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ВНИМАТЕЛНО РАЗУЧЕТЕ ДАДЕНАТА ИНСТРУКЦИЯ
Дадения уред е предназначен само за домашно ползване в съответствие 
с описанията приведени в настоящото ръководство. Преди да 
пристъпите към експлоатаця на дадения електрически уред се убедете 
че сте разбрали ръководството. 
Преди почистване или обслужване на уреда, винаги го изключвайте от 
контакта
Деца по-големи от 8 години, а също и лица с намалено физическо, 
умствено или сензорно развитие или такива без опит, могат да 
използват уреда само в присъствието на компетентен потребител, 
или ако са надлежно инструктирани и разбират опасността, която 
може да възникне при използването на уреда. Не позволявайте на 
деца да играят уреда. Не трябва да се допуска почистване и 
обслужване на уреда от деца, без наглеждане от възрастен.

Ако захранващия кабел е повреден, веднага изключете уреда. За 
избягване на нещастни случаи, замяната на кабела трябва да се 
осъществи само от специалист в оторизиран сервизен център на Hoover.

Зареждане на акумулатора
Не докосвайте зарядното устройство с влажни ръце.
Използвайте само оригиналното зарядно устройство влизащо в 
комплекта на уреда. Убедете се, че напрежението на захранващия 
източник съответства на параметрите на зарядното устройство
Преди начало на зареждането,  изключете уреда от мрежата.
Забранява се зареждането на акумулаторната батерия при 
температура над 37°С или под 0°С. Поставете зарядното устройство на 
уреда в съответната розетка. [4]
Поставете куплунга на заряднот в уреда. [4]
ЗАБЕЛЕЖКА: В процеса на зареждане  свети индикатор. За да получите 
оптимално зареждане на каумулатора, трябва първото зареждане да е 
около 24 часа.
Нормално е, ако по време на зареждането докоснете зарядното 
устройство, то да бъде топло.
Препоръчваме Ви да зарежадте уреда след всяко използване. Ако по 
време на експлоатацията забележите намаляване на времето на 
работата на уреда, трябва да го оставите да работи докато се изтощи и не 
се изключи сам, а селед това да направите пълно зареждане на 
акумулатора за 24 часа, за да обезпечте добрата работа на уреда. 
Желателно е да правите тази процедура поне един път месечно.
Използвайте само препоръчани от Hoover 
приставки, аксесуари или резервни части
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Не използвайте уреда за събиране на остри предмети, клечки кибрит, 
гореща пепел, фасове и подобни...
Не разпръсквайте или не събирайте горещи течности, почистващи 
препарати, аерозоли и подобни
В случай на неизправност не продължавайте да използвате уреда или 
зарядното.
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА HOOVER: За да осигурите продължителна
безопасна и ефективна работа на уреда всички ремонти да се извършват 
ототоризиран сервизен техник на Hoover.
Не използвайте уреда за почиствана на хора или животни
Не потапяйте сглобения уред цял във вода - за тази цел си има 
специална приставка
Не не събирайте големи обеми течност
Не заменяйте акумулатора с обикновенни еднократни батерии

При необходимост от утилизация на уреда, извадете от него акумуатора. 
Изваждайки акумулатора, изключете уреда от ел. мрежата. Спазвайте 
правилата за техника на безопасност при изхвърлянето на акумулатора. 
Ползвайте уреда до неговото пълно спиране, за да гарантирате изцяло 
разреждане на акумулатора. Използваните акумулатори следва да се 
предават в специализиран пункт и да не се смесват с 
обикновенните отпадъци. За да извадите акумулатора се обърнете 
към сервизен център на Hoover или направете следното:
Изваждане на акумулаторната батерия
Манетет отделението за боклука. Развийте трите винта и отворете 
прахосмукачката. Демонтирайте възела на електродвигателя и 
разединете кабела. Извадете акумулаторната батерия.
СЪВЕТ: В случай на възникване на някаква сложност с разглобяването 
на уреда  или при необходимост от получаване на по-подробна 
информация за обслужването, изхвърлянето и преработката на уреда се 
обърнете към местанта служба за утилизация на битови отпадъци.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДАДЕНИЯ УРЕД

Уредът е предназначен за домашна употреба с цел премахване на влага от чисти повърхности, например прозорци, мрамор 
или огледала. Дадения уред не трябва да се използва за премахване на прах и мръсотия.
Уреда не е предназначен за приложение върху хоризонтални повърхности. В случай на събиране на течности от 
хоризонтални повърхности или в ъгли, обема на събираната течност не трябва да е повече от 15 мл.
При работа с уреда използвайте само стандартни стъклопочистващи препарати (без образуване на пяна и без съдържание на 
спирт). Препоръчваме използването концентрирания стъклочистител Hoover. Виж раздела за консумативи, доставяни от 
Hoover.
При работа с дадения уред, ползвайте резервни части и консумативи одобрени от Hoover.
ВНИМАНИЕ: Ползвайте само почистващия препарат Hoover. При използване на други препарати може да се образува твърде 
много пяна, възпрепятваща ефективната работа.
Използването на почистващи препарати от други марки може служи като основание за отказ на гаранционно обслужване.
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A. Почистващ ръб на приставката 170 мм *
B. Бутон за разединяване на приставката 170 мм * 
C. Приставка170 мм * 
D. Почистващ ръб на приставката  280 мм
E. Бутон за разединяване на приставката 280 мм 
F. Приставка 280 мм
G. Бутон за освобождаване на резервоара
H. Главен блок
I.  Светлинен индикатор за зареждане
J. Превключвател Вкл/Изкл
K. Кука за сухранение

L. Зарядно устройство с кабел 
M. Куплунг за захранвването
N. Резервоар
O.  Отвор за изпразване на резервоара
P. Платнена подложка
Q. Опорна рамка на подложката
R. Разпръскваща глава
S. Контейнер за разпръскването
T. Спусък на разпръсквача
U. Концентриран очистител

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Налична само за някои модели

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА 

Сглобяване [1]
1. Закрепете резервоара на главния блок.  При това, бутона за разединяване на резервоара, трябва да е изцяло 

вкарана на вътре до щракване
2. Закрепете приставката на резервоара, докато щракне на бутона за освобождаване на ключалка.

Съда за разпръскване и зареждане на почистващ препарат
1. Закрепете рамката на държача на платнената подложка на главата на разпръсквателя. [2]
2. Закрепете платнената подложка на държача. [2]
3. Свалете главата от съда за течност за разпръскване.
4. Добавете концентриран почистващ препарат (1 х 20 мл) в съда за течноста за разпръскване и бавно

запълнете съда с чиства ода (плюс 380 мл към вече добавения очистител). [3]
5. Завийте главата на съда за течност
6. Добре разтръскайте съда, за да се размесят добре концентрата и водата

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА

ВНИМАНИЕ: Проверете съответствието на параметрите на зарядното устройство с параметрите на 
захранващата ел. мрежа. Преди зареждане изключете главния блок.
Забранява се зареждане на акумулатора при температури по-високи от 37 °С и по-ниски от 0°С

Поставете зарядното устройство от комплекта на уреда в контакта [4] 
Поставете кабела в куплунга на уреда на главния блок [4]
ЗАБЕЛЕЖКА:  В процеса на зареждане  свети индикатор. За да получите оптимално зареждане на 
каумулатора, трябва първото зареждане да е около 24 часа.
Нормално е, ако по време на зареждането докоснете зарядното устройство, то да бъде топло.
Препоръчваме Ви да зарежадте уреда след всяко използване. Ако по време на експлоатацията 
забележите намаляване на времето на работата на уреда, трябва да го оставите да работи докато се 
изтощи и не се изключи сам, а селед това да направите пълно зареждане на акумулатора за 24 часа, 
за да обезпечте добрата работа на уреда. Желателно е да правите тази процедура поне един път 
месечно.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА 

Почистване
1. Натиснете спусъка на разпръсквача, на главата на разпръскавача, за да нанесете равномерно

препарат по почистваната повърхност. За премахване на упорити замърсявания използвайте  платнената 
подложка. [5]

2. Поставете превключвателя в положение "включено". [6]
3. Поставте приставката на почистваемата повърхност и я движете отгоре надолу за да премахнете 

остатъците от влага.[6]
ЗАБЕЛЕЖКА: На труднодостъпни участъци, уреда може да 
се обърне или да наклони  под малък ъгъл.

Изключвайте уреда в промеждутъците, когато не го 
ползвате, за да удължите времето за работа на акумулатора

ЗАМЯНА НА ПРИСТАВКИТЕ * [7]
1. Задължително изключете уреда
2. Натиснете бутона за разединяване на приставката и я махнете.
3. Поставете друга приствака на резервоара, докато щракне бутона за заключване
* Достъпно е сам за някои модели

Изливане на течноста от резервоара [8]
1. Излейте течност от резервоара, ако количеството е достигнало отметката Max.
2. Задължително изключете уреда
3. Извадете капачката за източване от резервоара и излейте жидкость.
4. Като изпразнете резервоара, върнете на място капачката.

Почистване на уреда [9]
1. Задължително изключете уреда
2. Махнете приставката от главния блок и издърпайте за почистващия ръб за да го извадите. Измийте го под 

течаща вода.
3. Махнете резервоара от основния блок, натискайки бутона за освобождаване и го измийте с чиста вода, за

да премахнете остатъците от замърсявания
4. Махнете платнената подложка от рамката на държача и я измийте под течаща вода
ЗАБЕЛЕЖКА:  Платнената подложка може да се пере в пералня без използване на омекотител 
ВНИМАНИЕ:  Не бива да миете главния блок на уреда заедно с акумулатора под течаща вода! Преди 
сглобяване, внимателно подсушете всички елементи.

Съхранение на уреда
Съхранявайте уреда закачен на специалната кука, в сухи помещения.

УСТАНОВЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

Уреда не стартира
1. Заредете главния блок в продължение на 16 часа, при това свети индикатора за зареждане
2. Ако по време на зареждането индикатора не свети, обърнете се към сервизен специалист

След почистването остават ивици
1. Почистете почистващия ръб на приставката
2. Издърпайте докато се извади почистващия ръб на приставката завъртете я и пак я поставете
3. При необходимост заменете почистващията ръб на приставката
4. Проверете дозировката на почистителя

Изтича вода от отвора за изпразване 
Изпразнете резервоара
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ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Утилизация на акумулаторната батерия след края на срока на експлоатацията и.
В случай на утилизация на уреда, акумулаторната батерия трябва да бъде извадена. Използваните 
батерии следва да се предават  в специлизиран изкупвателен пункт. Забранено е изхвърлянето на 
батерията заедно с битови отпадъци.
ВНИМАНИЕ! Преди да извадите батерията от уреда,тя трябва да е изцяло разреденя

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Резервни части и консумативи от Hoover
При ззамяна на части използвайте само оригинални резервни части и консумативи на Hoover. 
Може да се снабдите с такива от местния дилър на Hoover или директно от Hoover.  При 
оформянето на заявка задължително посочете модела на уреда.

Платнена подложка - JWCMOP2 (39800019)
Концентриран почистващ препарат - JWCCA420 (39800020) 
Почистващ ръб за приставка 280 мм - JWCLLN2 (39800021) 
Почистващ ръб за приставка  170 мм - JWCLNN2 (39800022) 
Приставка 170 мм - JWCNNO1 (39800023)

Качество
Нашите заводи са независимо оценени за високо качество. Продуктите са изработени
завод в съответствие с изискванията на ISO9001.

Окружающая среда:
Символа поставен на този продукт показва че този продукт не може да бъде обработен като 
домашни (домакински) отпадъци. Ето защо той би трябвало да бъде предаден на съответния 
пункт за събиране и последващо рециклиране на електрически и електронни апарати. 
Депонирането трябва да бъде извършвано в съответствие с местните наредби за 
депониране на отпадъците.
За по-подробна информация относно обработката, връщането и рециклирането на този 
продукт, то моля свържете се с местният градски офис, обслужващата ви фирма на 
домакински отпадъци или с магазина където вие сте закупили продукта.

Дадения продукт отговаря на изискванията на Европейска директива 2006/95/EC, 
2004/108/EC и 2011/65/EC.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

Условия на гаранцията
Условията за гаранциите за този апарат са определени от нашия представител в 
странатав която се продава. Детайли относно тези условия могат да бъдат 
получени от вашияпродавач в магазина от където е бил закупен апарата. 
Фактурата за покупката или касовабележка трябва да бъдат представяни за 
всички рекламации произтичащи директно отусловията на тази гаранция.

Условията могат да бъдат променяни без предварително уведомяване.
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Изваждане на акумулаторната батерия
Махнетет отделението за боклука. Развийте трите винта и отворете прахосмукачката. 
Демонтирайте възела на електродвигателя и разединете кабела. Извадете акумулаторната батерия.

СЪВЕТ: В случай на възникване на някаква сложност с разглобяването на уреда  или при необходимост от 
получаване на по-подробна информация за обслужването, изхвърлянето и преработката на уреда се обърнете 
към местанта служба за утилизация на битови отпадъци.
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