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БГН

Не пръскайте или засмуквайте възпламеняващи се
течности, миещи препарати, аерозоли или парите им.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ

Уреда е предназначен само за домашно ползване, в
съответствие с описанието, показано в даденото
ръководставо. Преди да започнете да експлоатирате уреда,
се убедете че сте разбрали всичко описано в инструкцията.
Не оставяйте уреда включен. Изключвайте го от
електрическата мрежа и извадете щепсела от контакта
след работа. Изключвайте уреда и преди почистване и
поддръжка.
Този уред може да се ползва от лица (включително
деца над 8 годин) с намалени физически, сетивни или
умствени способности или липса на опит и познания,
само ако те не са наблюдавани или инструктирани
относно използването на уреда от лице, отговорно
за тяхната безопасност. Децата не трябва да играят с
уреда. Почистването и поддръжката на уреда не
трябва да се прави от децата без надзор.
Ако захранващият кабел е повреден незабавно спрете
употребата на уреда. За да се избегнат рисковете за
безопасността, оторизиран от HOOVER сервизен
инженер трябва да замени захранващия кабел.

Не стъпвайте върху захранващия кабел, когато използвате вашия
уред или да изваждате щепсела с дърпане на захранващия кабел.
Не продължавайте да използвате вашия уред, ако изглежда
повреден.
HOOVER обслужване: За да се гарантира продължаването на
безопасната и ефективна работа на този уред ние
препоръчваме, всички сервизни обслужвания или ремонти да
се извършват само от оторизиран HOOVER сервизен инженер.
Не стъпвайте върху захранващия кабел или да оставите той
да се увива около вашите ръце или вашите крака по време
на работа на уреда.
Не използвайте уреда за почистване животни или хора.
Не поставяйте уреда над вас при почистване на
стълбите.
Опазване на 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 оследващо 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.

Пазете ръцете, краката, широките си дрехи и косата си
от въртящи се четки.
Използвайте само аксесоари, които са в комплекта на
уреда или са препоръчани от производителя.

Този уред е в съответствие с европейските директиви 2006/95/EC,
2004/108/EC and 2011/65/EU.

Статично електричество: Някои килими може да
предизвикат малко натрупване на статично електричество.
Освобождаването на статичното електричество, не е опасно
за здравето.

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

Не използвайте уреда на открито или на мокра
повърхност или за всмукване на течности.
Не всмуквайте твърди или остри предмети, клечки,
гореща пепел, фасове и други подобни предмети.
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БГ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЗАПОЗНАВАНЕ С УРЕДА

C. Мини дръжка за носене

Захранващ кабел-употреба
1. Преди употреба освободете фиксираната щипка, завъртете горната кука и освободи захранващ кабел.[Fig. 1]
2. По време на употреба като прахосмук., фиксирайте захранващия кабел в задната част на гл. дръжка.[Fig. 2]
След употреба, откачете захранващия кабел от дръжката и го навива около

D. Изкл/Вкл бутон или за регулиране на мощността*

куките за съхранение преди обезпечаването му с фиксиращата щипка. [Fig. 3]

A. Сгъваемa дръжка
B. Бутона за освобождаване на сгъваемaта дръжка

E. Бързо освобождаваща се щипка на захранващия кабел

Органи за управление*
1. On / Off ключ. Натиснете, за да включите. Натиснете отново, за да изключите [Fig. 4]
2. Плавно регулиране на мощността. Включете и изберете желаната мощност чрез
завъртане на селектора. Завъртете обратно, за да изключите. [Fig. 5]

F. Изходящ филтър
G. Захранващ кабел
H. Фиксирана щипка
I. Врата за торбичката
J. Индикатор за състоянието на торбичката

ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

K. Накрайник за под и килим(GP)**

ТОРБИЧКА & ФИЛТРИ
ВАЖНО: Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта, преди
да сменяте хартиена торбичка или да махате някой от филтрите.

K1. Накрайник за килим (CA)**
K2. Накрайник за под (HF)**
L. Удължителна тръба*

Смяна на хартиена торбичка
Когато индикаторът за проверка на хартиена торбичка показва червено, проверете
дали тя е пълна и трябва да се смени.
Индикаторът за проверка на хартиена торбичка може да покаже червено дори и
ако има запушване на друго място в продукта.
За точна индикация при проверка на хартиена торбичка управлението на
мощността * трябва да се настрои на максимално. Сменете хартиения плик често,
когато чистите материали като фин прах или при почистване нови килими.
Не препълвайте хартиения плик.

M. Накрайник за мебели
n.

Накрайник за ъгли

O. Държач за аксесоари
P. Накрайник за паркет

ЗАПОЗНАВАНЕ С УРЕДА Remove all
Извадете всички компоненти от опаковката.

За да смените хартиена торбичка:
1. Поставете уреда върху равна повърхност, дръпнете и свалете врата на торбичката[Fig. 6]
2. Махнете чантата с дърпане от гумените съединения. Махни лепкавата подложка от
капака и го сгънете над входа да се избегне излизане на прах от торбата. [Fig. 7]
3. Преди да монтирате нова торбичка, сгънете краищата на яката на плика . [Fig. 8]
4. Плъзнете яката по водача и я вдигнете над входната тръба. Яка трябва "щракне" в
мястото си. [Fig. 9]
5. Поставете обратно врата на торбичката следвайки индикациите[[Fig. 10]
НЕ използвайте прахосмукачката без торбичка поставена на място си.
ВАЖНО: Hoover препоръчва филтрите да се заменят след като са били
използвани пет пълни торби.

•Свалете сгъваемaта дръжка от основното тяло и разгънете нагоре.
•Отворете вратата на хартиената торбичката и проверете дали е правилно поставена.
•Уверете се, че филтра пред мотора и изходящия филтър са правилно поставени.
•Поставете накрайник за под и килим
•Развийте докрай кабела.
• На модела с фиксиран бутон за включване го натиснете, за да превключите
положения Включване / Изключване. На модела с бутон за променлива мощност
завъртете копчето за включване и контрол на мощността.

СМЯНА НА СТАНДАРТЕН ФИЛТЪР ПРЕД ДВИГАТЕЛЯ* [Fig. 11]
С отстраняването на хартиената торба повдигнете филтъра пред двигателя от
корпуса на чантата. Поставете новия филтър и новата хартиена торбичка.
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БГ
НЕ използвайте прахосмукачката без филтъра пред двигателя да е на място си.
Заменете стандартния филтъра пред двигателя след като са били използвани
пет пълни торби.
СМЯНА НА ИЗПУСКАТЕЛНИЯ ФИЛТЪР
1. Вдигнете капака на филтъра. [Fig. 12]
2. Отлепете филтър, поставете новия филтър и монтирайте капака. [Fig. 13]
НЕ използвайте прахосмукачката без изпускателния филтър да е на място си.
Заменете стандартния изпускателен филтър след като са били използвани пет
пълни торби.

d)

Излишната вода се отстранява чрез разклащане и се оставя да изсъхне за 24
часа. Поставете обратно чистите филтри само когато са напълно сухи.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОРЕЩА ВОДА ИЛИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ
ВАЖНО: Уверете се, че мрежестия и HEPA филтрите, са монтирани преди употреба.

ЕКСТРИ

Използване "Без торба" *

СГЪВАЕМА ДРЪЖКА
1. За да използвате продукта като преносима прахосмукачка, заедно с аксесоарите,
натиснете бутона за освобождаване на дръжката и я сгънете назад, докато тя кликне
на мястото си, в основата на основното тяло. [Fig. 14,15]
2. Сгънете дръжката за лесно съхранение. [Fig. 16]

Този продукт може да се използва в режим с и без торба. В този раздел ще
опишем как да използвате продукта без торба и съответните филтрите.
ВАЖНО: Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта, преди
да сменяте хартиена торбичка .

Мини дръжка за носене
Като основната дръжка се сгъне назад, Мини дръжката за носене автоматично се повдига за да
позволи продуктът да се носи лесно или да се използва като преносима прахосмукачка. [Fig. 17]

За да превключите от режим "със" в режим "без" торба*
Моля, следвайте следните стъпки:
a) Поставете уреда върху равна повърхност, дръпнете и свалете врата на
торбичката.
b) Извадете торбичката.
c) Монтирайте касетата за режим "без торба".
e) Поставете обратно врата на торбичката следвайки индикациите.

НАКРАЙНИЦИ
Накрайник за под и килим и Накрайник за килим*
1. Закрепете Накрайника за продукта. [Fig. 18]
Натиснете педала за за избор на вид под на накрайника [19] за да изберете
идеалното почистване за вас.
Твърди подове– Четките са ниско за защита на пода.
Kилими – Четки са вдигнати с цел най-дълбоко почистване.
2. Накрайник за паркет * за дървени и деликатни подове.

Изпразване на касетата за режим "без торба"*
a) Поставете уреда върху равна повърхност, дръпнете и свалете врата на
торбичката.
b) Извадете касетата.
c) Махни капака на касета (червен) чрез завъртане на контейнера и горния
капак в противоположни посоки.
d) Изпразнете отломките от контейнера. Проверете дали е необходимо да се почистят
съответните филтри, както е описано в раздела "Поддържане на филтрите без торба".
e) За да се поставя отново касетата и филтрите, просто повторете всички стъпки
в обратната последователност.

АКСЕСОАРИ
За да получите най-добрата производителност и енергийна ефективност #1 е
препоръчително, да се използват правилните накрайници за основните операции по
почистване. Тези накрайници са показани в диаграмите от буквите GP, HF или CA.
Накрайник тип GP може да се използва за почистване и на килими, и на твърд под.
Накрайник тип HF е подходящ за употреба само върху твърд под.

ЗАБЕЛЕЖКА: Hoover препоръчва да се проверят и да се измият, ако е
необходимо, касетата и филтрите след всеки пълен резервоар, вижте раздела за
поддържане на филтри.

Накрайник тип CA е подходящ за употреба само върху килим.
Другите накрайници са аксесоари за специализирани задачи за почистване и се
препоръчват за използвани само по предназначение.

Поддържане на филтрите при използване на касетата за режим "без торба"*
a) За да достигнете до перящия се HEPA филтър (СИН), завъртете мрежестия
филтър в обратна посока от горния капак на касетата и свалете мрежата.
b) Леко потупайте филтрите, за да се освободи излишния прах.
c) Почистете мрежестия филтър (ЧЕРВЕН) и измиите обилно HEPA филтъра
отвътре с топла вода, докато водата почне да тече чиста.

Важно е да се отбележи, че тази прахосмукачка е снабден с Energy Label, който се
изисква от Европейския регламент (EU) 665/2013.
Ако на етикета е показана червена забрана в кръг в ляво, покриващ символа на мокет,
то това значи, че прахосмукачката не е подходяща за използване върху килими.
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Ако на етикета е показана червена забрана в кръг в дясно, покриващ символ на
твърд под, то това значи, че прахосмукачката не е подходящ за използване върху
твърди подови настилки.

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.

#1 ЗАБЕЛЕЖКА: Способност за почистване на прах от килим, способност за
почистване на прах от твърди подови настилки и енергийна ефективност в
съответствие с регламенти (EU) 665/2013 и (EU) 666/2013.

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Таксата ще бъде начислена, ако се установи, че прахосмукачката е в изрядно състояние, но
не е била сглобена в съответствие с тези инструкции, или е бил използвана неправилно.
Преди да се обадите на Сервиз на Hoover проверете следния списък:
1. Има ли ток в ел.мрежата? Проверете с друг уред.
2. Дали хартиената торба пълна? Вижте раздела "Торба & филтри".
3. Дали филтърът е блокиран? Вижте раздела "Торба & филтри".
4. Запушен ли е маркуча или входа? Отстранете предметите предизвикващи запушванията!
Ако имате някакво съмнение се свържете с местния Сервиз на Hoover за съвет, те
могат да бъдат в състояние да ви помогнат по телефона.

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

Консумативи
•
•
•
•

Хартиена торба (X5)
Филтър пред мотора & изходящ филтър -комплект
Изходящ филтър
Филтър с мрежа
(Само за модели оборудвани с касета циклон)

Резервни части

• Портативен комплект (1 презрамка + 1 маркуч + 1 Четка за прах)
• Carpet & Floor Plus Nozzle
• Hard Floor Smart Nozzle
• Parquet Extra Nozzle

H59-35600279
U37-35600280
T92-35600714
T98-35600862

C48-35600191
G226PE-35601647
G218SE-35601618
G87PC-35600655

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
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