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A.  Индикатор "Вкл"(червен)
B.   Индикатор "Готова пара" (зелен)
C.   Бутон "Вкл/Изкл"
D.   Капак на резервоара за вода
E.   Дръжка за пренасяне
F.       Корпус на уреда
G.  Капак на куплунга
H.  Капак на корпуса
I.   Тръби-удължители (3 бр.)
J.   Приставка за под
K.  Платнена подложка (x1)
L.  Съединител за приставката за под
M. Закрепване на платнената подложка (x1)
N.  Приствака за прозорци/за подложки
O1.   Голяма кръгла четк
O2.   Приставка за ъгли
O3.   Малка кръгла четка
P.              Конусна приставка
Q.    Плътна приставка
R1.  Фуния
R2.  Мерителен съд за течност
S.     Ръкохватка за пара
T.      Маркуч
U.    Спусък за пара
V.     Предпазител
W.    Бутон освобождаващ удължителната 
тръба

BG

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ПО ТЕХНИКА НА 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. Използвайте 
само приставки предоставени или препоръчани от Hoover

При използване на почистващи инструменти, задължително дръжте здраво с другата 
ръкаелектроуреда. Това ще гарантира, че уредът няма да падне по време на използване.

ВНИМАНИЕ: Опасност от опарване. Този продукт е много горещ при използван. е
Избягвайте всеки контакт с парата.

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

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

ЗАПОЗНАВАНЕ С УРЕДА

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.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА  hooVER: За да осигурите продължителна 
безопасна и ефективна работа на уреда всички ремонти да се извършват от 
оторизиран сервизен техник на  Hoover.

КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ:

• Да оставяте уреда без надзор по време на работа
• Да го изключвате издърпвайки кабела
• Да държите щепсела или уреда с мокри или влажни ръце
• Да поставяте в уреда течности или препарати различни от вода
• Да насочвате директна пара към оборудване, съдържащо електрически компоненти, 

като например вътрешността на фурни
• Да държите уреда във вода или други течности
• При почистване на стълби, да държите уреда на ниво над главата си

• Да използвате уреда извън помещения
• Не пръскайте или засмуквайте възпламеняващи се течности, миещи препарати,

аерозоли или пари при който съществува риска да предизвикат пожар или
експлозия

• Не стъпвайте върху захранващия кабел или да оставите той да се увива около
вашите ръце или вашите крака по време на работа на прахосмукачката

• Да използвате уреда за почистване или да насочвате пара към хора или животни
• Да продължавате да използвате уреда, ако забележите признаци на неизправност. 

ВЕДНАГА изключете уреда при повреда в захранващия кабел. За да се избегнат 
нещастни случаи, замяната на кабела трябва да бъде извършвана само от 
специалисти на Hoover.



БГ

СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

Извадете всички части от опаковката
1. Закрепете маркуча на главния корпус на уреда. [2]
2. Закрепете удължителната тръба на ръкохватката. Съединете останалите тръби [3]
3. Закрепете съединителя на приставката за под към приставката.  Завъртете съединителя

на мястото му. [4]

4. Закрепете допълнителните тръби към съединителя дощракване [5]
5. Убедете се че работи предпазителя на ръкохватката. [6]

ЗАБЕЛЕЖКА: За да махнете допълнителната тръба от ръкохватката или приставката за 
под от тръбата, натиснете спусковото резе и натиснете настрани

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПОЧИСТВАНЕ

1. Махнете капака на резервоара за чиста вода, като го наиснете и го завъртите 
обратно начасовниковата стрелка. [7]

2. Запълнете мерителния съд с вода на ниво не повече от отметката.
3. Поставете фунията в резервоара и напълнете. [8]
4. Поставете капака на място и го завийте, като го натиснете и завъртите
5. Убедете се че работи предпазителя на ръкохватката. [6]

ВНИМАНИЕ! Преди да доливате вода, винаги изключвайте уреда от контакта и 

изпускайте останалата пара с помощта на спусъка

Почистване с пара на твърди подови покрития
1. Убедете се, че приставката за под е съдинена тръбата-удължител
2. Поставете щепсела в контакта и включете. Ще светне червения индикатор. [9]
3. След няколко минути, зелената индикация за готовност на парата ще покаже,

че уреда е готов за употреба
4. Освободете предпазителя на приставката за пара. [10]
5. За произвеждане на пара, натиснете спусъка. [11]
6. Движете напред назад, като обръщате особено внимание на силно замърсените

участъци

Освежаване на килими
ВНИМАНИЕ! Преди да доливате вода, винаги изключвайте уреда от контакта и 
изпускайте останалата пара с помощта на спусъка

1. Поставете приставката за под върху платнената подложка за под. [12]
2. Повдигнете лостчетата от двете страни на приставката за под за да закрепите 

платнената подложка на мястото и. [13]
3. Повторете гореописнаите точки от 2 до 6

АКСЕСУАРИ

1. Убедете се че работи предпазителя на ръкохватката. [6]
2. За да закрепите плътната приставка, поставете я на ръкохватката/удълчената тръба

щракване. [14]

3. Посатвете нежната малка приставка на коничната и плътната приставка, като 
напаснете на всякъде показаните стрелки. [15]

4. Завъртете по часовниковата стрелка за да закрепи. [15]
5. Поставете щепсела в контакта и включете. Ще светне червения индикатор. [9]
6. След няколко минути, зелената индикация за готовност на парата ще покаже,

че уреда е готов за употреба
7. Освободете предпазителя на приставката за пара.  [10]
8. За произвеждане на пара, натиснете спусъка. [11]

СЪВЕТ: Коничната приставка трябва да бъде закрепена преди останалите малки 
приставки

Конична приставка Използвайте за силно замърсени участъци, например за душа
или в кухнята [16]

Приствака за прозорци
Приставка за мебели

Използвайте за почистване на прозорци и огледала без украси. [17] 
За почистване на дивани и столове използвайте специалната
платнена приставка [18]

Голяма кръгла четка Използвайте за премахване на упорити мазни петна и 
сажди. [19]

Малка кръгла четка За решетки за грил и за тави. [20]
Приставка за ъгли За труднодостъпни участъци, например водопроводни кранове

и др. [21]

ВНИМАНИЕ! Преди да доливате вода, винаги изключвайте уреда от контакта и 
изпускайте останалата пара с помощта на спусъка



БГ

ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА

ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА СЕ 

УБЕДЕТЕ, ЧЕ ТОЙ Е ИЗЦЯЛО ОХЛАДЕН

Изпразнете резервоара за вода
1. Изключете уреда от контакта и се убедете че се е охладил
2. Натиснете и задръжте спусъка за пара, за да спадне остаъчното налягане [11]
3. Щракнете предпазителя за пара. [6]
4. Махнете капака на резервоара за вода, като го натиснете и завъртите обратно на

часовниковата стрелка. [7]
5. Вдигнете уреда и излейте останалата вода. [22]

Махнете и почистете текстилната подложка
1. Изключете уреда от контакта и се убедете че се е охладил
2. Махнете платнената подложка от приставката за под или от пристваката за стъкла
3. Изперете подложката на ръка или в пералня с нежен перилен препарат и 

температура не повече от 30°C.

ВНИМАНИЕ! не използвайте белина или омекотител за тъкани при изпирането на 
подложката

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате проблеми с използването на дадения уред, моля прочетете описаните 
неизправности и тяхното отстраняване, преди да се обадите в сервизната служба на  
Hoover.

Парогенератора не се включва
• Проверете има ли захранване
• Проверете кабела

Уреда не генерира пара
• Убедете се че уреда е включен
• Възможно е в резервоара да няма вода 
• Възможно е да е включен предпазителя. 
•  Неправилна температура на водата. Когато уреда е готов светва зелената лампа

Уреда загрява дълго
• Ако водата във вашия регион е много твърда, в резервоара се натрупва много  

варовик. Той трябва да се премахне.

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

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Дадения продукт съответства на европейските директиви 2006/95/EC, 2004/108/
EC и 2011/65/EC.

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

я изперете. Погледнете раздел "Техническо обслужване"

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.  

Опазване на околната среда
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.

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.




