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Návod na obsluhu
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*Len pri niektorých modeloch ** Len pri niektorých modeloch, hubice sa môžu odlišovať v závislosti od modelu
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POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE
Tento spotrebič by sa mal používať len pre upratovanie domácnosti a v súlade s týmto 
návodom. Kým začnete spotrebič používať, uistite sa, že rozumiete tomuto návodu.

Nenechávajte spotrebič zapnutý v zásuvke. Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou 
zariadenia vždy vypnite a napájací kábel odpojte od zásuvky.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie 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 
spotrebiča a boli zoznámené s možnými rizikami jeho používania. S prístrojom sa nesmú 
hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je poškodený napájací kábel, okamžite prestaňte spotrebič používať. Aby ste sa vyhli 
ohrozeniu bezpečnosti, napájací 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 odporúčané 
alebo dodávané firmou HOOVER.

Statická elektrina: pri čistení niektorých kobercov vzniká malé množstvo statickej 
elektriny. Výboje statickej elektriny neohrozujú zdravie.

Nepoužívajte Váš spotrebič vonku ani na vysávanie mokrých povrchov.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové ohorky a 
podobné predmety.

Nestriekajte ani nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace tekutiny, aerosóly alebo ich 
výpary.

Počas použitia spotrebiča neprechádzajte cez napájací kábel a nevyťahujte napájací 
kábel zo zásuvky ťahaním za kábel.

Nepoužívajte spotrebič, ak vám pripadá poškodený.

Servis HOOVER: pre zaistenie vždy bezpečnej a efektívnej práce so spotrebičom 
odporúčame, aby akékoľvek servisné práce alebo opravy vykonával len autorizovaný 
servisný pracovník spoločnosti Hoover.

Počas použitia spotrebiča nestojte na napájacom kábli ani si ho neovíjajte okolo rúk 
alebo nôh.

Nepoužívajte spotrebič pre čistenie zvierat a osôb.

Pri upratovaní schodov nedávajte spotrebič na vyšší schod, ako sa nachádzate vy.

 Tento spotrebič vyhovuje Európskym smerniciam 2014/35/EU, 2014/30/EU a 
2011/65/EU.
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POZNAJTE VÁŠ VYSÁVAČ
A. Rukoväť
B.  Permanentný výstupný filter
C.  Tlačidlo zapnutia/vypnutia
D.  Kryt zásobníka na prach
E.  Tlačidlo uvoľnenia krytu zásobníka
F.  Hubica na koberce a tvrdé podlahy** (GP)
G.  Skrutka
H.  Rukoväť na prenášanie
I.  Otočný horný hák pre kábel
J.  Napájací kábel
K.  Spodný hák pre kábel
L. Kryt zásobníka
M.  Filtračné sitko
N.  HEPA filter
O.  Zásobník na prach
P.  Parketová hubica*

ZOSTAVENIE VYSÁVAČA

Vyberte všetky komponenty z balenia.
• Zostavte rukoväť vysávača a upevnite na mieste pomocou dodanej skrutky. [1, 2]
• Otvorte kryt zásobníka a skontrolujte, že je správne vložený zásobník. 
• Skontrolujte, či je správne inštalovaný penový filter pred motorom. [11]
• Nasaďte hubicu na koberce a podlahy. [3]

POUŽITIE VYSÁVAČA

ULOŽENIE NAPÁJACIEHO KÁBLA
1.  Pred použitím uvoľnite integrovanú sponu, otočte horný hák a uvoľnite napájací 

kábel. [5]
2.  Počas použitia ako tyčový vysávač zacvaknite kábel na zadnú stranu hlavnej 

rukoväti. [6]
Po použití uvoľnite kábel z rukoväti a naviňte ho okolo hákov pre uskladnenie a potom 
zaistite integrovanou sponou.

OVLÁDAČE
1. Prepínač zapnutia/vypnutia. Stlačením vysávač zapnete. Opätovným stlačením ho 

vypnete. [7]

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

DÔLEŽITÉ: pred vybratím zásobníka na prach vysávač vypnite a odpojte zástrčku 
od sieťovej zásuvky.

VYPRÁZDNENIE BEZVRECKOVEJ KAZETY
a)  Položte vysávač na rovný povrch, potiahnite tlačidlo otvorenia krytu a zložte 

priehľadné dvierka. [8.1]
b)  Vyberte bezvreckovú kazetu. [8.2]
c)  Zložte kryt zásobníka otočením zásobníka a krytu v opačnom smere. [9.1]
d)  Vysypte nečistoty zo zásobníka do odpadkového koša. [9.2] Skontrolujte a prípadne 

vyčistite filtre, podľa popisu v časti „Údržba filtrov“.
e)  Pre nasadenie bezvreckovej kazety a filtrov do spotrebiča len opakujte všetky kroky  

v opačnom poradí. [9.3]
POZNÁMKA: spoločnosť Hoover odporúča kontrolovať a prípadne umyť kazetu a filtre 
po každom naplnení zásobníka.

ÚDRŽBA FILTROV
a)  Pre sprístupnenie umývateľného HEPA filtra otočte filtračné sitko v opačnom smere 

od kazety a zložte mriežku. [10.1]
b)  Jemne vyklepte filtre od prachu.
c)  Filtračné sitko vyčistite a dôkladne umyte HEPA filter zvnútra teplou vodou, kým 

netečie čistá voda. [10.2]
d)  Vyklepaním odstráňte prebytočnú vodu a nechajte vysušiť 24 hodín. Filtre nasaďte 

do vysávača až po dôkladnom vysušení. [10.3]
NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU ALEBO ČISTIACE PROSTRIEDKY.
DÔLEŽITÉ: pred použitím sa uistite, že je filter, mriežka a HEPA na mieste.

ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

HUBICE
1.  Hubice pre koberce a podlahy
 Stlačte volič typu podlahy na hubici [4] pre voľbu ideálneho režimu vysávania podľa 

typu podlahy.
 Tvrdá podlaha – vysunú sa kefy pre ochranu podlahy.
 Koberec – kefy sa zasunú pre hĺbkové čistenie.
2.  Parketová hubica* pre drevené a jemné podlahy.
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DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Náhradné diely a spotrebný materiál 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.

Spotrebný materiál
Filter pred motorom   S20 35601773
Hubica pre koberce a podlahy  G233PE 35601672
Extra hubica na parkety  G87PC 35600655
Grand Turbo hubica    J48 35601151

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, od ktorého 
ste si zariadenie zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je nutné 
predložiť účet alebo doklad o nákupe.

Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.

PRÍSLUŠENSTVO

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov a energetickú účinnosť #1 odporúčame používať 
správne hubice pre základné činnosti vysávania. Tieto hubice sú označené v obrázkoch 
symbolmi GP, HF alebo CA.
Hubicu typu GP je možné použiť pre vysávanie koberca aj tvrdej podlahy.
Hubica typu HF je vhodná pre použitie len na tvrdej podlahe.
Hubica typu CA je vhodná pre použitie na koberci.
Ďalšie hubice sú príslušenstvom pre špeciálne čistenie a odporúčajú sa len pre 
príležitostné využitie.
Tento vysávač je dodávaný s energetickým štítkom podľa požiadaviek Európskeho 
nariadenia (EÚ) 665/2013.
Ak štítok zobrazuje červený kruh so zákazom prekrývajúci symbol koberca, znamená 
to, že vysávač nie je vhodný pre použitie na koberci.
Ak štítok zobrazuje červený kruh so zákazom prekrývajúci symbol tvrdej podlahy, 
znamená to, že vysávač nie je vhodný pre použitie na tvrdej podlahe.
POZNÁMKA #1: schopnosť vysávania prachu z koberca, schopnosť vysávania prachu 
z tvrdej podlahy a energetická účinnosť v súlade s nariadením komisie (EÚ) 665/2013 
a (EÚ) 666/2013.

KONTROLNÝ ZOZNAM POUŽÍVATEĽA

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

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

•  Nie je zásobník na prach plný? Skontrolujte a vyprázdnite.
• Nie je zablokovaný vysávač? Skontrolujte po vybratí zásobníka na prach a 

skontrolujte vstup do zásobníka.
• Nie je zablokovaný filter? Skontrolujte po vybratí a vyčistite.

*Len pri niektorých modeloch ** Len pri niektorých modeloch, hubice sa môžu 
odlišovať v závislosti od modelu
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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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