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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
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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. Използвайте 
само приставки предоставени или препоръчани от Hoover
ВНИМАНИЕ: Електрическия ток е изключително опасен. Дадения уред трябва задължително да бъде заземен. 
ВАжНо! За обозначение на проводниците в кабела е използвана следната цветна кодировка: 
Син-Нула,  Кафяв-Фаза,     Жълто-зелен- заземяване

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ СВЪРЗАНИ С ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ ИЛИ 
НЕМОЩНИ ХОРА: Този уред не е предназначен за употреба от лица 
(включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени 
способности или липса на опит и познания, освен ако те не са 
наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от 
лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат 
наблюдавани, за да се гарантира, че те не играят с уреда. Не 
позволявайте на деца да почистват уреда

СЛЕД КРАЯ НА РАБОТАТА: Изключвайте уреда от електрическата мрежа и извадете щепсела от кон такта. Изключвайте уреда и 
преди почистване и поддръжка.

•  Преди да използвате уреда, се запознайте с инструкциите в тази брошура
•  Преди да включите уреда в контакта се убедете, че напрежението отговаря на указаното в табелката на самия уред и че

контакта е заземен
•  Не наливайте в резервоара миещи препарати или химически почистващи вещества
•  Не докосвайте уреда с мокри ръце или крака, ако уреда е включен в контакта
•  Не потапяйте уреда във вода или други течности
•  Не оставяйте уреда без надзор, ако е включен в контакта
•  Не разрешавайте на деца или на хора, незапознати с инструкциите, да използват уреда.
•  Ако няма да ползвате уред адълго време, го изключете от контакта
•  В случай на повреда, веданага изключете уреда от захранването и не правете опити да го ремонтирате самостоятелно -

обърнете се към оторизиран сервизен център
•  Системата за свързването на кабелите трябва да съответства на действащото законодателство
•  За да е гарантирана безопасността на уреда, изплолзвайте само оригинални резервни части и аксесоари или такива,

утвърдени от производителя
•  Не ползвайте уреда, ако има поврден захранващ кабел или други важни части
•  Използването на уреда на места с опасност от взрив е забранено.
•  Не насочвайте струя с пара към електрически компоненти или уреди
•  Не оставяйте уреда при силен вятър или дъжд
•  Не поставяйте уред ана повърхности чувствиелни към топлина
•  Не използвайте удължители, забранени от производителя. Възможно е възникването на пожар.
•  Ако случйано уреда падне, той трябва да бъде занесен за проверка в оторизиран сервизен център, защото вътрешния

механизъм може да е повреден, а това намалява степента на безоапсност на уреда.

Не докосайте с ръка струята пара! 
Опасност от опарване!

Не насочвайте струята пара 
към хора или животни! 
Опасност от опарване!

БГ

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА

•  Сложете най-подходящата приставка за типа почиствана повърхност. (виж глава "Допълнителни приспособления и 
принадлежности"

•  Поставете захранващия кабел(2) в заземен контакт.  Ще светне индикатора на захранването (6).
•  За подаване на пара, натиснете спусъка (1).

ЕЛЕКТРОННА РЕГУЛИРОВКА НА ПАРАТА
Налягането на парата може да се регулира, завъртайки ръкохватката (3), избирайте силна или слаба струя в зависимост от 
степента на замърсяване.. (Схема Е)

ВНИМАНИЕ: След приключване на работа, изпразнете резервоара за вода
ВНИМАНИЕ: Даже изключен от мрежата уред може да произвежда пара. Отнасяйте се към него с внимание и го съхранявайте 
на места недостъпни за лица незапознати с инструкциите за експлоатация

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
•  За почистване на кожа, дърво и деликатни тъкани, особенно мохер, кадифе и други мъхести тъкани, прочетет инструкциите на

производителя. Почиствайте такива материи, като ги разползагте на безопасно разстояние, и поставите мека тъкан. При това 
предварително направете проба на невидим участък на изделието. Изчакайте пробния участък да изсъхне изцяло, след това 
оценете резултата и въздействието върху материята преди да продължите с почистването на останалата част от изделието, 
като използвате технологията, както и при пробния участък. В случай на съмнение и при обработка на чувствителни 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С КОНСТРУКЦИЯТА НА УРЕДА

В настоящото ръководство са описани конструкцията на уреда и допълнителните приспособления, които са показани на стр. 2 

УРЕД

1. Спусък за пара

2. Захранващ кабел

3. Ръкохватка

4. Резевоар за вода

5. Капак на резервоара за вода

6. Осветление

*  Само за някои модели

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И АКСЕСОАРИ

7. Приставка за почистване на прозорци*

8. Крепеж за платнена подложка*

9. Приставка за пара с четка

10. Държач за приставки*

11. Приставка за пара*

12.Приставка за ъгли

13. Кръгла четка

14. Макла платнена подложка*

НАЧАЛО НА РАБОТАТА

•  Напълнете резервоара (4) с обикновенна водопроводна или деминерализирана вода (Схема D). 
•  Сложете капака (5) на резервоара с вода (4) и го завъртете по часовниковата стрелка, докато се затегне (Схема C). 
•  Включете, натиснете бутона за стрт и след 20 сек парата ще е готова



ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ
При замяна използвайте само оригинални резервни части и консумативи произведени от Hoover. Те могат да бъдат закупени от 
местния дилър на Hoover. При поръчка на резервни части н забравяйте да кажете модела на вашия уред

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

БГ

•  Приставка за прозоржи (7) - за почистване на стъкла, огледала и гладки повърхности
•  Крепеж за платнена подложка (8) - за почистване на деликатни повърхности
•  Приставка за пара с четка (9) - за почистване на мебелни калъфи и дивани
•  Държач за приставки (10) - зза закрепване на приставката за прозорци и приставката с четка, може да се използва и за директно 

разпределение на парата на различни повърхности
•  Приставка за пара (11) - за почистване на ъгли, ръбове на работен плот, растения
•  Приствака за ъгли (12) - за почистване на тесни и трудно достъпни места, например м ивки, тоалетни чинии и батерии
•  Кръгла четка (13) - за премахване на упорити замърсявания от малки повърхностинапр. дръжки, щори, и др.
•  Малка текстилна подложка (14) - закрепете на държача за приставки за защита от пряка пара

Правилния начин за закрепване на приставки
•  Поставете щифтовете в основата на дюзата в специален канал на ръба на устройството
•  Завъртете обратно на часовниковата стрелка до щракване (Схема B).
ВНИМАНИЕ: Тъй като приставките се нагряват много силно процеса на работа, при махането или смяната им трябва да сте 
много внимателни. Използвайте ръкавица за горещи съдове или изчакайте докато приставката изстине. Преди замяна на 
приставката се убедете че уреда е изключен от мрежата.

P14 35600272
G78 35600274
AC17 35600275
AC18 35600276

Консумативи
КОМПЛЕКТ КРЪГЛИ ЧЕТКИ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПРИСТАВКА  
ПРИСТАВКА ЗА ПРОЗОРЦИ
ПРИСТВАКА С ЧЕТКА
МИКРОФИБЪРНА САЛФЕТКА AC19 35600277

Тези аксесоари може да закупите отделно

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Преди да извършвате техническо обслужване се убедете че уред е изключен от контакта. Завършвайки работа с приствакта с 
четка оставете влакната да изстинат в естествено положение, за да да не се деформират след изсъхване.За почистване на 
външната повърхност на уреда използвайте влажна салфетка

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА

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.
качество: Нашите заводи са независимо оценени за високо качество. Продуктите са изработени  завод в съответствие с 
изискванията на ISO9001.  
Безопасност: Ние сме получили сертификати от независими организации, потвърждаващи качеството и безопасността на 
уредите

ГАРАНЦИЯ

Компанията Hoover се задължава да спазва изискванията за опазване на околната среда в дългосрочен план. Ние поддържаме 
следната политика за опазване на околната среда " «Прилагане на най-ефективни от гледна точка на методи за защита на 
околната среда в проектирането, производството, опаковането, използването и унищожаването на продуктите  продължавайки 
повишаването на качеството за  отребителите».

Този апарат е маркиран съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС отнасяща за Отпадъци от електрически и 
електронни апарати (WEEE). Съдействайки за това този продукт да бъде депониран правилно вие ще помогнете 
да се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве, които могат 
да бъдат да бъдат предизвикани от неправилната обработка на отпадъците от този продукт.
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 продук отговаря на европейските директиви 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EC.

Hoover Limited Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan CF48 4TU

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

•  повърхности такива, като тъкани, кожа и дърво, винаги се консултирайте с дилъра на  уреда.

•  При почистване на дървени повърхности ((мебели, врати и др.) бъдете особенно внимателни, защото продължителното
използване на пара, може да промени някои повърхности, блясъка или цвета на повърхностите. Затова ние препоръчваме 
обработването на такива повърхности през каратки интервали от време или през кърпа.

•  Особенно внимание трябва да се отделя на подовете от редени тухи - твърде дълга употреба на парата, може да разтопи 
закрепващия им агент, както и да измени цвета и ли да премахне гланца им

•  На деликатни повърхности (напр. синтетични материали, лакирани повърхности и др) препоръчваме използването на фината 
четка, покрита с не по малко от 2 слоя платнена тъкан за намяляне интензивността на струята пара.

•  При почистване на стъклени повърхности и при ниска температура на въздуха, предварително нагрейте стъклото, като 
поставите уреда на разстояние около 50 см

•  Грижейки се за растения, разполагайте струята пара на разстояние не по-малко от 50 см
•  Уреда може да се използва и без специалните приставки-четки за решаване на особени задачи по почистване, изискващи

пара от близко разстояние, което зависи от тимпа на материала и степента на замърсяването му. Колкото по-трудно се 
премахва замърсяването толкова трябва да се доближи уреда до повърхността, тъй като температурата и наляхгането 
непосредствено до изхода са по големи. При всички случаи, при трудно почистваема повърхност, след използването на пара  
изтрийте повърхноста със суха салфетка или кърпа.

ЗАПЪЛВАНЕ НА ИЗПРАЗНЕН РЕЗЕРВОАР
Ако в процеса на работа, в резервоара е свършила водата, може да долеете вода без да изключвате уреда от контакта. Тази 
характеристика ви дава неограничена свобода на експлоатация и парова обработка. Просто махнете капака както е показано на 
илюстрацията и долейте вода. След това може да продължите работата с парата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И АКСЕСОАРИ
Уреда може да бъде използван с различни типове допълнителни аксесоари в зависимост от конкретната задача по почистване.




