
®

®

PRINTED IN P.R.C.
48009199/01

VACUUM

STEAM

B

C

D

A

H

I

J

K

L
I

G

MIN

STEAM REGULATOR

MEDMAX

F

E



1 2

5

9 10 11 12

13 14

6 7 8

43

1817 19 20

15 16

21

1 2

1

2

1

1

2

12

1 2
2

2

11

2

2

1

1



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

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

Не оствяйте уреда включен в контакта. След използване или 
преди почистване и обслужване, винаги изваждайте щепсела от 
контакта.

Уреда може да се използва от лица с ограничени физически и 
умствени способности само под надзор и предварителен 
инструктаж проведен от лице, отговарящо за тяхната безопасност. 
С устройството не трябва да играят деца.

Не позволявайте на деца да включват кабела или да пипат уреда.

Не ползвайте уреда, ако той е паднал и при наличие на видими 
следи от повреди.
Ако захранващия кабел е повреден, веднага изключете уреда. За да 
се избегнат нещастни случаи, замяната на кабела трябва да бъде 
извършвана само от специалист на Hoover.
Уредът трябва да бъде заземен.
Не оставяйте включен в мрежата уред без наблюдение.
Не използвайте уреда извън помещения
Използвайте само препоръчани от Hoover приставки, 
консумативи и резервни части.
Не използвайте уреда за почистване или директна обработка с 
пара на хора, животни или растения.
Не насочвайте течност или пара към оборудване съдържащо 
електрически компоненти, като например фурна за вграждане.
Не отваряйте отвора за наливане в процеса на работа

   Опасност от опарване

 В процеса на работа, повърхностите на уреда силно се 
нагряват. Не допускайте контакт с парата.

Не настъпвайте кабела и не го намотавайте на ръка или крак в 
процеса на работа.
Не повдигайте над себе си уреда по време на почистване на стълби
При използване на приспособления за почистване, с втората 
свободна ръка винаги придържайте уреда. Това ще помогне да не 
се допусне падане на уреда в процеса на работа.
Не изваждайте/поставяйте щепсела в контакта и не работете с 
уреда акос те с влажни или мокри ръце.
Не преминавайте през захранващия кабел и не издърпвайте 
кабела директно от контакта.
Не използвайте вакуумните функции на влажни повърхности или 
за събиране на течности.
В случай на неизправност в никакъв случай не продължавайте да 
ползвате уреда.
Сервизна служба Hoover: За да се гарантира дългата, безопасна 
и ефективна работа на уреда, всички нужни ремонти трябва да се 
извършват от оторизиран специалист на Hoover.

Не поставяйте уреда във вода или други течности

Не използвайте почистващи препарати и не наливайте в уреда 
други течности освен вода.

Грижа за околната 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 уред съответства на европейските директиви 2006/95/EC, 
2004/108/EC и 2011/65/EU.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfi , Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK
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ЗАПОЗНАВАНЕ С УРЕДА

A.   Главен изключвател и превключвател на режими
B.   Заключване на контейнера за прах
C.   Контейнер за прах
D.   Приставка за под
E.   Индикаторна лампа за пара
F.       Бутон за регулиране на парата
G.  Резервоар за вода
H.  Заключване на резервоара за вода
I.    Кука за кабела
J .   Капак на основата
K.  Платнене аподложка
L.  Приставка за килими

СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

Извадете всички части от опаковката

1. Махнете болта  от ръкохватката и монтирайте ръкохватката на уреда
2. Поставете болта и затегнете до упор. [1]

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА 

РЕЖИМ НА ВАКУУМ

1. Поставете щепсела на уреда в контакта, изберете режим на вакуум  от 
превключвателя и наклонете назад ръкохватката за активиране [2]

2. Придвижвайте прахосмукачката бавно напред наза, като внимавате за високи
замърсени места

3. За да изключите функцията на вакуума, върнете ръкохватката във вертикално положение
4. Извадете щеппсела и навийте кабела на държача. Съхранявайте уреда във

вертикално положение

РЕЖИМ НА ПАРА

ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте уреда, когато добавяте вода или заменяте 
текстилната подложка
СЪВЕТ: Преди експлоатация почистете пода с пархосмукачка или метла за да 
махнете замърсяванията.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте уреда без текстилната подложка, закрепена към 
приставката за под.

СЪВЕТ: При почистване на твърди подове не използвайте приставката за килими

1. Закрепете платнената подложка на приствката за под, след това закрепете

приствката към основния корпус. [3]
2. Махнете от корпуса резервоара за чиста вода.[4] махнете капака и запълнете

резервоара с чиста, студена вода, върнете капачката на място [5] Не добавяйте 
никакви химически вещества, почистващи веществава или ароматизатори в 
резервоара за чиста вода

3. Поставете резервоара за вода обратно в основния корпус [6]
4. Включете уреда в контакта и от превключвателя изберете режим за пара

[7]  наклонете ръкохватката назад за активация
5. Индикатора ще започне да мига, натиснете бутона за избор на режим на пара [8]  Вашият

избор ще светне. Изчкайте около 30 сек. за да се нагрее водатат и да се създаде пара.
6. На места с много хора, придвижвайте уред напред, назад ,като бъдете много 

внимателни. [9]
7. За да изключите подаването на пара, вдигнете ръкохватката нагоре

ОСВЕЖАВАНЕ НА КИЛИМИ

СЪВЕТ: Преди експлоатация почистете пода с пархосмукачка или метла за да 
махнете замърсяванията.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте уреда без текстилната подложка, закрепена към 
приставката за под.
1. Прикрепете аксесоара за килими към основната част. [10]
2. Включете уреда в контакта и от превключвателя изберете режим за пара [7]

наклонете ръкохватката назад за активация
3. Индикатора ще започне да мига, натиснете бутона за избор на режим на пара [8]  Вашият 

избор ще светне. Изчкайте около 30 сек. за да се нагрее водатат и да се създаде пара.
4. На места с много хора, придвижвайте уред напред, назад ,като бъдете много 

внимателни. [11]

ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА

ВНИмАНИЕ! Преди да започнете обслужването на уреда, го оставете напълно да 

изстине

Изпразнете резервоара за вода
1. Извадете щепсела от контакта и изчакайте уреда да изстине
2. Махнете резервоара за чиста вода от корпуса
3. Развийте капачето на резервоара и го махнете
4. Излейте осттаналото количество вода [12]  Поставете на място капачката и 

върнете резервоара в уреда

Махнете и почистете текстилната подложка
1. Извадете щепсела от контакта и изчакайте уреда да изстине
2. Почистете приставката за килими [13] Перете платнената подложка в пералня

с лек миещ препарат и при температура не повече от 40°С.

ВНИмАНИЕ! Не използвайте белина или омекотители при прането.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате затруднения в процеса на експлоатация на уреда, пробвайте да установите 
дребни неизправности, преди да се свържете с местния сервизен център на Hoover.

Не се включва парогенератора
• Проверете дали имате подадено захранване
• Проверете захранващия кабел

Парогенератора не произвежда пара
• Не е закрепена добре основата
• Възможно е в резервоара да няма вода
• Резервоара може да не е поставен правилно
• Уреда не се е намирал достатъчно дълго в наклонено положение
• Не е мнатиснат бутона за регулировка на парата и за избор на скоростта на подаване 

на пара

Какво да правя ако водата е много твърда? Използвайте филтрирана вода

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Консумативи
набор филтри за двигателя:  U69    35601401 
Текстилна подложка:   AC28  35601402
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Изпразнете контейнера за прах
1. Натиснете заключалката на контейнера за прах [14] и го махнете от уреда.

творете Āконтейнера за праха, развивайки капака. [15]
2. Изтръскайте го внимателно над кофата за боклук. [16]

Почистване на конусния филтър
1. Повдигнете рамката на филтъра в горната част на отделението за прах и махнете

филтриращата повърхност от рамката. [17]
2. Измийте филтъра с тпла вода[18] и го изсушете внимателно [19] преди да го поста-

вите отново в уреда 
3. При поставянето на капака, обърнете внимание на отметките в задните части на

контейнера и капака.  Завъртете капака по часовниковата стрелка като 
комбинирате стрелките преди да поставите контейнера. [20]

4. За да поставите отново кнтейнера в уред, леко го натиснете надолу докато
щракне. [21]

Текстилната подложка не събира мръсотията
• Почистващата подложка вече може да е задръстена с прах и вероятно се налага да 

я изперете. Погледнете раздел "Техническо обслужване"

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ПОЧИСТВАНЕТО

Кога е парочистачката е готова за работа? Около 30 секунди след включване

Може ли да използвам парочистачката върху всякакви подове? На всякакви твърди 
настилки като мрамор, теракота, камък, балатум, дюшеме и паркет.

Дали парочистачката изпуска пара автоматично? Не! За да произведете пара трябва 
да натиснете Спусък за освобождаване на парата, намиращ се под дръжката.

Мога ли да използвам уреда  за почистване на вертикални повърхности? Не! Уреда 
може да се използва за почистване само на хоризонтали повърхности.

Може ли да сложа препарат или друг химикал в резервоара за вода? Не! Така ще 
повредите уреда.

За колко време е достатъчен един резервоар с вода и кога трябва да го 
напълните? Примерно за около 20 мин, ако натискате спусъка непрекъснато.

Дали текстилните подложили могат да се перат? Да могат да се перат на ръка или в 
перална машина на 40 C . Не използвате белина или омекотител.

Колко често трябва да се сменя текстлната подложка? Това зависи от много фактори, 
но най-вече от покритието на пода. Най-добрия начин да разберете дали подложката е 
за смяна е като видите дали остават непочистени участъци след като вече сте почистили.

Използвайте единствено оригинални резервни части на HOOVER.
Обадете се на най-близкия сервизен център на HOOVER ако не сте доволни от работата 
на вашата прахосмукачка. Когато поръчате резервни части трябва да предоставите 
модела на уреда:

HOOVER  сервиз
Когато този уред се нуждае от сервиз и поправки, моля обърнете се към оторизиран 
сервизен център на Hoover.

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

Условия на гаранциите
Условията за гаранциите за този апарат са определени от нашия представител в страната 
в която се продава. Детайли относно тези условия могат да бъдат получени от вашия 
продавач в магазина от където е бил закупен апарата. Фактурата за покупката или касова 
бележка трябва да бъдат представяни за всички рекламации произтичащи директно от 
условията на тази гаранция.
Условията могат да бъдат променяни без предварително уведомяване.




