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POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Přístroj je určen pro použití v domácnosti. Předtím než budete 
přístroj používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Nenechávejte přístroj zapnutý v elektrické zásuvce. Po každém 
použití přístroj vypněte a odpojte kabel od zásuvky. Stejný postup 
zvolte i při čištění a údržbě přístroje.

Přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor nebo dostaly 
pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly 
seznámeny s možnými riziky jeho používáním. S přístrojem si 
nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Pokud je napájecí kabel poškozen, přestaňte přístroj používat, 
abyste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti. Napájecí kabel musí 
vyměnit pouze autorizovaný technik společnosti Hoover.

Udržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou, vlasů a volného 
oblečení z dosahu rolovacích kartáčů.

Používejte příslušenství, náhradní díly a spotřební materiál, které 
dodává nebo doporučuje společnost Hoover.

Při používání čisticích nástrojů dbejte na to, abyste drželi přístroj ve 
vzpřímené poloze. Vyhnete se možnému poškození koberce nebo 
podlahy. Při čištění schodů by měl být přístroj na nižším schodu, 
než jste Vy.

Statická elektřina: Při čištění některých typů koberců vzniká malé 
množství statické elektřiny, které však neohrožuje Vaše zdraví.

Nepoužívejte přístroj venku, na mokré povrchy a mokré vysávání.

Nevysávejte ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové 
nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte a nevysávejte hořlavé kapaliny, čisticí tekutiny, aerosoly 
a jejich výpary.

Během vysávání nepřejíždějte přístrojem po napájecím kabelu. 

Nevytahujte kabel od zásuvky taháním za šňůru.

Nepoužívejte přístroj, pokud si myslíte, že je poškozený.

Servis Hoover: Pro bezpečné používání přístroje doporučujeme, 
aby servis a opravy prováděl pouze autorizovaný technik 
společnosti Hoover.

Během používání nestůjte na napájecím kabelu a neovíjejte si ho 
kolem rukou a nohou.

Nepoužívejte přístroj na čištění zvířat a lidí.

Při čištění držte přístroj i druhou rukou. Přístroj Vám tak nevypadne 
z rukou.

Upozornění: Pokud budete vysávat se zablokovaným vysavačem delší čas, 
tepelná pojistka vypne vysavač pro ochranu před přehřátím. Pokud k tomu dojde, 
vypněte vysavač, odpojte jej od sítě a odstraňte poruchu. Tepelná pojistka se 
automaticky vypne přibližně po 45 minutách.

Životní prostředí
Tento symbol označuje, že výrobek se nesmí likvidovat jako domovní 
odpad. Zařízení musí být prodáno do příslušného sběrného místa 
pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí 
proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci 
odpadu. O dalších podrobných informacích o zařízení, regeneraci
a likvidaci tohoto zařízení kontaktuje Váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu 
nebo obchod, ve kterém jste ho zakoupili.

Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/35/EU, 
2014/30/EU a 2011/65/EU.

SPOLEČNOST CANDY HOOVER S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 
Brugherio (MB,) Itálie
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SEZNAMTE SA S VAŠÍM VYSAVAČEM

Pohodlnější vysávání s Vaším 
novým vysavačem

Tento vysavač je 
dodáván s označením 
energetického štítku podle 
požadavků
Evropského nařízení
(EU) 665/2013.

* Jen některé modely
** Konstrukce, vrch koše a držák se mohou lišit v závislosti na modelu

RUKOJEŤ**

TELESKOPICKÁ TRUBICE

HÁK NA
ULOŽENÍ HADICE  

TLAČÍTKO NA UVOLNĚNÍ 
NÁDOBY NA PRACH

OMYVATELNÝ FILTR &
DRŽÁK FILTRU

NÁDOBA NA PRACH

ŠIRŠÍ PRODLUŽOVACÍ  
TRUBICE

VÝSTUPNÍ FILTR

OVLADAČ TYPU   
PODLAHY**

DRŽÁK
PŘÍVODNÍHO
KABELU

TELESKOPICKÁ 
TRUBICE

HÁK NA ULOŽENÍ 
SÍŤOVÉ ŠŇŮRY

UVOLNĚNÍ 
RUKOJETI

TRUBICE

ŠTĚRBINOVÁ 
HUBICE / 
KARTÁČOVÝ 
NÁSTAVEC

HADICE 

SÍŤOVÝ KABEL

TLAČÍTKO 
NAVÍJENÍ KABELU

TLAČÍTKO ZAP/VYP

NÁSTAVEC NA PARKETY*
NÁSTAVEC NA ODSTRANĚNÍ 
SRSTI A ALERGENŮ

NÁSTAVEC NA 
PRODLOUŽENÍ
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PŘÍPRAVA NA VYSÁVÁNÍ

DRŽÁK NA KABEL

PŘIPOJENÍ MINI TURBO

ODEMKNUTÍ VYSAVAČE

TLAČÍTKO VYP./ZAP.

OVLADAČ TYPU PODLAHY

Vložte držák do těla vysavače.

Tento vysavač je dodáván s energetickým štítkem podle 
požadavků Evropského nařízení (EU) 665/2013. Pokud 
je na štítku zákazový červený kruh na pravé straně 
pokrývající symbol tvrdé podlahy, tak to znamená, že 
vysavač není vhodné použít na tento typ podlahy.

Poznámka 1: Schopnost vyzvednout prach z koberce, 
schopnost vyzvednout prach z tvrdé podlahy a 
energetická účinnost jsou v souladu s Nařízením 
komise (EU) 665/2013 a (EU) 666/2013.

Odemkněte vysavač přišlápnutím tlačítka na levé 
straně.

Stisknutím tlačítka vpravo spustíte funkci VYP/ZAP.

Nepřejíždějte po přívodním kabelu.

Připněte přívodní kabel do držáku na zadní 
straně rukojeti. Předejdete poškození kabelu.

Ovladačem typu podlahy nastavujete výšku hubice na 
koberce a podlahy.

Ujistěte se, že je vysavač ve vzpřímené poloze. Otočte 
ovladačem do požadovaného nastavení pro typ koberce 
nebo podlahy. Pro dosažení nejlepšího výkonu a energetické 
účinnosti #1 doporučujeme nastavení v poloze 1. Využívá 
se hlavně na čištění. Ostatní nastavení jsou zaměřena na 
snadné čištění, čištění koberců s delším vlasem nebo na 
specializované čisticí úlohy.

Nastavení
1. Nejlepší výkon a energetická účinnost, koberce s kratšími 
a středně dlouhými vlasy, tvrdé dřevěné podlahy, dřevěné 
podlahy se spárami, keramické dlaždice
2. Koberce se středně dlouhými vlasy, jemné podlahové 
krytiny jako jsou vinyl a linoleum, parkety.
3 a 4. U koberců s delšími vlasy se může zvýšit odpor 
pohybu. Použijte toto nastavení na snížení odporu pohybu 
vysavače po koberci.
5. Luxusní koberec a režim Nástroj
DŮLEŽITÉ: Na koberce s vlasy delšími než 30 mm 
nedoporučujeme používat tento vysavač. Předtím než je 
budete vysávat, poraďte se s výrobcem
DŮLEŽITÉ: Při čištění podlah jako jsou vinyl nebo linoleum 
musí být ovladač v poloze 2. V opačném případě by se mohl 
povrch podlahy poškodit.

Vložte mini turbo komponenty na držák a potom do 
vysavače*.

* Jen některé modely 4



NÁSTROJE NA ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ SCHODŮ

SKLADOVÁNÍ VYSAVAČE

Rukojeť
Všechna příslušenství pasují na konce hadice. Kombinujte je podle použití.

Hubice na odstranění chlupů zvířat a alergenů*
Tato hubice je ideální na odstranění chlupů ze zvířat a alergenů. Nedotýkejte se rotujícího kartáče.

Hubice na parkety*
Hubice na parkety je ideální na čištění jemných povrchů

DŮLEŽITÉ! Pokud používáte čisticí nástroje, vysavač musí být ve vzpřímené poloze, hlavně 
při čištění schodů. Výška trysky by měla být nastavena v režimu nástroje.

Vypněte vysavač a odpojte kabel od zásuvky. Naviňte 
kabel na háky na to určené.

K dispozici máte dlouhou i krátkou 
hadici na čištění. Pokud používáte 
delší hadici, tak krátkou hadici 
odpojte z objímky.

Při čištění schodů je nebezpečné, 
pokud je vysavač výše, než jste 
Vy.

VŽDY pracujte s vysavačem v 
pozici pod Vámi. Ujistěte se, že 
je umístěn na nižším schodu, než 
stojíte Vy.

Odpojte krátkou hadici z objímky 
hadice. Zapojte delší hadici do 
objímky.

Vložte prodlužovací trubici do 
hadice.

Nasměrujte nástavec na mezery 
a prodlužovací trubici
přímo do hadice.

Vytáhněte prodlužovací trubici z 
držáku.

Vytáhněte nástroj na mezery z 
prodlužovací trubice.

Nasměrujte kartáč na zachytávání 
prachu nebo hubici na odstranění
chlupů ze zvířat a alergenů*, nebo 
hubici na parkety* na hadici nebo 
konec prodlužovací trubice.

* Jen některé modely 5



VYPRÁZDNĚNÍ ČIŠTĚNÍ FILTRU

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku na 
prach a zásobník vyndejte z vysavače. Otočením otevřete vrchní část zásobníku 

na prach.

Po odstranění rámu jemně zatřeste filtrem. 
Zbavíte se přebytečného prachu.

Filtry a rám umyjte teplou vodou. Jemným zatřesením 
se zbavte zbytků vody. Sestavu nechte sušit
24 hodin. Sestavu vkládejte do přístroje, až když je 
důkladně vysušená.

Výstupní filtr byste měli umýt jednou za měsíc. Stiskněte západku a odstraňte 
výfukovou mřížku. Umyjte ji teplou vodou.

Jemným zatřesením se zbavte zbytků vody. Nechte ho sušit 24 hodin. 
Používejte ho, až bude suchý.

Otočením horní části sestavy vytáhnete filtr. 
Doporučujeme ho umýt po každém 5. vyprázdnění
zásobníku na prach.

Držte zásobník na prach nad 
kontejnerem a stiskněte tlačítko.

Zásobník se otevře a můžete 
ho vyprázdnit bez kontaktu s 
prachem.

Po vyprázdnění jemně zatřeste 
zásobníkem, aby se uvolnil
přebytečný prach z filtrů.

Nepřesahujte zásobník nad čáru 
povolené úrovně.

DŮLEŽITÉ! Před použitím zkontrolujte, zda je rám 
připojen k filtru.
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VÝMĚNA PÁSŮ A KARTÁČŮ ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽKY

Otočte čistič a vytáhněte 6 šroubů, které spojují kryt 
kartáče a podstavec.

Držte kartáče a roztáhněte pás, dokud nebude 
možné vrátit kartáče zpět do hubice vysavače.

Zkontrolujte trubici a hadici, 
zda jsou v nich překážky.

Hadice je odnímatelná z obou 
konců.

Otočte čistič a pootočte 
kartáčem na zjištění překážek 
včetně vlasů.

Zkontrolujte, zda je překážka 
v objímce na hadice. Flexibilní 
pomůckou odstraňte.

Čištění hubice na zachytávání 
zvířecí srsti a vlasů*se provádí
odstraněním krytu této hubice.

Odstraňte kartáč a zkontrolujte, zda je pás 
opotřebovaný.
Zatlačte nový pás okolo motoru a kanálu kartáče.

Kryt kartáče a podstavec upevněte 6 šrouby.

Odstraňte kryt kartáče. Otočte kartáč a ujistěte se, že pás má volný pohyb.

Pokud vysavač dostatečně nesaje, je možné, že kartáče nebo pásy potřebují výměnu. Předtím se však ujistěte, že:

• Zásobník na prach je vyprázdněn
• Filtry jsou čisté
• Nic není zablokováno

DŮLEŽITÉ: Před každou údržbou vypněte 
vysavač a vytáhněte kabel od zásuvky.

DŮLEŽITÉ: Před každou údržbou vypněte 
vysavač a vytáhněte kabel od zásuvky.

* Jen některé modely7



KONTROLNÍ SEZNAM UŽIVATELE

Pokud vysavač nefunguje, proveďte kontrolu podle tohoto seznamu.
1. Funguje správně elektrická zásuvka, ke které je vysávač připojen?
 Zkontrolujte ji pomocí jiného spotřebiče.
2. Není zásobník na prach přeplněn?
 Viz „Údržba vysavače“ na str. 6.
3. Není ucpaná hadice?
 Viz „Odstranění překážky“ na str. 7.
4. Není překážka v podstavci?
 Viz „Odstranění překážky“ na str. 7.
5. Nejsou ucpané filtry?
 Viz „Čištění filtru“ na str. 6.
6. Je správně nastavena výška hubice na koberce a podlahy?
 Viz „Ovladač typu podlahy“ na str. 4.
7. Točí se kartáče správně?
 Viz „Odstranění překážek“ na str. 7.
8. Je vysavač přehřátý?
 Pokud ano, počkejte 45 min, než vysavač vychladne a nevrátí se do funkčního stavu.

Pokud máte nějaké nejasnosti, kontaktujte společnost Hoover Service. Telefonicky se s Vámi 
spojí. Servis bude zpoplatněn, pokud je čistič v provozním stavu, pokud byl používán jinak, 
než je uvedeno v návodu k obsluze. Zároveň pokud nebyl dodržen pracovní řád, nebo byl 
vysavač nesprávně používán.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud budete vysávat se zablokovaným vysavačem delší čas, tepelná pojistka vypne 
vysavač pro ochranu před přehřátím. Pokud k tomu dojde, vypněte vysavač, odpojte jej od 
sítě a odstraňte poruchu.

Tepelná pojistka se automaticky vypne přibližně po 45 minutách.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Hoover Servis
V případě potřeby kdykoliv kontaktujte místní pobočku společnosti Hoover.

Náhradní díly a spotřební materiály Hoover
Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce 
výrobků Hoover nebo přímo od společnosti Hoover. V objednávce dílů vždy uvádějte číslo 
modelu.

Záruka

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce v zemi, v níž je spotřebič prodán. 
Přesné znění podmínek Vám poskytne prodejce, u kterého jste si zařízení zakoupili. Při 
reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutné předložit účet nebo doklad o nákupu.

Právo změny bez předcházejícího upozornění vyhrazeno.

Kvalita

Kvalita výroby ve výrobních závodech společnosti Hoover byla posouzena nezávislou organizací. 
Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky ISO 9001.

DŮLEŽITÉ:
Během vysávání nepřejíždějte přístrojem po napájecím kabelu. Nevytahujte kabel od zásuvky 
taháním za šňůru.
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