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INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w niniejszej 
instrukcji użytkownika.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem używania odkurzacza.
Należy zawsze wyłączyć i wyjąć ładowarkę z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia 
lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego 
doświadczenia oraz wiedzy, jedynie pod warunkiem że odbywać się będzie to pod nadzorem lub po 
przeszkoleniu na temat bezpiecznego użycia urządzenia oraz związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie 
mogą bawić się urządzeniem. Urządzenia nie powinny czyścić ani konserwować dzieci bez nadzoru.
Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. 
Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez serwisanta 
autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hoover.
Jeśli odkurzany obszar zawiera balkon lub schody, należy zapewnić barierę fizyczną, aby uniemożliwić 
dostęp na ten balkon lub schody i zapewnić bezpieczeństwo pracy. Należy nadzorować małe dzieci 
oraz zwierzęta domowe podczas pracy Robota.
Urządzenie należy zawsze przechowywać wewnątrz budynku. Nie wystawiać urządzenia na działanie 
warunków atmosferycznych, wilgoci lub źródeł ciepła (piecyk, kominek, wilgotna podłoga).
Nie należy wystawiać Robota lub jego akcesoriów na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich 
temperatur (optymalna temperatura w zakresie 0 - 30°C).
Nie upuszczać Robota i nie używać jego akcesoriów, jeżeli zostały one upuszczone, zniszczone, 
pozostawione na zewnątrz lub zalane wodą.
Nie wolno odłączać lub ciągnąć za złącze przewodu zasilacza.
Nie należy go używać do czyszczenia schodów.
Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych 
zalecanych lub dostarczonych przez firmę Hoover.
Nie wolno wciągać twardych lub ostrych przedmiotów, zapałek, gorącego popiołu, niedopałków 
papierosów ani innych podobnych przedmiotów.
Nie wolno spryskiwać łatwopalnymi cieczami, środkami czyszczącymi w aerozolu ani ich oparami.
Nie wolno kontynuować eksploatacji uszkodzonego urządzenia lub ładowarki.
Serwis firmy Hoover: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia, zalecamy 
zlecanie prac serwisowych lub napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego punktu serwisowego 
firmy Hoover.
Nie wolno używać urządzenia do odkurzania ludzi lub zwierząt.
Nie wymieniać akumulatorów Robota na baterie jednorazowe.
Jeśli Robot nie będzie eksploatowany przez dłuższy czas (kilka tygodni), należy wyjąć wtyczkę 
zasilacza sieciowego z gniazdka.

Ładowanie akumulatora
Należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną wraz z urządzeniem.
Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania w gniazdku jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej 
ładowarki.
Nigdy nie ładować akumulatorów w temperaturze powyżej  30°C lub poniżej 0°C.
Ładowarkę dołączoną do urządzenia należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka.
W razie ekstremalnych warunków użycia lub przy ekstremalnej temperaturze może dojść do 
wycieków z akumulatorów. W razie styczności cieczy ze skórą należy ją natychmiast przemyć wodą. 
Jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy je bezzwłocznie przepłukać w ciepłej wodzie przez minimum 
10 minut. Skontaktować się z lekarzem.
Nieznaczne nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.

Utylizacja akumulatorów po ich zużyciu.
Jeżeli urządzenie ma być złomowane, należy z niego najpierw usunąć akumulatory. Podczas 
wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania. Akumulatory należy 
utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
Włączyć urządzenie i pozwolić, aby pracowało aż do całkowitego wyczerpania akumulatorów. Zużyte 
akumulatory należy przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi. W 
celu wyjęcia akumulatorów należy skontaktować się z Centrum Serwisowym Hoover lub postępować 
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CONTENT OF THE BOX

Obudowa główna odkurzacza

Główny zasilacz sieciowy

Wielofunkcyjna szczotka 
czyszcząca

Dodatkowa szczotka do czyszczenia 
krawędzi X2

Dodatkowy filtr tkaninowy X1

Dodatkowy filtr z gąbki X1

zgodnie z następującymi instrukcjami.
1. Wyłączyć Robota i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
2. Odwrócić Robota i umieścić na równej powierzchni. Nacisnąć dwa przyciski zwalniania 

akumulatora, aby zwolnić akumulator. [Rys. 26]
3. Wyjąć akumulator.
Uwaga: W razie napotkania jakichkolwiek problemów z demontażem jednostki lub w razie 
konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu 
urządzenia należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub komunalnym zakładem utylizacji 
odpadów.

ISTOTNE UWAGI PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem Robota i jego akcesoriów, należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami. Nie wolno rozmontowywać Robota ani 
podejmować prób jego samodzielnej naprawy. W razie usterki skontaktować się z serwisem technicznym firmy Hoover.
Schody: Aby nie spaść ze stopni, schodów i krawędzi, Robot korzysta z czujników. W pewnych sytuacjach czujniki mogą nie pracować w pełni 
prawidłowo.
Robot nie wykrywa stopni o wysokości mniejszej niż 8 cm. Stopnie niższe niż 8 cm mogą doprowadzić do upadku Robota.
Upadek Robota mogą spowodować też silnie odbijające lub bardzo ciemne powierzchnie stosowane na schodach i stopniach, np. szkło lub 
błyszcząca ceramika.
Należy unikać korzystania z Robota na antresolach, podestach lub innych wyższych poziomach bez ograniczników.
Używanie baterii: Robot jest zasilany akumulatorami litowymi o dużej trwałości, Akumulatorki posiadają 6 miesięczna gwarancję, o ile są one 
używane i konserwowane zgodnie z niniejszą instrukcją.
W przypadku znacznego spadku wydajności Robota można wymienić jego akumulatory, które można nabyć u dystrybutora firmy Hoover.
W Robocie należy używać tylko te części zamienne, które zostały zatwierdzone przez firmę Hoover. Używanie innych części, niż te 
zatwierdzone przez firmę Hoover, jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji urządzenia.
Do ładowania Robota stosować wyłącznie zasilacz sieciowy dostarczony w komplecie. Stosowanie niewłaściwego zasilacza sieciowego jest 
niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji.
 
Ochrona środowiska
Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że nie jest ono klasyfikowane jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy 
zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować 
zgodnie z lokalnymi przepisami w sprawie utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i 
recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w 
którym produkt został zakupiony.

Urządzenie spełnia wymogi europejskich norm 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2011/65/WE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
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ELEMENTY ROBOTA-ODKURZACZA
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Robot-Odkurzacz - Widok z dołu

F Czujniki podłogi i kurzu

G Przednie koło

H Sszczotka krawędziowa

I Przykrywka od baterii

J Kółko tylne

K Szczotka obrotowa

L Pojemnik na kurz

M Port ładujący

N Kratka filtru wywiewnego

O Główny zasilacz sieciowy

PRZYGOTOWANIE ROBOTA-ODKURZACZA

PAKOWANIE
Nie wyrzucać opakowania Robota. Może przydać się w przyszłości do przechowywania lub transportu 
Robota. Opakowanie należy przechowywać przez okres ważności gwarancji.
W czasie rozpakowywania Robota i jego akcesoriów należy trzymać plastikowe opakowania z dala od 
dzieci i zwierząt, ponieważ potencjalnie mogą się nimi udusić.
Przed pierwszym użyciem odkurzacza ładuj go przez przynajmniej 24 godziny. [Rys. 1]
Począwszy od drugiego ładowania całkowity czas ładowania to 5 godzin.
Nie narażać zasilacza sieciowego Robota na temperatury poniżej 0°C ani powyżej 30°C, ponieważ 
może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.
Zasilacz może zostać podłączony tylko do standartowego gniazdka zasilającego.
AKUMULATOR
Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora, Robot powinien on być zawsze naładowany. Kiedy 
Robot nie pracuje, powinien być podłączony do zasilacza. Robot wyposażony jest w inteligentny 
system ładowania, który zapewnia, że baterie będą zawsze w pełni naładowane, ale nie dopuszcza do 
ich przeładowania.
Aby zapobiec wypadkom, zawsze należy upewnić się, że wszystkie osoby w pokoju są świadome 
obecności Robota.

Rys. 1
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A Przedni zderzak

B Przycisk zasilania/Auto

C Gumowe zderzaki przednie

D SoczeWKa przednia (Sensor Window)

E Przycisk zwalniający pojemnik na kurz

Robot-Odkurzacz - Widok z góry
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KORZYSTANIE Z ROBOTA-ODKURZACZA
Włączanie
Nacisnąć przycisk AUTO znajdujący się na Robocie,  pośrodku przedniej części. [Rys. 2]
Uwaga: Jeśli w Robocie pojawiły się błędy, przycisk Auto zacznie migać lub rozlegnie się alarm 
dźwiękowy. Nacisnąć przycisk Auto dwa razy, aby wznowić pracę Robota.
Programy czyszczące
Robot jest wyposażony w Nawigację Podczerwoną AAI - zaawansowany system nawigacyjny, który 
wykorzystuje algorytmy do obliczenia i wybrania najlepszej ścieżki odkurzania pomieszczenia.
Nacisnąć przycisk AUTO na Robocie, aby włączyć tryb automatycznego odkurzania. Automatycznie 
dobrany zostanie najlepszy tryb odkurzania danego pomieszczenia. Może wybrać jeden z czterech 
wzorów sprzątania:

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

KONSERWACJA ROBOTA-ODKURZACZA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć Robota.
1. Aby wyłączyć Robota, nacisnąć przycisk Auto. [Rys. 2]
2. Do oczyszczenia wszystkich powierzchni należy użyć wilgotnej szmatki z odrobiną mydła. Nie pozwolić na 

dostanie się wody do żadnej z części urządzenia w trakcie czyszczenia. [Rys. 3]
3. Wysuszyć za pomocą miękkiej szmatki. [Rys. 3]

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Pojemnik na kurz należy opróżniać po każdym cyklu odkurzania lub wtedy, kiedy jest pełny.
1. Wyłączyć Robota. [Rys. 2]
2. Nacisnąć przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wyjąć pojemnik z Robota. [Rys. 4]
3. Aby otworzyć pojemnik na kurz, umieścić jedną rękę na podstawie, a drugą podnieść pokrywę. [Fig.5a] Po 

otwarciu opróżnić zawartość pojemnika do kosza. [Rys. 5b]
4. Za pomocą uniwersalnej szczotki do czyszczenia usunąć w razie potrzeby nadmiar kurzu z wewnętrznej 

powierzchni pojemnika na kurz. [Rys. 6]
5. Ponownie zamontować pojemnik na kurz na Robocie. [Rys. 9]

CZYSZCZENIE FILTRÓW

Robot jest wyposażony w pakiet filtrów przed silnikiem. Aby zapewnić optymalną wydajność odkurzania, należy 
regularnie czyścić filtry. Należy czyścić filtry (myjąc je) co piąte opróżnianie zbiornika na kurz.

WAŻNE: Należy czyścić filtry (myjąc je) co piąte opróżnianie zbiornika na kurz. Niedostateczne czyszczenie filtrów 
może doprowadzić do zapchania, przegrzania i uszkodzenia odkurzacza. Może to spowodować wygaśnięcie 
gwarancji.

1. Wyłączyć Robota. [Rys. 2]
2. Nacisnąć przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wyjąć pojemnik z Robota. [Rys. 4]
3. Aby otworzyć pojemnik na kurz, umieścić jedną rękę na podstawie, a drugą podnieść pokrywę. [Rys. 5a] Po 

otwarciu opróżnić zawartość do kosza. [Rys. 5b]
4. Nacisnąć ramkę filtra z obu stron, aby zwolnić filtr i uzyskać do niego dostęp. [Rys. 8]
5. Delikatnie opukać filtry, aby usunąć z nich nadmiar kurzu, a następnie przemyć je w letniej wodzie. Usunąć 

nadmiar wody, wytrzeć miękką ściereczką, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed 
ponownym zamontowaniem. [Rys. 7]

6. Po całkowitym wyschnięciu zmontować ponownie filtr. NIE UŻYWAĆ Robota bez zamontowanych filtrów.  
[Rys. 8,9]

WAŻNE: Regularnie sprawdzać i konserwować filtry zgodnie z instrukcjami konserwacji filtrów. Po 3 myciach 
zaleca się zakup nowych filtrów. To zapewni odpowiednią wydajność odkurzacza.

CZYSZCZENIE SZCZOTEK OBROTOWYCH
Regularnie czyścić szczotki obrotowe, aby uzyskiwać optymalne wyniki odkurzania.
1. Wyłączyć Robota. [Rys. 2]
2. Obrócić Robota. [Rys. 10]
3. Ostrożnie obrócić zespół szczotek obrotowych i nożyczkami wyciąć wszelkie zaplątane nitki, włosy itp. [Rys. 14]
4. Usunąć nadmiar kurzu uniwersalną szczotką. [Rys. 14] 

ŁADOWANIE ROBOTA
Kiedy akumulator Robota rozładuje się do 5%, odkurzacz przestanie pracować i wyemituje sygnał 
dźwiękowy. Po podłączeniu do zasilania na Robocie zapali się kontrolka informująca o trwającym 
ładowaniu. Po całkowitym naładowaniu kontrolka będzie migała.
WAŻNE: Robot nie będzie działać bez zamontowanego pojemnika na kurz. Robot nie będzie 
pracować podczas trwania ładowania ani wtedy, kiedy jest bezpośrednio podłączony do zasilacza.

Dzięki czujnikom kurzu w momencie wykrycia dużej ilości kurzu Robot automatycznie skoncentruje się 
na odkurzaniu danego obszaru i będzie pracował, wykonując wzór eliptyczny.

Zygzak Krawędziowy Eliptyczny Kwadratowy
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CZYSZCZENIE KÓŁEK
1. Wyłączyć Robota i odwrócić go. [Rys. 2 & 10] 
2. Usunąć brud lub włosy nagromadzone w kołach. [Rys. 16]
3. Oczyścić koła za pomocą suchej szmatki. [Rys. 17]
4. Sprawdzić czy koła mogą się swobodnie obracać.

CZYSZCZENIE SZCZOTEK DO KRAWĘDZI
Szczotki do krawędzi bardzo łatwo zużywają się w przypadku intensywnego 
użytkowania. Należy często i regularnie monitorować ich stan.
1. Wyłączyć Robota i odwrócić go. [Rys. 2 & 10]
2. Odkręcić śruby używając śrubokręta. [Rys. 20]
3. Za pomocą nożyczek, usunąć zalegające włosy lub inne odpady. [Rys. 22]

KORYGOWANIE ODKSZTAŁCEŃ SZCZOTEK DO KRAWĘDZI
Szczotka może zostać czasem zdeformowana podczas transportu lub kiedy jest 
używana w specyficznych warunkach. W tym przypadku możliwe jest przywrócenie 
jej do pierwotnego kształtu, poprzez zanurzenie włosia w gorącej wodzie.
1. Wyłączyć Robota i odwrócić go. [Rys. 2 & 10]
2. Odkręcić śruby używając śrubokręta. Wyjąć szczotki do krawędzi. [Rys. 20]
3. Delikatnie włożyć włosie do gorącej wody. [Rys. 23]
4. Trzymać każdy zestaw włosia zanurzony dopóki się nie wyprostuje i nie powróci 

do normalnego stanu. Następnie wyjąć i pozostawić do wyschnięcia. [Rys. 24]
5. Kiedy zupełnie wyschną, ponownie zamontować je i dokręcić na swoim miejscu.

WYMIANA SZCZOTEK DO KRAWĘDZI
Jeżeli szczotki są zbyt zniszczone, należy je wymienić. Szczotki do wymiany można 
uzyskać u dostawcy części firmy Hoover.
1. Wyłączyć Robota i odwrócić go. [Rys. 2 & 10]
2. Odkręcić śruby używając śrubokręta. [Rys. 20]
3. Usunąć stare szczotki i włożyć nowe na prawidłowe miejsce. [Rys. 22]
4. Dokręcić śruby. [Rys. 21]

CZYSZCZENIE KÓŁKA PRZEDNIEGO
1. Wyłączyć Robota i odwrócić go. [Rys. 2 & 10]
2. Usunąć brud lub włosy nagromadzone w kole.
3. Oczyścić koło za pomocą suchej szmatki. [Rys. 19]
4. Sprawdzić czy koło może się swobodnie obracać. [Rys. 18]

CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW PODŁOGOWYCH
Czujniki podłogowe znajdują się w podstawie Robota. Czujniki należy czyścić w tym 
samym czasie, kiedy usuwa się kurz z pojemnika. Zaleca się częste czyszczenie, aby 
zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy Robota.
1. Wyłączyć Robota i odwrócić go. [Rys. 2 & 10]
2. Aby wyczyścić czujniki należy użyć delikatnej lub bawełnianej szmatki. [Rys. 25]

CZYSZCZENIE OKIENEK CZUJNIKÓW (SOCZEWKA PRZEDNIA)
Czujniki wykrywające ściany znajdują się w przedniej części Robota. Okno czujnika 
należy czyścić w tym samym czasie kiedy usuwa się kurz z pojemnika. Zaleca się 
częste czyszczenie, aby zapewnić optymalne wyniki pracy Robota.
Aby wyczyścić okienko czujnika, należy użyć delikatnej lub bawełnianej szmatki. 
[Rys. 15] 

CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW KURZU
Czujniki kurzu znajdują się za szczotkami obrotowymi.
1. Wyłączyć Robota i odwrócić go. [Rys. 2 & 10]
2. Pociągnąć za uchwyt zwalniający szczotki obrotowe. [Rys. 11]
3. Podnieść zaczep szczotek obrotowych. [Rys. 13]
4. Wyjąć szczotki obrotowe. [Rys. 12]
5. Oczyścić czujniki kurzu suchą miękką ściereczką. [Rys. 14]
6. Zamontować z powrotem szczotki obrotowe i sprawdzić, czy są prawidłowo 

włożone. [Rys. 13]
7. Zamknąć mocowanie, upewniając się że jest zablokowane. [Rys. 11]
Zaleca się czyszczenie czujników kurzu raz w tygodniu, aby zapewnić optymalne 
wyniki pracy Robota.

WYMIANA SZCZOTEK OBROTOWYCH
1. Wyłączyć Robota. [Rys. 2]
2. Nacisnąć przycisk zwalniający szczotki obrotowe [Rys. 11]
3. Podnieść zaczep szczotek obrotowych. [Rys. 13]
4. Wyjąć szczotki obrotowe. [Rys. 12]
5. Zamontować nowe szczotki obrotowe i sprawdzić, czy są prawidłowo włożone. 

[Rys. 13]
6. Zamknąć mocowanie, upewniając się że jest zablokowane. [Rys. 11]Rys. 10

Rys. 12

Rys. 14

Rys. 16

Rys. 18

Rys. 20

Rys. 22

Rys. 24

Rys. 11

Rys. 13

Rys. 15

Rys. 17

Rys. 19

Rys. 21

Rys. 23

Rys. 25
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej znajduje się lista najczęściej spotykanych problemów i ich rozwiązanie. Jeżeli którykolwiek z 
problemów utrzymuje sie przez dłuższy czas, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Hoover.

Robot nie działa
• Sprawdzić, czy Robot jest włączony.
• Sprawdzić, czy pojemnik na kurz, filtr i szczotki obrotowe są czyste.
• Sprawdzić, czy Robot nie wymaga ładowania.

Moc czyszczenia jest słaba

• Odłączyć zasilanie i opróżnić pojemnik na kurz.
• Sprawdzić i wyczyścić filtr i silnik.
• Sprawdzić i wyczyścić szczotki do podłogi.
• Sprawdzić i wyczyścić czujniki.
• Sprawdzić i wyczyścić koła napędowe.

Robot jest bardzo głośny w 
czasie pracy

• Wyczyścić zbiornik na kurz i filtr.
• Sprawdzić szczotki i koła napędowe, czy nie są zabrudzone.

Robot nie działa, ale nie 
wyświetla się żaden kod błędu • Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Hoover

KODY BŁĘDÓW

Podczas działania lub włączania, mogą pojawić się następujące kody

Kod awarii niebieska Czerwony Fioletowy Wyjaśnienie

Er01 Szczotki obrotowe i szczotki krawędziowe wymagają 
czyszczenia

Er02 Sprawdź, czy worek na kurz został prawidłowo zamon-
towany.

Er03 Sprawdzić podłączenie akumulatora

Er04 Czujniki wymagają czyszczenia

Er05 Przednie/Lewe/Prawe koło wymaga sprawdzenia i 
oczyszczenia

Er06 Sprawdzić zderzak

UWAGA: Jeśli którakolwiek z tych usterek nie zniknie, skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy 
HOOVER. NIE podejmować samodzielnych prób rozkładania Robota.
   
        = świeci                     = miga

WAŻNE INFORMACJE
W Robocie stosować wyłącznie zatwierdzone części zamienne. Używanie innych części niż te zatwierdzone 
przez firmę Hoover, jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji urządzenia.
Jeśli Robot nie będzie używany przez kilka miesięcy, należy wyjąć jego akumulatory i przechowywać je w 
suchym miejscu.
WAŻNE: przed wymianą baterii, zawsze należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.

WYMIANA AKUMULATORÓW ROBOTA
Robot wyposażony jest w pakiet akumulatora.
1. Odwrócić Robota i umieścić na równej powierzchni. Nacisnąć 2 przyciski zwalniające, aby uwolnić pakiet 

akumulatora. [Rys. 26]
2. Odłączyć przewody i wyjąć pakiet akumulatora. Podczas montowania akumulatora i podłączania 

przewodów sprawdzić biegunowość. Należy również sprawdzić, czy przewód jest położony prawidłowo 
przed pełnym włożeniem akumulatora. [Rys. 27]

3. Przed przystąpieniem do korzystania z Robota zawsze sprawdzić, czy nowy akumulator jest naładowany. 
[Rys. 1]

Rys. 26

Rys. 27
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WAŻNE INFORMACJE

Części zapasowe i materiały eksploatacyjne firmy Hoover
Należy zawsze wymieniać części na oryginalne części zapasowe firmy Hoover. Można je nabyć 
w lokalnym serwisie firmy Hoover lub bezpośrednio w firmie Hoover. Przy zamawianiu części zawsze należy 
podać numer danego modelu.

Materiały eksploatacyjne
• Zestaw filtrów U90 35601901
• Akumulator: B003 35601902
• Szczotka obrotowa Y42 35601900
• Szczotki krawędziowe (x2) RB032 35601903

Jakość
Fabryki firmy Hoover zostały poddane niezależnej kontroli pod kątem jakości. Nasze produkty zostały 
wytworzone z wykorzystaniem systemu kontroli jakości spełniającego wymogi normy ISO 9001.

Gwarancja
Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie 
jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym 
urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód 
sprzedaży lub pokwitowanie.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
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