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FONTOS BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐK

Ez a készülék csak háztartáson belül használható, ahogy az ebben a használati utasításban le 
van írva. Kérjük, a készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy teljesen megértette ezt a 
használati utasítást. Kizárólag a Hoover által ajánlott vagy nyújtott kiegészítőket használja.

Tisztító eszközök használatakor mindig tartsa a készüléket másik kezével is.
Ezzel biztosítja, hogy a készülék nem essen le használat közben.

FIGYELEM: Forrázás veszélye. A készülék használat közben felforrósodik. Ne érjen a gőzhöz.

FIGYELEM: Az elektromosság rendkívül veszélyes. A készüléket földelni kell. A dugó egy 13 
amperes biztosítékkal van ellátva (csak az Egyesült Királyságban).

FONTOS: A drótok a fővezetékben a következő kód szerint vannak színezve:
Kék - Nullás  Barna - Fázis

HASZNÁLAT UTÁN: Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az energiaforrásból.
Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a konnektorból a készülék tisztítása vagy 
karbantartása előtt.

GYERMEKEK, IDŐSEK VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐK BIZTONSÁGA:

A készüléket használhatják 8 éven felüli és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel, 
illetve hiányos tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek által, akik felügyelet alatt 
állnak vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára és megértették az annak 
használatával járó kockázatokat. A készülék tisztítását vagy karbantartását nem végezhetik 
gyerekek felügyelet nélkül.

HOOVER SZERVIZ: A készülék további biztonságos és hatékony működéséhez ajánlott, hogy 
minden karbantartási vagy javítási munkálatot csak az arra felhatalmazott Hoover technikusok 
végezzenek.
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•	 Csak	háztartáson	belül	használja.
•	 Csak	a	takarítás	folyamata	alatt	benedvesedett	felületeken	használja.	Ne	merítse	vízbe	a	

készüléket.
•	 Csupasz	padlón	vagy	zárt	fa	padlókon	való	használatra.	NE	használja	szőnyegen.
•	 Mindig	telepítse	az	úszót	nedves	szívó	műveletek	előtt.
•	 Fokozott	felügyelet	szükséges,	ha	a	készüléket	gyermekek	közelében	van	használatban.	Ne	

hagyja, hogy a készülékkel játszanak vagy hogy felügyelet nélkül működjön.
•	 Tartsa	haját,	laza	ruhát,	ujjait,	lábát	és	minden	testrészét	távol	a	készülék	nyílásaitól	és	mozgó	

részeitől.
•	 Ne	szívjon	fel	égő	vagy	füstölő	dolgokat,	mint	pl.	cigarettákat,	gyufát	vagy	forró	hamut.
•	 Ne	szívjon	fel	gyúlékony	anyagokat,	pl.	benzint,	fűrészport	és	ne	használja	olyan	környezetben,	

ahol ezek megtalálhatóak.
•	 Kerülje	a	kemény,	éles	dolgok	felszedését;	ezek	károsíthatják	a	készüléket.	Ne	tegyen	semmit	

a	nyílásokba.	Ne	használja,	ha	bármelyik	nyílás	el	van	dugulva;	tartsa	portól,	szösztől,	hajtól	és	
bármitől szabadon, ami csökkentheti a levegő áramlását.

•	 Ne	húzza	vagy	hordja	a	vezetéknél	fogva,	ne	zárja	az	ajtót	a	vezetékre	és	ne	húzza	a	vezetéket	
éles felületeken vagy sarkakon. Ne tolja át a készüléket a vezetéken. Tartsa távol a vezetéket 
forró felületektől.

•	 A	készülék	karbantartása	előtt	mindig	húzza	ki	a	vezetéket	a	konnektorból.
•	 Húzza	ki	a	készüléket,	ha	nem	használja.	Kapcsoljon	ki	a	készüléken	mindent,	mielőtt	kihúzza.
•	 Ne	a	vezetéknél,	hanem	a	dugónál	fogva	húzza	ki	a	dugót	a	konnektorból.	
•	 Soha	ne	kezelje	a	dugót	vagy	a	készüléket	nedves	kézzel.
•	 Ne	használja	a	készüléket	padlón	levő	konnektorok	felett.
•	 Ne	használja,	ha	a	tartályok	nincsenek	a	helyükön.
•	 Rendkívül	óvatosan	tisztítsa	a	lépcsőket.	Ne	helyezze	a		készüléket	lépcsőre.
•	 Tartsa	a	tisztítószereket	és	egyéb	vegyszereket	gyermekektől	elzárva.	
•	 Ne	szívjon	fel	fehérítőt,	csatornatisztítót,	benzint	vagy	egyéb	mérgező	anyagot	ezzel	a	

készülékkel.
•	 A	készülékhez	ajánlott	vegyszerek	használatakor	bizonyosodjon	meg	róla,	hogy	a	helység	jól	

szellőzik.
•	 Ne	használjon	gyúlékony	folyadékokat	a	padló	tisztítására.
•	 Kövesse	a	gyártó	utasításait	a	készülékkel	használt	vegyszerekkel	kapcsolatban.		Ne	lepje	túl	a	

javasolt keverési arányokat.
•	 Tárolja	száraz	helyen.	Ne	tegye	ki	a	gépet	fagypont	alatti	hőmérsékletnek.
•	 Ne	folytassa	a	készülék	használatát,	ha	az	hibásnak	tűnik.	Ha	a	készülék	vezetéke	megsérült,	

hagyja abba a készülék használatát AZONNAL. A biztonsági kockázat elkerülésének érdekében 
egy felhatalmazott Hoover szerviztechnikusnak kell kicserélnie a vezetéket.

•	 Csak	rendeltetésének	megfelelően,	az	utasításokat	követve	használja	a	készüléket.
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ISMERKEDÉS A KÉSZÜLÉKKEL

A. Puha markolat
B. Ki-/Bekapcsolás gomb
C.	 Oldatkioldó:	nyomja	meg	a	tisztító	oldat	kibocsátásához
D. Módválasztó tárcsa: Bekapcsolja a keféket a nedves tisztításhoz és kikapcsolja a szárításhoz 

és porszívózáshoz
E. Tiszta vízoldat-tartály kupakja/Mérőpohár
F. Tiszta vízoldat-tartály
G. Tiszta vízoldat-tartály kioldó
H. Koszos víz-tartály kioldó
I. Koszos víz-tartály fedél és szűrő
J. Koszos víz-tartály: összegyűjti a száraz törmeléket és a koszos tisztító oldatot
K. Fúvócső kioldó gombok: kioldja a fúvócsövet a könnyű tisztításért (a fúvócső mögött 

található)
L. Fúvócső
M. Gumitörlő (a fúvócső alatt)
N. Ütköző
O. Puha futófelületű kerekek
P. Hordozófül
Q. Felső markolat kioldógomb
R.	 Vezetékkampók:	a	felső	kampó	forog	a	vezeték	gyors	kioldásához
S.	 Markolatkioldó	pedál

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

Vegyen	ki	minden	alkatrészt	a	csomagolásból.

Kefék és fúvócső telepítése
1. A kefék telepítéséhez állítsa a markolatot álló helyzetbe. Döntse hátra a készüléket, amíg a 

padlón nem fekszik. Igazítsa az (a) oszlopot a kefe tömbjére a lyukkal (b) a készülék alján. 
Forgassa a keféket finoman, amíg az oszlop könnyedén a lyukba fér. [2]

2. Nyomja meg erősen a kefeszerkezetet, hogy helyre ugorjon. [3]
3. A fúvócső telepítéséhez bizonyosodjon meg róla, hogy a reteszek (c) kint vannak. Igazítsa 

a fúvócső középső részét (d) a nyílással (e) a készülékre. Távolítsa el a kartoncsomagolást a 
fúvócső alján levő gumitörlőről. [4]

4. Miközben helyben tartja a fúvócsövet, csúsztassa a reteszeket befelé a helyükre. [5]

Markolat ki/behajtása
1. Emelje az alsó markolatot álló helyzetbe, amíg helyre nem ugrik. [6]
2. Nyomja meg a felső markolat kioldógombját a markolat tárolási helyzetbe való hajtásához. 

[7]

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

TAKARÍTÁS ELŐTT
Tiszta vízoldat-tartály
A tiszta vízoldat-tartály vizet és oldószert tartalmaz, amely a tisztítandó felületen szétoszlatva.

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
2. Helyezze a szőnyegtisztító markolatát az álló, bebiztosított helyzetbe. [6]
3. A tartály eltávolításához nyomja meg a kioldógombot és egyenesen húzza ki a tartályt. [8]
4.	 Csavarja	jobbra	a	tartály	kupakját	és	emelje	le	a	kupakot	(a).	[9]
5. Fordítsa fel a kupakot (b), hogy mérőpohárként használhassa. [10]
6. A kemény padlókon, mint pl. a vinil, linóleum márvány, laminált fa, poliuretános zárt fa vagy 

más fa padlókon, amelyek általában tisztíthatók vízzel, használjon egy pohárnyi (60 ml) 
enyhén habzó padlótisztítószert.

7. Öntse a tisztítószert a tartályba (c). Töltse a tartályt a vonalig (d) meleg vízzel. [11]
8. Ha a kupakon levő gumigyűrű (e) elmozdul, helyezze vissza az egyenetlen oldalával a 

párkány (f ) felé fordítva az ábrán látható módon. [12]
9. Helyezze vissza a kupakot és csavarja balra, amíg a helyére nem zárul. A kupaknak a helyén 

kell lennie a megfelelő teljesítményhez és a szivárgás megelőzéséhez.
10.	 Csúsztassa	a	tartályt	egyenesen	a	helyére,	amíg	a	retesz	a	helyére	nem	ugrik.

Megjegyzés: Használat előtt ellenőrizze, nincsenek-e kopott felületek vagy elvált kapcsolódások, 
mivel ezek a körülmények a padló sérülését okozhatják a padló vizes tisztításánál.
FONTOS:	Ne	használjon	tisztító	koncentrátumokat,	amelyek	oldószer	alapú	összetevőket	
tartalmaznak.

Padlók tisztítása

Javasolt tisztítási folyamat:
PORSZÍVÓZÁS: Porszívózzon a laza szennyeződések, haj/szőr és törmelék eltávolításáért.
MOSÁS: A padlófelület tisztítására. A kefék könnyű mozgást végeznek a kosz fellazítására.
SZÁRÍTÁS: A szívás csökkenti a padlófelület száradásának idejét.

1.	 Állítsa	a	Módválasztó	tárcsát	„VACUUM”	(PORSZÍVÓ)	helyzetbe	és	porszívózza	fel	a	padlót.	
[1D]

2. Töltse a tiszta vízoldat-tartályt padlótisztítószerrel és vízzel.
3.	 Állítsa	a	Módválasztó	tárcsát	„WASH”	(MOSÁS)	pozícióba.	[1D]
4.	 Szárítsa	meg	kezeit	és	dugja	a	készüléket	a	megfelelően	földelt	konnektorba.
5. Lépjen a markolatkioldó pedálra és döntse a markolatot üzemi pozícióba. [15] Kapcsolja be a 

készüléket. [1B]
6. Az oldat kibocsátásához nyomja meg a kioldógombot. Lassan tologassa előre-hátra a 

készüléket a tisztítani kívánt területen. Nyomja meg a kioldógombot az oldat kibocsátásához 
szükség szerint. [16]

7. Fedje át a húzásokat egy pár centiméterrel, hogy megelőzze a csíkozást. A készülék 
szívóereje felszedi a koszos oldatot a takarítás alatt.
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8. Ha nagymértékben szeretné növelni a padlófelület száradását, engedje el a kioldógombot 
és	forgassa	a	módválasztó	tárcsát	a	„DRY”	(SZÁRÍTÁS)	pozícióba.	[1D] Folytassa a készülék 
tologatását a területen a koszos oldat felszívásához.

9.	 Ha	más	területen	szeretné	folytatni	a	takarítást,	forgassa	a	módválasztó	tárcsát	„WASH”	
(MOSÁS)	pozícióba.	[1D] Ismételje meg a mozdulatot.

10. Ürítse ki a koszos víz-tartályt vagy tisztítsa meg a szűrőt, ha a motor hangja magasabb lesz 
vagy	a	készülék	gyengébben	szív	(lásd:	„Automata	kikapcsolás”	rész).

Kiloccsanások felszedése
Készüléke használható kisebb mennyiségű elfolyt folyadék felszedésére (1 l vagy kevesebb, soha 
nem 1/4 hüvelyknél mélyebb tócsák) nem szőnyegezett padlókon.
Forgassa	a	módválasztó	tárcsát	„WASH”	(MOSÁS)	pozícióba	és	engedje el a kioldógombot. 
Folytassa a készülék mozgatását a területen a folyadék felszedéséhez.

A készülék szállítása
1. A készülék szobából szobába való szállításához helyezze a markolatot álló helyzetbe, döntse 

a készüléket hátsó kerekeire és tolja előre. [17]
2. A készülék felemelhető a hordozófüllel (A) is a készülék elején. [18]

Tárolás
A készülék tárolása előtt:
•	 Kapcsolja	ki	a	készüléket	és	húzza	ki	a	konnektorból.
•	 Ürítse	és	öblítse	ki	a	koszos	víz-tartályokat.	Hagyja	levegőn	száradni.
•	 Nyomja	meg	a	felső	markolat	kioldógombját	a	markolat	tároláshoz	való	leengedéséhez.
•	 Bizonyosodjon	meg	róla,	hogy	semmi	nem	nyomja	a	fúvócső	gumitörlőjét.
•	 Ne	tárolja	a	készüléket	fa	felületen,	ha	a	készülék	nem	teljesen	száraz.

KARBANTARTÁS

Koszos víz-tartály ürítése
„Automata kikapcsolás”
Az automata kikapcsolás a koszos víz-tartályba van beépítve, hogy megelőzze a tartály túlfolyását. 
Amikor a kikapcsolás aktiválódik, a készülék nem szedi fel a koszt és megváltozik a motor hangja. 
Ilyenkor a koszos víz-tartály tele van, és ki kell üríteni.
1. Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket.
2. A tartály eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (g) és egyenesen húzza ki a tartályt. 

[13]
3.	 Vegye	le	a	tartály	fedelét	(h).	Ürítse	ki	a	tartály	t.	[14]

Megjegyzés: Bár nem szükséges a kielégítő teljesítményért, ajánlott a koszos víz-tartályt kiüríteni 
száraz porszívózás után és a nedves működtetés előtt.

Szűrők tisztítása
A tartály fedele egy mosható, újrahasználható szűrőt tartalmaz. Tisztítsa meg a szűrőt, ha gyenge 
a szívás ereje.
1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
2. Távolítsa el a koszos víz-tartályt és annak fedelét. [13&14] Távolítsa el a szűrő fedelét (a), 

majd a szűrőt (b). [19]
3. Távolítsa el a laza koszt a szűrőről a szűrő megütögetésével vagy finoman seperje le ujjaival. 

A szűrőt akár ki is öblítheti. Hagyja a szűrőt levegőn száradni, miután kiöblítette.
4. Helyezze vissza a szűrőt.
5. Helyezze vissza a szűrő fedelét. Nyomja határozottan, amíg a helyére nem ugrik. [20]
6. A száraz vagy laza kosz a tartály fedelén levő szűrőhálón is összegyűlhet. Ennek 

eltávolításához vegye ki a redőzött szűrőt a fedélből. Távolítsa el a koszt a hálóról (c). [21]
7. A szűrőháló folyó víz alatt is öblíthető.
8. Helyezze vissza a szűrőhálót a fedélbe, majd a fedelet a koszos víz-tartályra. Nyomja 

határozottan, amíg az helyre nem ugrik.
9. A koszos víz-tartály visszahelyezéséhez tegye a tartályt a szegély (d) mögé és nyomja a 

tartályt egyenesen a készülék testébe, amíg nincs a helyén. [22]

Fúvócső tisztítása
1.	 Csúsztassa	a	két	csőkioldó	reteszt	(a)	kifelé.	[23]
2. Távolítsa el a csövet (b) annak egyenesen kifelé húzásával. [24]
3. Öblítse le a csövet folyó víz alatt. Távolítsa el a koszt a gumitörlőről (c) és törölje meg egy 

nedves ronggyal. [25]
4. A cső visszahelyezéséhez bizonyosodjon meg róla, hogy a reteszek (d) kint vannak.
 A készüléknek álló helyzetben kell lennie, hogy a csövet könnyebben össze lehessen 

szerelni. Igazítsa a cső középső részét (e) a nyíláshoz (f ) a készüléken. [26]
5. Tartsa helyén a csövet és csúsztassa befelé a reteszeket. [5]

Kefeszerkezet tisztítása és cseréje
Eltávolítás
1. Helyezze a markolatot álló helyzetbe. Távolítsa el a tartályokat, hogy megelőzze a szivárgást. 

Tegye félre.
2. Húzza ki a két csőkioldó reteszt (a). [23] Távolítsa el a csövet. [24] Döntse hátra a készüléket, 

amíg a földön nem fekszik.
3. Nyomja meg a két kefekioldó gombot (g) és távolítsa el a kefeszerkezetet. [27]
4. A kefék moshatók gyenge tisztítószerrel és öblíthetők. Ne használjon oldószer alapú 

tisztítószert.
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Visszahelyezés
1. A kefék visszahelyezéséhez igazítsa a rudat (h) a kefe talpazatára lyukkal (i) a készülék 

alján. Forgassa finoman a keféket, amíg a rúd könnyen a lyukba nem megy. Nyomja a 
kefeszerkezetet határozottan, amíg helyre nem ugrik. [28]

2. Állítsa álló pozícióba a készüléket. Helyezze vissza a fúvócsövet, megbizonyosodva róla, 
hogy a reteszek (d) kint vannak. Igazítsa a cső középső részét (e) a készülék nyílásához (f ). 
[26]

3. Tartsa a helyén a csövet és csúsztassa be a reteszeket. [5]

FONTOS INFORMÁCIÓ

Hoover pótalkatrészek és kellékek
Mindig eredeti Hoover alkatrészekre cserélje ki a régieket. Ezek rendelkezésére állnak a helyi 
Hoover kereskedőnél vagy közvetlenül a Hoover üzleteiben. Alkatrészek rendelésekor mindig 
adja meg a modell számát.

Fogyóanyag/ pótalkatrészek
Mosható	szűrő	 S116	35601336
Kefeszerkezet F5 35601337

Hoover Szerviz
Ha bármilyen hiba merülne fel készülékével az első 12 hónapban, lépjen kapcsolatba a Hoover 
szervizzel az alábbi számon: 06 30 193 57 57 vagy a candyszerviz@tyukasz.hu email címen.

Minőség
A Hoover-üzemek független minőségértékelése megtörtént. Termékeink olyan minőségbiztosítási 
rendszerrel	készülnek,	amely	megfelel	az	ISO	9001	szabvány	követelményeinek.

Környezetvédelem – WEEE irányelv
A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvnek (WEEE).
A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön segítséget nyújt a környezetre és az emberi 
egészségre kifejtett esetleges negatív következmények megelőzésében, amelyeket a 
termék nem megfelelő hulladékkezelése idézhet elő. A terméken lévő szimbólum azt 
jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként nem kezelhető. A készüléket arra kijelölt, 
elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni. 
Az elhelyezést a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályokkal összhangban 
kell elvégezni. A termék kezelésével, visszanyerésével és újrahasznosításával kapcsolatos 
részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő 
szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Az Ön garanciája
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.

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék használata közben ezek az általános problémák merülhetnek fel. Ha 
megoldhatatlannak tűnő problémája akad, forduljon a helyi Hoover szervizközponthoz.

PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS

A készülék nem 
kapcsol be

•	 A	vezeték	nincs	rendesen	
bedugva.

•	 Kiégett	biztosíték	vagy	hibás	
megszakító

•	 Dugja	be	rendesen	a	dugót.

•	 Ellenőrizze	a	biztosíték	vagy	
megszakítót.	Cserélje	ki,	ha	
szükséges.

Gyenge szívóerő •	 Koszos	a	mosható	szűrő.
•	 A	koszos	víz-tartály	tele	van	és	

beindult az automata kikapcsolás.
•	 A	tartály	nincs	a	helyén.

•	 A	szűrő	vagy	annak	fedele	nincs	a	
helyén.

•	 A	cső	nincs	a	helyén.

•	 Tisztítsa	meg	a	szűrőt.
•	 Ürítse	ki	a	koszos	víz-tartályt.

•	 Ellenőrizze,	helyükön	vannak-e	a	
tartályok.

•	 Ellenőrizze,	helyén	van-e	a	szűrő	
vagy annak fedele

•	 Ellenőrizze,	a	helyén	van-e	a	cső

Víz marad a 
készülék után

•	 Nem	megfelelő	tisztítószert	
használt.

•	 A	tiszta	vizes-tartály	nincs	a	
helyén.

•	 A	koszos	víz-tartály	tele	van.

•	 Használja	az	ajánlott	
tisztítószereket.

•	 Ellenőrizze.	a	helyén	van-e	a	tiszta	
vizes-tartály.

•	 Ürítse	ki	a	koszos	víz-tartályt.

A készülék nem 
szedi fel a koszos 
oldatot

•	 A	koszos	víz-tartály	nincs	a	
helyén.

•	 A	koszos	víz-tartály	tele	van.
•	 A	szűrő	vagy	annak	fedele	nincs	a	

helyén.

•	 Ellenőrizze.	a	helyén	van-e	a	
koszos víz-tartály.

•	 Ürítse	ki	a	koszos	víz-tartályt.
•	 Ellenőrizze.	a	helyén	van-e	a	szűrő	

vagy annak fedele.

A tisztítóoldat 
nem oszlik szét

•	 A	tartályok	nincsenek	a	helyükön.
•	 Tiszta	víz-tartály	üres.

•	 Ellenőrizze.	a	helyükön	vannak-e	
a tartályok.

•	 Töltse	meg	a	tiszta	víz-tartályt.

A kefék nem 
forognak

•	 Kiégett	biztosíték	vagy	hibás	
megszakító.

•	 Ellenőrizze	a	biztosíték	vagy	
megszakítót.	Cserélje	ki,	ha	
szükséges.

•	 Ha	a	kefék	továbbra	sem	
forognak, és a megszakító újra 
kikapcsol, tisztítsa meg a keféket 
a kosztól.
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