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Návod Na obSluhu
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* Iba pri niektorých modeloch ** Iba niektoré modely, hubica sa môže odlišovať podľa modelu
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Návod pre bezpečNé použItIe

Tento vysávač by mal byť používaný iba na upratovanie domácnosti 
a v súlade s týmto návodom na obsluhu. Skôr ako začnete vysávač 
používať, uistite sa, že rozumiete tomuto návodu na obsluhu.

Nenechávajte vysávač zapnutý v zásuvke, keď ho už nepoužívate. 
Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou vysávač vždy vypnite a 
prívodný kábel vytiahnite zo zásuvky.

Tento vysávač môžu používať deti od 8 rokov a viac a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod 
dozorom alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania tohto 
vysávača a boli oboznámené s možnými rizikami počas používania. 
S vysávačom sa deti nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať 
deti bez dozoru.

Pokiaľ je poškodený prívodný kábel, ihneď prestaňte vysávač 
používať. Aby ste sa vyhli ohrozeniu bezpečnosti, prívodný kábel 
musí byť vymenený autorizovaným technikom spoločnosti HOOVER.

Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného oblečenia a 
vlasov z dosahu otočných kief.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebný materiál a náhradné 
diely odporúčané alebo dodávané firmou HOOVER.

Statická elektrina  Počas čistenia niektorých kobercov vzniká malé 
množstvo statickej elektriny. Výboje statickej elektriny neohrozujú 
zdravie.

Nepoužívajte Váš vysávač vo vonkajšom prostredí, na mokré povrchy 
alebo na mokré vysávanie.

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

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

Počas používania vysávača neprechádzajte cez prívodný kábel a 
nevyťahujte ho zo zásuvky ťahaním za kábel.

Ak sa Vám zdá, že je vysávač poškodený, nepoužívajte ho.

Servis hoover  Pre zaistenie vždy bezpečnej a efektívnej práce s 
vysávačom odporúčame, aby akékoľvek servisné práce alebo opravy 
vykonával iba autorizovaný servisný pracovník spoločnosti Hoover.

Počas používania vysávača nestojte na prívodnom kábli ani si ho 
neomotávajte okolo rúk alebo nôh.

Vysávač nepoužívajte na čistenie zvierat a osôb.

Keď vysávate schody nestavajte vysávač na vyšší schod, ako sa 
nachádzate vy.

životné prostredie
Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako 
bežný komunálny odpad. Zariadenie musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto 
pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v 
súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre ďalšie 
podrobné informácie o zaobchádzaní, regenerácii a likvidácii tohto zariadenia prosím 

kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo obchod, kde ste spotrebič 
zakúpili.

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. Hlavná časť vysávača
B. Prepravná rukoväť
C. Zásobník na prach
D. Rukoväť a zarážka zásobníku na prach
E. Vypínač
F. Tlačidlo navíjača kábla
G. Dvierka filtra
H. Zarážka dvierok filtra
i. Filtračná súprava pred motorom
J. Dvierka výstupného filtra
K. Výstupný filter
L. Parkovacia štrbina
M. Rukoväť
N. Regulácia podtlaku
O. Teleskopická trubica
P. Nastavenie teleskopickej trubice
Q. Hubica na koberce a podlahy (Gp)**
 Q1. Hubica na koberce (Ca)**
 Q2. Hubica na tvrdé podlahy (hF)**
R. Volič povrchu**
S. Hadica
T. Príslušenstvo 3 v 1*
U. Mini turbo hubica na čistenie chlpov od zvierat*
V. Mini turbo hubica na čistenie alergénov*
W. Veľká turbo hubica*
X. Parketová hubica*

ZOSTAVENiE VySáVAČA

Vybaľte všetky diely vysávača.

1. Pripojte hadicu k vysávaču a uistite sa, že je spoľahlivo zaistená v prevádzkovej polohe.
 Pri uvoľnení: jednoducho stlačte dve tlačidlá na hadici a zatiahnite za ňu. [2]
2. Pripojte horný koniec trubice k prepravnej rukoväti [3] a uložte príslušenstvo 3 v 1 pod 

rukoväť.
3. Pripojte spodný koniec trubice k hubici na koberce a podlahu. [4]

* Iba pri niektorých modeloch
** Iba niektoré modely, hubica sa môže odlišovať podľa modelu

AKO POUžíVAť VySáVAČ

1. Vytiahnite prívodný kábel a zapojte ho do zásuvky. Koniec prívodného kábla označuje 
červená značka. [5]

2. Nastavte teleskopickú trubicu do požadovanej výšky uchopením za rukoväť a presunutím 
stredovej rukoväti smerom hore alebo dole. [6]

3. Zvoľte povrch určený na čistenie zošliapnutím pedálu na hubici. [7]
  Tvrdá podlaha – Štetiny sú vysunuté, aby nedošlo k poškrabaniu podlahy.
  Koberec – Štetiny sú zasunuté, aby bolo zaistené účinné čistenie.
4. Vysávač zapínajte a vypínajte iba vypínačom na hlavnej časti zariadenia. [8]
5. Upravte výkon vysávania posunutím regulátora sania do požadovanej polohy. [9]
6. Po použití vysávač vypnite stlačením tlačidla vypínača. Vytiahnite vidlicu prívodného 

kábla zo zásuvky a stlačením červeného tlačidla navíjača naviňte kábel do vysávača. [10]
7. Pri ukladaní vysávača zložte teleskopickú trubicu a hubicu uložte do odkladacej polohy na 

vysávači. [11]

PRíSLUŠENSTVO

Ak chcete získať čo najlepší výkon a energetickú účinnosť#1 odporúčame, aby boli použité 
správne trysky pre hlavné čistiace operácie.
Tieto trysky sú uvedené v diagramoch písmenami Gp, hF alebo Ca.

Trysku typu Gp môžete použiť ako na čistenie koberca tak aj na tvrdé podlahy.

Tryska typu hF je vhodná iba pre použitie na tvrdé podlahy.

Tryska typu Ca je vhodná iba pre použitie na koberce.

Ďalšie trysky sú príslušenstvo pre špecializované čistenia a odporúčajú sa iba na príležitostné 
použitie.

Je dôležité uvedomiť si, že tento vysávač je dodávaný s energetickým štítkom podľa požiadaviek 
Európskeho nariadenia (EÚ) 665/2013.

Ak je označenie na štítku zákazový červený kruh na ľavej strane pokrývajúci symbol koberca, 
potom to znamená, že vysávač nie je vhodné použiť na koberce.

Ak je označenie na štítku zákazový červený kruh na pravej strane pokrývajúci symbol tvrdej 
podlahy, potom to znamená, že vysávač nie je vhodné použiť na tvrdé podlahy.
#1 pozNáMKa: Schopnosť zdvihnúť prach z koberca, schopnosť zdvihnúť prach z tvrdej 
podlahy a energetická účinnosť v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 665/2013 a (EÚ) 666/2013.

Pozri špecifikácie modelu na štítku obalového materiálu, v ktorej je uvedené príslušenstvo pre 
jednotlivé modely. Všetko príslušenstvo si môžete zakúpiť samostatne od spoločnosti Hoover. 
(Pozri časť „Náhradné diely a spotrebný materiál Hoover“.)

Všetko príslušenstvo môžete pripevniť na koniec hadice alebo teleskopickej trubice.

príslušenstvo 3 v 1 – Spája niekoľko funkcií v jedinom nástroji, pričom otočné uloženie zaisťuje 
najvyššiu flexibilitu. Vďaka otočnému uloženiu dosiahnete do neprístupných miest. Nástroj 3 v 1 
môžete jednoducho uložiť pod rukoväť hadice. [1]
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Štrbinová hubica – Na rohy a ťažko prístupné miesta. [12]
hubica na čistenie nábytku – Pre šetrné čistenie nábytku a tkanín. [13]
Kefa na prach – Pre šetrné čistenie knižníc, rámov, klávesníc a iných citlivých povrchov.
Ak chcete vysunúť štetiny, stlačte tlačidlo na tele nástroja. [14]

parketová hubica* – Pre šetrné čistenie parket a iných citlivých podlahových krytín. [1X]
veľká turbo hubica* – Turbo hubicu použite pre hĺbkové čistenie kobercov. [1W]
Mini turbo hubica na čistenie chlpov od zvierat* - Mini turbo hubicu používajte na vysávanie 
schodiska alebo pre hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných ťažko prístupných plôch. 
Vhodné hlavne na odstraňovanie chlpov od zvierat. [1u]
Mini turbo hubica na čistenie alergénov* – Mini turbo hubicu používajte na vysávanie 
schodiska alebo pre hĺbkové čistenie textilných povrchov a iných ťažko prístupných plôch, hodí 
sa hlavne na odstraňovanie alergénov. [1v]

dôležIté upozorNeNIe: Nepoužívajte turbo hubicu a mini turbo hubicu na vysávanie 
kobercov s dlhými strapcami, pelechov domácich zvierat a kobercov s vlasom dlhším ako 15 
mm. Pokiaľ sa kefy otáčajú, hubica nesmie zostať na jednom mieste.

ÚDRžBA VySáVAČA

vyprázdnenie zásobníka na prach
Pokiaľ ukazovateľ na zásobníku ukazuje, že množstvo prachu dosiahlo maximálne množstvo, je 
potrebné zásobník vyprázdniť.
dôležIté upozorNeNIe: Keď chcete dosiahnuť optimálnu funkciu vysávača, množstvo 
prachu nesmie presiahnuť úroveň označenú značkou Max.

1. Uvoľnite rukoväť nádoby na prenášanie zdvihnutím stredovej zarážky, odpojte tak nádobu 
na prach od hlavného telesa vysávača a vyberte ju zatiahnutím smerom hore. [15]

2. Jednou rukou podržte zásobník na prach nad košom na odpad a druhou rukou zatiahnite 
za zarážku zásobníka a uvoľnite dvierka, aby sa prach mohol vysypať. [16]

3. Zatvorte dvierka zásobníka na prach a opäť ho spojte s hlavnou časťou vysávača. Aby ste 
zásobník zaistili, tlačte rukoväť na prenášanie dole, pokým sa zarážka nespojí s hlavným 
telom vysávača. Ak sa zásobník nachádza v správnej prevádzkovej polohe, sklopená 
rukoväť na prenášanie leží v jednej rovine s hornou časťou vysávača.

čistenie umývateľného filtra
Vysávač je vybavený dvoma súpravami modrých Hepa filtrov. Zaistenie optimálneho výkonu 
vyžaduje pravidelné čistenie filtra, ktorý je potrebné vyklepať o okraj koša na odpad. Filtre je 
potrebné čistiť každé tri mesiace alebo v prípade, že sú zanesené.

dôležIté upozorNeNIe: Filtre je potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť.
dôležIté upozorNeNIe: Pred inštaláciou do vysávača musia byť filtre celkom suché.

prístup k filtru pred motorom:
pozNáMKa: Pred otvorením dvierok filtra sa uistite, či sa rukoväť na prenášanie nachádza v 
sklopenej polohe.

* Iba pri niektorých modeloch
** Iba niektoré modely, hubica sa môže odlišovať podľa modelu

1. Uvoľnite dvierka filtra vytiahnutím zarážky smerom hore. Otvorte dvierka filtra. [17]
2. Stlačte zarážku a vyberte filter. Filter vyskočí. Vytiahnite filter von. [18]
3. Uvoľníte rám filtra.
4. Vyberte HEPA mikrofilter z inštalačného rámika a umyte mikrofilter ručne teplou vodou. 

Nepoužívajte horúcu vodu ani saponáty. Odstráňte prebytočnú vodu z filtra a nechajte ho 
pred použitím celkom vyschnúť. [21]

5. Hneď ako jednotlivé časti filtra vyschnú, filter zostavte a vložte ho späť do vysávača. 
Zatlačte na hornú stranu filtra a uistite sa, že zacvakne na miesto.

prístup k výstupnému filtru:
1. Odomknite dvierka výstupného filtra otáčaním v smere uvedenej šípky. [19]
2. Vyberte filtračnú súpravu z výklenku. [20]
3. Modrý HEPA filter opatrne vyklepte a vyperte. Nepoužívajte horúcu vodu ani saponáty. 

Odstráňte prebytočnú vodu z filtra a nechajte ho pred použitím celkom vyschnúť. [21]
4. Hneď ako jednotlivé časti filtra vyschnú, filter zostavte a vložte ho späť do vysávača.

dôležIté upozorNeNIe: Nepoužívajte vysávač bez vloženého filtra.

čistenie odstredivej jednotky airvolution
Tento vysávač používa odstredivý systém Airvolution, ktorý je výlučným patentom značky 
HOOVER. V prípade potreby môžete odstredivú jednotku Airvolution vybrať zo zásobníka na 
prach a vyčistiť.

1. Vyberte zásobník na prach z vysávača uvoľnením rukoväti na prenášanie, odpojte tak 
nádobu na prach od hlavného tela vysávača a vyberte ju zatiahnutím smerom hore. [15]

2. Nádobu na prach položte na rovný podklad a uvoľnite spony na obidvoch stranách 
nádoby na prach. [22]

3. Pomocou rukoväti nádoby na prach zdvihnite jej hornú časť obsahujúcu separačné 
zariadenie zo spodnej časti. [23]

4. Handričkou odstráňte prach z povrchu odstredivej jednotky. [24]
5. Opäť zostavte hornú časť nádoby na prach. Zatlačte spony späť, aby bola nádoba na prach 

úplne zatvorená. [25]
6. Vráťte nádobu na prach do vysávača. Aby ste zásobník zaistili, tlačte rukoväť na 

prenášanie dole, pokým sa zarážka nespojí s hlavným telom vysávača. Keď sa zásobník 
nachádza v správnej prevádzkovej polohe, sklopená rukoväť na prenášanie leží v jednej 
rovine s hornou časťou vysávača.

odstránenie prekážky
1. Skontrolujte, či nie je zásobník na prach plný. Pokiaľ je, postupujte podľa časti 

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

A. Je potrebné vyčistiť filtre? Ak áno, pozri časť„Čistenie umývateľného filtra“.
B. Skontrolujte, či nie je v systéme iná prekážka - Na odstránenie akejkoľvek prekážky z 

teleskopickej trubice alebo hadice použite vhodnú tyč a pod.
C. Skontrolujte, či je namontovaný filter pred motorom a či sú dvierka filtra zatvorené.
D. Skontrolujte, či nie je potrebné vyčistiť odstredivý filter. Pozri časť„Čistenie 

odstredivej jednotky“.
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KONTROLNý ZOZNAM POUžíVATEľA

Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, skôr ako sa 
obrátite na autorizovaný servis HOOVER.

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

•	 Nie	je	zásobník	na	prach	preplnený?	Pozri	„Údržba	vysávača“.
•	 Nie	je	upchatý	filter?	Pozri	„Údržba	vysávača“.
•	 Nie	je	upchatá	hadica	alebo	hubica?	Pozri	„Odstránenie	prekážky	zo	systému“.
•	 Nie	je	vysávač	prehriaty?	Ak	áno,	počkajte	približne	30	minút,	kým	sa	vysávač	vráti	do	

funkčného stavu.

DôLEžiTé iNFORMáCiE

Náhradné diely a spotrebný materiály hoover
Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Získate ich od miestneho 
predajcu výrobkov Hoover alebo priamo od spoločnosti Hoover. V objednávke dielov láskavo 
vždy uvádzajte číslo modelu.

Servis spoločnosti hoover
S opravami sa obracajte vždy na autorizované servisné stredisko spoločnosti Hoover.

Kvalita
Bsi isO 9001
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 potrebné predložiť bloček alebo 
doklad o kúpe.

Právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.
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