kief.

• Nevysávali tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci popol, cigaretové nedopalky 
atď.

• Nepoužívali sprej s horľavou kvapalinou, čistiace prostriedky alebo ich výpary, 
pretože môžu viesť k rizikám/výbuchu.

•  Neprechádzajte cez napájací kábel, ak je vysávač v prevádzke, a nevyťahujte 
zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.

• Počas vysávania nestáli ani neomotávali napájací kábel okolo rúk alebo nôh.
• Nepoužívali zariadenie na čistenie ľudí alebo zvierat.
• Nepoužívali vysávač, ak sa zdá byť poškodený. Ak je poškodený napájací 

kábel, OKAMŽITE prestaňte vysávač používať. Napájací kábel musí vymeniť 
autorizovaný servisný technik spoločnosti HOOVER, aby sa zabránilo ohrozeniu 
bezpečnosti.
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ZOZNÁMTE SA S VAŠIM VYSÁVAČOM

A.  Tlačidlo Zap/Vyp
B.  Naťahovacia pružná hadica
C.  Tlačidlo pre uvoľnenie zásobníka
D.  Vstup zásobníka
E.  Rukoväť zásobníka
F.  Hrdlo výrobku
G.  Úchyt kábla
H.  Nástroj 3 v 1:

Ha. Štrbinový nástroj
Hb. Hubica na čalúnenie
Hc. Prachová kefa

I.  Prepravná rukoväť
J.  Horný háčik na kábel
K.  Rukoväť pružnej hadice
L.  Dolný háčik na kábel
M.  Umiestnenie rukoväti pružnej hadice
N.  Zásuvka pre elektrickú hubicu*
O.  Hadica pre kontrolu upchatia
P.  Nádoba na prach
Q.  Rukoväť jednotky Airvolution
R.  Filtračná sada
S.  Západka filtra
T.  Systém Airvolution
U.  Petlica pre vyprázdnenie nádoby
V.  Dvierka zásobníka prachu

W. Hubica na koberce a podlahy Wa. Chránič nábytku
Wb. Pedál pre voľbu povrchu hubice
Wc. Samostatný zaisťovací pedál

X.  Hubica na údržbu parkiet*
Y.  Miniturbohubica*
Z.  Viacúčelové nástroje:*
AA. Elektrická hubica* 
 AAa. Agitátor tlačidlo Zap/Vyp
AB. Pevná nastavovacia trubica
AC. Štrbinová rúrka

* Len pri niektorých modeloch

PRÍPRAVA VYSÁVAČA

1.  Vybaľte príslušenstvo z hlavného obalu. Mali by ste nájsť nasledujúce:
• Hlavná časť vysávača
•  Rukoväť vysávača
•  Nástroj 3 v 1
•  Nástavec
•  Štrbinová rúrka
•  Hubica na koberce a podlahy
•  Hubica na údržbu parkiet*
•  Elektrická hubica*
•  Miniturbohubica*
•  Viacúčelové nástroje:*

2.  Namontujte rukoväť vysávača (Obr. 2a) a upevnite ju priloženou skrutkou. (Obr. 2b)
3.  Zaistite nástroj 3 v 1 k zadnej časti rukoväti vysávača. (Obr. 2c)
4.  Zaistite hubicu k spotrebiču. (Obr. 2d)

Pre modely vybavené elektrickou hubicou:*
Elektrická hubica musí byť upevnená k hrdlu výrobku rovnako ako hubica pre 
čistenie kobercov a podláh, avšak v tomto prípade je nutné zasunúť elektrickú 
prípojku do zásuvky pre elektrickú hubicu. (Obr. 3)

Pre modely vybavené miniturbo hubicou:*
1. Miniturbohubicu je možné pripojiť priamo k rukoväti pružnej hadice. (obr. 4a)
2.  Ak nejaké prekážky sú zistené, prosíme, otvorte inšpekčný kryt. (obr. 4b)
3.  Ideálne pre čistenie bytového textilu a odstraňovanie zvieracích chlpov.

Pre modely vybavené miniturbo nástrojom:
•  Miniturbo hubicu je možné pripojiť priamo k rukoväti pružnej hadice.

Uloženie kábla
Ak chcete uskladniť kábel po ukončení vysávania:
Omotajte kábel okolo týchto dvoch háčikov. (Obr. 5)

POZNÁMKA: Počas vysávania je možné kábel prichytiť do držiaka na zadnej strane 
rukoväti, aby sa zabránilo kolíziám počas práce.
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ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Vyprázdnenie zásobníka na prach (obr. 12)
1. Posuňte západku pre uvoľnenie nádoby smerom dolu a vyberte zásobník na 

prach z vysávača.
2. Držte zásobník za rukoväť a vytiahnite západku pre vyprázdnenie nádoby. 

Dvierka zásobníka na prach sa automaticky otvoria.
3. Akonáhle je zásobník prázdny, jemne naň poklepte alebo s ním zatraste, aby ste 

uvoľnili zostatkový prach.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - Nenechajte zásobník naplniť nad značku maximálnej 
hladiny umiestnenej na nádobe.

Alergici a astmatici
Pri vyprázdňovaní akéhokoľvek vysávača je ťažké vyhnúť sa vystaveniu prachu. Pre 
minimalizáciu rizika dodržiavajte nasledujúce pokyny:
1.  Zabaľte spodný zásobník do plastového vrecka a pred vyprázdňovaním vrecko 

pevne zatvorte okolo zásobníka na prach.
2.  Vytiahnite západku pre vyprázdnenie nádoby a vyprázdnite prach do plastového 

vrecka. Vrecko rýchlo zatvorte a ihneď vyhoďte do smetí. (Obr. 13)

Čistenie umývateľného filtra (obr. 14)
1. Posuňte západku pre uvoľnenie nádoby smerom dolu a vyberte zásobník na 

prach z vysávača.
2. Vyberte filtračnú sadu uvoľnením očka na zadnej strane.
3. Oddeľte SIVÝ penový filter od TMAVO SIVEJ  filtračnej sady HEPA pomocou 

priloženého očka. Jemne poklepte oboma filtrami o boky zásobníka, aby ste 
uvoľnili prebytočný prach.

4.  Umyte SIVÝ penový filter dôkladne vlažnou vodou, kým nebude vytekajúca čistá 
voda. Odstráňte prebytočnú vodu zatrasením zásobníkom a nechajte ho na 24 
hodín vysychať. NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU ANI SAPONÁTY.

5.  Umyte TMAVO SIVÝ filter HEPA dôkladne zvnútra vlažnou vodou, kým nebude 
vytekajúca čistá voda. Odstráňte prebytočnú vodu zatrasením zásobníkom a 
nechajte ho na 24 hodín vysychať. Po úplnom vysušení filtre opäť poskladajte a 
inštalujte do vysávača. NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU ANI SAPONÁTY.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - aby ste dosiahli optimálny výkon, odstraňujte 
pravidelne prebytočný prach z filtrov. Odporúčame preplachovať SIVÝ penový filter a 
TMAVO SIVÝ HEPA filter vždy po 3 MESIACOCH.
POZNÁMKA: nepoužívajte vysávač bez vložených filtrov.

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

Vypínač zdroja:
Vysávač zapnete/vypnete vypínačom v strede vysávača. (Obr. 6)

Uvoľnenie zámky vysávača:
Ak chcete spustiť vysávanie, odistite vysávač zošliapnutím samostatného 
odisťovacieho pedálu na hubici. (Obr. 7a)

Pre modely vybavené elektrickou hubicou:*
Ak chcete spustiť čistenie, odistite vysávač zošliapnutím hubice a znížením hlavného 
tela vysávača. (Obr. 7b)
Pre zapnutie agitátora: Stlačte tlačidlo On/Off. (Obr. 7c) Rozsvieti sa modrá 
kontrolka „Zapnuté“. Agitátor sa zastaví, keď je vysávač v zaparkovanej pozícii.

Použitie pružnej hadice:
Odstráňte pružnú hadicu z rukoväti vysávača. (Obr. 8)
teraz ju môžete okamžite začať používať samostatne alebo podľa potreby v 
kombinácii s príslušenstvom:
• Nástroj 3 v 1 (umiestnený vo vysávači)
• Nástavec*
• Miniturbohubica*
• Štrbinová rúrka
• Viacúčelové nástroje:*

Pružná hadica zaistí maximálnu flexibilitu použitia. (Obr. 9)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - Pri použití čistiacich nástrojov je nutné udržiavať 
vysávač vo vzpriamenej polohe a držať.

Použitie nástroja 3 v 1:
Nástroj 3 v 1 (Obr. 10) je zložený z:
• štrbinového nástroja na čistenie rohov a ťažko prístupných miest
• hubice pre čistenie záclon a mäkkého nábytku
• prachovej kefy - nástavec (so štetinami) pre čistenie jemných povrchov
Nástroj 3 v 1 je možné používať priamo na pružnej hadici alebo v kombinácii s 
prídavnou predlžovacou trubicou.

Namontovanie zásobníka na prach:
• Umiestnenie zásobníka na prach.
• Otočenie zásobníka na prach a umiestnenie do hlavného tela.
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Čistenie zásobníka na prach / odstredivej jednotky
1. Umiestnite zásobník na rovnú plochu a vyberte filtre.
2. Vyberte systém Airvolution zdvihnutím rukoväti jednotky Airvolution. (obr. 15)
3.  Pomocou handričky alebo prachovej kefy odstráňte prebytočný prach z povrchu 

jednotky Airvolution.
4.  Opäť inštalujte jednotku Airvolution do zásobníka na prach a vložte filtre.
5.  Vložte zásobník na prach do vysávača.
POZNÁMKA: pri ťažko odstrániteľnom znečistení je možné systém Airvolution 
prepláchnuť, ale pred montážou späť do vysávača je nutné dbať na to, aby bola 
jednotka úplne suchá.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - Pre dosiahnutie optimálnej účinnosti odporúčame 
skontrolovať systém Airvolution po každom vyprázdnení.

* Len pri niektorých modeloch

Odstránenie prekážky
1. Skontrolujte, či zásobník na prach nie je plný. Ak tomu tak je, postupujte podľa 

odstavca „Vyprázdnenie zásobníka na prach“.
2. Zásobník na prach je prázdny, avšak podtlak je stále nedostatočný.

A.  V prípade použitia čistiacich nástrojov skontrolujte čistiaci nástroj. (Miniturbo* 
hubicu je možné skontrolovať odistením spony a zdvihnutím krytu za účelom 
odstránenia akejkoľvek prekážky) (obr. 4b)

B. pružnou hadicu skontrolujte tak, že ju vyberiete z rukoväti hadice a 
roztiahnete ju na plnú dĺžku.

C.  Vstup do zásobníka skontrolujte vybratím zásobníka a kontrolou vnútra 
vstupu do zásobníka.

D.  vyberte hubicu a skontrolujte jej napojenie.
E.  Vyberte hadicu pre kontrolu upchatia a skontrolujte ju z oboch strán. (obr. 16)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - Pred kontrolou vysávača vypnite vysávač a vytiahnite 
zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

ZOZNAM PRE POUŽÍVATEĽA

Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, 
kým sa obrátite na servisné stredisko Hoover.

• Funguje správne elektrická zásuvka, ku ktorej je pripojený vysávač? Skontrolujte 
pomocou iného elektrického prístroja.

• Je zásobník na prach plný alebo zanesený jemným prachom? Vyprázdnenie 
zásobníka na prach viď „Vyprázdnenie zásobníka na prach“.

• Nie je upchatá hadica? Vyčistenie blokovania viď „Odstránenie prekážky.“

• Nie je vo vysávači prekážka? Vyčistenie blokovania viď „Odstránenie prekážky.“
• Nie sú upchaté filtre? Vyčistenie filtrov viď „Čistenie umývateľného filtra“.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Náhradné diely a spotrebný materiály Hoover
Nahraďte vždy časti len originálnymi náhradnými dielmi HOOVER. Získate ich od 
miestneho predajcu výrobkov HOOVER alebo priamo od spoločnosti HOOVER. V 
objednávke dielov láskavo vždy uvádzajte číslo modelu.

• Hepa/ penový filter:   S100 (35601367)
•  Hubica na koberce a podlahy:  G107 (35600942)
•  Leštič:    PO1 (35600943)
•  Miniturbohubica:   J45 (35601003)
•  Hubica na údržbu parkiet:  G87 Pc (35600655)
•  Viacúčelové nástroje:  MFT2 (35601366)
•  Elektrická hubica   G116 (35601006)

Servis spoločnosti Hoover
S opravami sa obracaj vždy na miestne servisné stredisko spoločnosti Hoover.

Kvalita a životné prostredie

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

Životní prostredí:
Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 2011/65/
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.

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. 
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Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku získate na 
miestnom úrade, v službe pre pre zber domáceho odpadu alebo v predajni, kde ste 
výrobok zakúpili.

Tento výrobok spĺňa európske smernice 2006/95/EC, 2004/108/EC a 
2011/65/EC. HOOVER Limited Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan 
CF48 4TU

Záruka
Záručné podmienky pre tento spotrebič stanoví náš zástupca v krajine, v ktorej sa 
spotrebič predáva. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, od ktorého 
ste zariadenie zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je nutné 
predložiť účet alebo doklad o kúpe.

Právo zmeny 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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