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UTASÍTÁS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ UTASÍTÁS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

A készüléket a használati utasításban leírtak szerint csak háztartási 

takarításhoz szabad használni. A készülék használatba vétele előtt 

gondosan olvassa el az utasításokat.

Ne hagyja a készüléket a fali csatlakozóaljzatba dugaszolva. 

A használat után, vagy a készülék tisztítása vagy karbantartása előtt 

mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót.

A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csök-

kent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztala-

tokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha felügyeletben 

részesülnek vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos haszná-

latáról, és megértették a készülék használatában rejlő veszélyeket. 

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantar-

tást nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.

Azonnal fejezze be a készülék használatát, ha a hálózati kábel 

megsérült. A veszélyek elkerülése érdekében a hálózati kábelt 

hivatalos Hoover szerelőnek kell kicserélnie.

Kezét, lábát, laza ruházatát és haját tartsa távol a forgókeféktől.

Csak a Hoover által ajánlott vagy szállított tartozékokat, fogyóeszkö-

zöket vagy tartalék alkatrészeket használja.

Statikus elektromosság: Bizonyos szőnyegekben felhalmozódhat a 

statikus elektromosság. Az esetleges elektrosztatikus kisülésnek 

nincs egészségkárosító hatása.

Ne használja a készüléket a szabadban.

Ne szívjon fel a készülékkel kemény vagy éles tárgyakat, gyufát, 

forró hamut, cigarettacsikket vagy hasonló anyagokat.

Ne permetezzen vagy ne szívjon fel a készülékkel gyúlékony folya-

dékokat, tisztító folyadékokat, aeroszolokat vagy azok gőzeit.

Használat közben ne húzza rá a készüléket a hálózati kábelre, illetve 

ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.

Ne folytassa a készülék használatát, ha hibásnak látszik.

Hoover szerviz: A készülék folyamatos, biztonságos és hatékony 

működése érdekében javasoljuk, hogy a készülék szervizelését vagy 

javítását csak szakképzett Hoover szerelővel végeztesse el.

A készülék használata közben ne lépjen a hálózati kábelre, illetve ne 

tekerje azt a keze vagy a lába köré.

Ne használja a készüléket emberek vagy állatok tisztítására.

Lépcső tisztításakor ne helyezze a készüléket maga fölé.

Soha ne fogja meg nedves kézzel a dugót vagy a készüléket.

Csak az Egyesült Királyság és Írország esetében: 

A készülék 13 A-es hálózati dugóval van felszerelve. 

Ha ki kell cserélni a hálózati dugóban lévő biztosítékot, akkor 

használjon 13 A ASTA (BS1362) biztosítékot.
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ISMERKEDÉS A TISZTÍTÓGÉPPEL

Gratulálunk új Hoover tisztítógépének 
megvásárlásához.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet.

Ezt követően azonnal igénybe veheti 
a Hoover készülék által kínált különleges 
funkciókat!
 

A készülék kicsomagolásakor kérjük, 
ellenőrizze az összes tartozék meglétét:

 Tisztítógépház

 Kárpittisztító kefe 
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A TISZTÍTÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE

Vegye ki a készüléket a csomagból.

Az alábbiak találhatók a csomagban:

Emelje a fogantyút függőleges helyzetbe, 

amíg a helyére nem kattan.

A fogantyú összecsukásához nyomja meg

a fogantyúkioldó gombot, és állítsa 

tárolási helyzetbe.

A fogantyú leengedése után emelje meg

a hordozófogantyút, hogy átvihesse a

tisztítógépet egyik helyiségből a másikba.

 

SZŐNYEGTISZTÍTÁS ELŐTT

FONTOS: ez a tisztítógép nem 

használható a szőnyeg száraz 

porszívózására.

(*Csak bizonyos típusoknál)

A színtartósság ellenőrzése – Nedvesítsen be az 

oldattal egy nedvszívó anyagot. A szőnyeg egy kis, 

rejtett helyén óvatosan dörzsölje be a felületet a 

benedvesített anyaggal.

Várjon tíz percet, majd ellenőrizze a színváltozást, vagy 

itassa fel fehér papírtörlővel.

Ha a szőnyeg többszínű, ellenőrizze mindegyik színt.

Az egész szoba takarításakor mozgassa el a bútorokat a 

tisztítandó területről. A túlságosan nehéz bútorok lábai 

alá tegyen alumíniumfóliát vagy viaszpapírt. Ezzel 

megakadályozhatja, hogy a fa foltot hagyjon a 

szőnyegen. Hajtsa fel a bútorvédőket és a függönyöket.

MEGJEGYZÉS: Ne itassa át túlságosan a szőnyeget!
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Öntse bele a szükséges mennyiségű 

tisztító folyadékot a mérőpohárba 

(1 liter vízhez körülbelül 40 ml).

A tisztavíz-tartály a vizet és a tisztító oldatot tartalmazza.

FONTOS! A tisztavíz-tartály feltöltése előtt mindig 

kapcsolja ki a tisztítógépet, és húzza ki a kábelt az 

elektromos csatlakozóaljzatból.

MEGJEGYZÉS: 

A készülék használatba-

vétele előtt ügyeljen arra, 

hogy a piszkosvíz-tartály 

kioldó karja és bevezető 

fedél teljesen zárva legyen.

Nyomja meg a tisztavíz-tartály kioldó 

reteszét, és vegye le a tisztítógépről.

Vegye le a tartály alján lévő 

acsavaros kupakot.

Öntse bele az oldatot a tisztavíz-tartályba. 

Ne lépje túl a MAX töltési szintet. 

Tegye vissza a kupakot, és illessze vissza 

a tisztavíz-tartályt a tisztítógépre.

Keverje össze az oldatot meleg vízzel.

(A maximális hőmérséklet 40 °C)

FONTOS! A tisztavíz-tartály 

feltöltésekor ne lépje túl 

a MAX jelet

    

 ! 

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag Hoover szőnyegtisztító oldatot használjon. Más gyártmányú oldatok használata túlzott habképződést 

okozhat, ami megakadályozza a tisztítógép hatékony működését.

Más gyártmányú oldatok használata befolyásolhatja a garanciát.

             

A TISZTAVÍZ-TARTÁLY FELTÖLTÉSE
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Tekercselje le a hálózati kábelt, és csatlakoztassa

a tisztítógépet a hálózatra.

Nyomja le a tisztítógép-kioldó pedált, 

és támassza meg a tisztítógépet.
A tisztítóoldat kipermetezéséhez nyomja meg 

a permetező gombot. 

A legjobb eredmény elérése érdekében a készülék 

előre tolásakor permetezze ki az oldatot (nyomja meg 

a gombot), és hátra húzásakor szívja vissza azt 

(engedje fel a gombot).

Nyomja le a BE/KI pedált.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

FONTOS! Ez a tisztítógép 

nem használható a szőnyeg 

száraz porszívózására.

FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag Hoover szőnyegtisztító oldatot használjon. Más gyártmányú

oldatok használata túlzott habképződést okozhat, ami megakadályozza a tisztítógép 

hatékony működését. Más gyártmányú oldatok használata befolyásolhatja a garanciát.

          

FIGYELMEZTETÉS: A készülék csak tisztításra használható. 

Ne használja a fő szívófejet vagy a kárpittisztító kefét 

nagyobb kiömlések felszívására.

A szőnyegtisztítás előtt végezze el a szőnyeg 

alapos száraz porszívózását.

Gondoskodjon a szőnyeg színtartósságának 

ellenőrzéséről.
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MEGJEGYZÉS: Ne itassa át túlságosan a kárpitot. 

MEGJEGYZÉS: A tisztavíz-tartályt a használat 

előtt kell tisztítóoldattal és vízzel feltölteni.

Emelje fel a

bevezető fedelet.

Vegye ki a rugalmas tömlőt és a kárpittisztító kefét.

Nyomja le a gombot az 

oldat kipermetezéséhez.

Húzza visszafelé a kárpittisztító 

kefét a folyadék felszívásához.

A legjobb eredmény elérése 

érdekében a készülék előre 

tolásakor permetezze ki az oldatot, 

hátra húzásakor pedig a gomb 

elengedésével szívja vissza azt.

A kárpittisztító kefe csak a tisztítógép 

függőleges helyzetében működik.

Illessze be a

tömlőcsatlakozót.

Nyomja le a BE/KI pedált.

A KÁRPITTISZTÍTÓ KEFE HASZNÁLATA
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A tisztítógép tárolása előtt:

Kapcsolja ki a tisztítógépet és húzza ki 

a csatlakozódugót a fali aljzatból.

Ürítse és öblítse ki a piszkosvíz-tartályt. 

Hagyja a tartályt a levegőn megszáradni. 

Nyomja le a fogantyúkioldó gombot, 

és a tároláshoz engedje le a fogantyút.

Tárolás céljából tegye vissza a rugalmas tömlőt 

és a kárpittisztító kefét a tartózsákba.

Kapcsolja ki a tisztítógépet, és húzza ki a dugót 

a hálózati csatlakozóból. Tekerje a hálózati kábelt 

a kábeltároló kampók köré.

A hálózati kábel teljes hosszában történő gyors 

letekeréséhez forgassa el a kábeltároló kampókat.

Ne húzza rá a készüléket a hálózati kábelre.

Csíptesse rá a hálózati kábelt a fogantyú hátsó részén 

lévő kábelcsíptetőre, nehogy véletlenül a tisztítógép 

alá kerüljön a kábel, ami sérülést okozhat.

Ne tárolja a tisztítógépet fafelületen, 

ha a készülék nincs teljesen megszáradva.

TÁROLÁS

A KÁBEL TÁROLÁSA

KÁBELCSÍPTETŐ

*Csak bizonyos típusoknál
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A PISZKOSVÍZ-TARTÁLY ÜRÍTÉSE

FIGYELMEZTETÉS: NE lépje túl a piszkosvíz-tartályon lévő MAX töltési szintet.         

FIGYELMEZTETÉS: A piszkosvíz-tartály kiürítése előtt mindig kapcsolja ki 

a tisztítógépet, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

FONTOS! Minden használat után 
tisztítsa meg a szűrőket.
FIGYELMEZTETÉS: A tisztítógép 
használata előtt mindkét szűrőt 
vissza kell tenni a készülékbe.

Nyomja le a piszkosvíz-tartály

kioldó karját.

Balra fordítva nyissa ki a tartálykupakot.

Vegye ki a piszkosvíz-tartályt a 

tisztítógépből.

Nyomja le a szívószűrő 

kioldó reteszét.

Vegye ki a szívószűrő-rekeszt.

Vegye ki a piszkosvíz-tartályt 

a tisztítógépből.

Vegye ki a motorelőtét-

szűrőt, és tisztítsa meg.

Vegye ki a szűrőt a rekeszből.

A szennyeződés eltávolítása 

céljából öblítse le kézmeleg 

vízben. A tisztítógépbe történő 

visszahelyezése előtt hagyja 

teljesen megszáradni.

Ürítse ki a tartályt. Öblítse ki a tartályt tiszta

vízzel, és a tisztítógép tárolása előtt hagyja 

megszáradni.

A SZÍVÓSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A MOTORELŐTÉT-SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
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Fordítsa fejjel lefelé a tisztítógépet. Távolítsa el

a szálakat és a szennyeződést a keferúdról.

Távolítsa el a szálakat vagy a szennyeződést, 

hogy a rúd szabadon foroghasson.

Nyomja le a piszkosvíz-tartály kiold karját

és vegye ki a piszkosvíz-tartályt. 

Csavarozza ki a felül lévő 4 tartócsavart.

Fordítsa meg a tisztítógépet. 

Vegye ki a keferúd beállító kereteket.

Tegye vissza a keferudat, és illessze rá

a fúvókára. Tegye vissza a beállító kereteket,

és szerelje fel a tisztítógépre.

Csavarozza ki a tisztítószer-

fúvóka alsó oldalán lévő 2

tartócsavart. Vegye le a keferudat

a fúvókáról.

A KEFERÚD TISZTÍTÁSA* A KEFERÚD CSERÉJE*

A FORGÓRÚD TISZTÍTÁSA*

EZ A FUNKCIÓ A MODELLTŐL 

FÜGGŐEN VÁLTOZHAT.

Nézze meg a tisztítógép alját, és 

kövesse a vonatkozó utasításokat.

 

EZ A FUNKCIÓ A MODELLTŐL FÜGGŐEN VÁLTOZHAT. 

Nézze meg a tisztítógép alját, és kövesse a vonatkozó

utasításokat.

FONTOS: Kapcsolja ki a tisztítógépet, és 

húzza ki a dugót a hálózati csatlakozó-

aljzatból a tisztítógép szétszerelése előtt.

*Csak bizonyos típusoknál
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A FORGÓRÚD / SZÍJ CSERÉJE*
FONTOS: Kapcsolja ki a tisztítógépet, és húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóból

a tisztítógép szétszerelése előtt.

EZ A FUNKCIÓ A MODELLTŐL FÜGGŐEN 

VÁLTOZHAT. Nézze meg a tisztítógép alját, 

és kövesse a vonatkozó utasításokat.

Fordítsa meg a tisztítógépet, 

és vegye le a 7 tartócsavart.

Távolítsa el a forgórúd-kereteket. Tegye vissza a forgórudat úgy, hogy a 

forgórúd köré hurkolja a szíjat, ügyelve arra, 

hogy az pontosan illeszkedjena szíjcsatornába.

Szerelje vissza a keverőrúd-egységet 

a tisztítógépre, ügyeljen arra, hogy a 

forgórúd szabadon forogjon.

Távolítsa el a szíjburkolatot 

és a biztonsági rudat.

Csúsztassa ki a forgórúd-egységet

a tisztítógépből, és ellenőrizze a szíj

elhasználódását.

*Csak bizonyos típusoknál
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Hibaelhárítás

Ha javításra van szüksége, kérjük, hívja a helyi Hoover szerviz irodáját.

Hoover alkatrészek és fogyóeszközök – Az alkatrészeket és a fogyóeszközöket mindig 

eredeti Hoover alkatrészekkel és fogyóeszközökkel cserélje ki. A tartalék alkatrészek 

a helyi Hoover kereskedőtől vagy közvetlenül a Hoover cégtől szerezhetők be.

Alkatrészrendeléskor mindig adja meg készülékének típusszámát.

 

           

CSAK HOOVER ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON   
TARTALÉK KÓD

KEVERŐRÚD Y30 35601321

RUGALMAS TÖMLŐ D144 35601409

KÁRPITTISZTÍTÓ ESZKÖZ ÉS SÖRTEBETÉT MFT4 35601410

SZŰRŐ ÉS SÖRTEBETÉT U70 35601411

SZÍJ V35 35601322

KEFE F4 35601324

TISZTÍTÓ OLDAL  35601351

Ha a tisztítógép nem működik megfelelően, fusson végig az alábbi ellenőrző listán.

FIGYELMEZTETÉS: A személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében 

húzza ki a készülék csatlakozódugóját a karbantartási / hibaelhárítási 

műveletek elvégzése előtt.

Miért nem kapcsolódik be a szőnyegtisztító gép?

ellenőrizze a hálózati csatlakoztatást.

hálózati aljzatból, hagyja a készüléket egy órán át hűlni, tisztítsa ki a szűrőt, ürítse 

ki a piszkosvíz-tartályt, továbbá ellenőrizze a tömlőt és a keferudat, hogy nem 

tömődtek-e el.

Miért nem szívja fel a tisztítógép a tisztítóoldatot/kiömlött folyadékot?

Miért nem juttatja ki a készülék az oldatot/tiszta vizet?

A készüléken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a készülék háztartási hulladékként 

nem kezelhető. A készüléket arra kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések 

Az elhelyezést a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályokkal 

összhangban kell elvégezni. A készülék kezelésével, visszanyerésével és 

a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal vagy azzal az 

üzlettel, ahol a készüléket vásárolta.

A készülék megfelel a 2006/95/EK, a 2004/108/EK és a 2011/65/EK irányelv 

rendelkezéseinek.

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

Hoover szerviz

Környezetvédelem

Garancia

A készülékre vonatkozó garanciális feltételeket az értékesítés országában működő képviselő 

határozza meg. A feltételekkel kapcsolatos részletek a készüléket értékesítő kereskedőtől 

szerezhetők be. A garanciális igények érvényesítéséhez be kell mutatni a vásárlást igazoló 

számlát vagy nyugtát.

Az előzetes értesítés nélküli változtatások joga fenntartva.

Minőség

A Hoover üzemek független minőségértékelése megtörtént. Termékeink olyan minőség-

biztosítási rendszerrel készülnek, amely megfelel az ISO 9001 szabvány követelményeinek.

Importőr:
Candy Hoover Hungary Kft.  1122 Budapest, Városmajor u. 13.

Tel.: (06/1) 798-4932  Fax: (06/1) 798-4926

Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba

a CANDY HOOVER Márkaszervizzel:

Központi hibabejelentés: +36 30 193 5757

E-mail: candyszerviz@tyukasz.hu

Alkatrész rendelés: www.joalkatresz.hu

Cím: H-6640 Csongrád, Zrínyi u. 2.

Telephely: H-6640 Csongrád, Kereszt u. 25.


