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FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
A tisztítógépet a használati utasításban leírtak szerint csak háztartási takarításhoz szabad
használni. A készülék használatbavétele előtt gondosan olvassa el az utasításokat. Csak a
Hoover által ajánlott vagy szállított tartozékokat használja.



Tisztítóeszközök használatakor mindig tartsa meg a készüléket a másik kezével.
Így biztosítható, hogy használat közben ne essen le a készülék.




FIGYELMEZTETÉS! Forrázásveszély.
felforrósodik. Kerülje a gőzzel való érintkezést.

A készülék használat közben nagyon
Környezetvédelem
A készüléken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a készülék 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 készülék kezelésével, visszanyerésével és
újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal vagy azzal az
üzlettel, ahol a készüléket vásárolta.

FIGYELMEZTETÉS! Az elektromos áram veszélyes lehet. A készüléket földelni kell.
A csatlakozódugó 13 A-es biztosítékkal van szerelve (csak az Egyesült Királyságban).
FONTOS! A hálózati kábel vezetékeinek színezése:
Kék – nullavezeték
Barna – fázisvezeték
HASZNÁLAT UTÁN: Kapcsolja ki a tisztítógépet és húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.
A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
csatlakozódugót.

GYERMEKEK, IDŐSEK VAGY BETEGEK BIZTONSÁGA: A készüléket csak akkor
használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha
felügyeletben részesülnek, vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos
használatáról, és megértették a készülék használatában rejlő veszélyeket. Gyerekek
nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik
felügyelet nélküli gyerekek.

A készülék megfelel a 2006/95/EK, a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelv
rendelkezéseinek.
HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

HOOVER SZERVIZ: A készülék folyamatos, biztonságos és hatékony működése érdekében
javasoljuk, hogy a szervizelést vagy a javítást csak szakképzett HOOVER-szerelővel
végeztesse el.

FONTOS TEENDŐK:









Ne használja a készüléket a szabadban.
Ne fújjon a gépre, illetve ne szívjon fel a géppel gyúlékony folyadékokat,
tisztítófolyadékokat, aeroszolokat vagy azok gőzeit, mert tűz- és robbanásveszélyt
okozhatnak.
A készülék használata közben ne lépjen a hálózati kábelre, illetve ne tekerje azt a keze
vagy a lába köré.
Ne irányítsa a készüléket emberek, állatok vagy növények felé.
Ne folytassa a tisztítást, ha a készülék hibásnak látszik. Amennyiben a tisztítógép
hálózati kábel megsérült, NE HASZNÁLJA tovább a készüléket. A veszélyek elkerülése
érdekében a hálózati kábelt hivatalos Hoover-szerelőnek kell kicserélnie.

Ne nyissa ki használat közben a töltőnyílást.
Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket bekapcsolt állapotban.
Ne húzza ki a kábelnél fogva a dugót.
Ne fogja meg nedves kézzel a dugót vagy a készüléket.
Ne használjon tisztítószert vagy a vízen kívül más folyadékot a készülék belsejében.
Ne irányítsa a gőzt elektromos alkatrészeket tartalmazó berendezés felé, például
a sütő belsejébe.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Lépcső tisztításakor ne helyezze a készüléket maga fölé.
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A TISZTÍTÓGÉP HASZNÁLATA

ISMERKEDÉS A TISZTÍTÓGÉPPEL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

A TISZTÍTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT

Bekapcsolás jelzőlámpa (piros) / Gőzölésre kész jelzőlámpa (zöld)
Készülékház
Fogantyú
Gőzkioldó gomb
Víztartály fedele
Szorítógyűrű
Szórófej csatlakozó
Kioldó gomb
Textilpárna (1 db)
Mérőedény
Kúpos egység
Kaparó
Fésűs kefe
Ferde szórófej
Fémkefe
Kerek kefe
Ablaktisztító gumibetét / Kárpittisztító eszköz (textilpárnával)
Tömlő

1.
2.
3.
4.

Lenyomva és balra fordítva vegye le víztartály fedelét. [6]
Töltse fel a mérőedényt legfeljebb a Max vonalig.
Töltse a vizet a készülékbe. [7]
Lenyomva és jobbra fordítva tegye vissza a víztartály fedelét.

FONTOS! A víz betöltése előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját,
és nyomja le a gőzkioldó gombot a készülékben maradt gőz eltávolításához.

KIEGÉSZÍTŐK
1.
2.
3.
4.
5.

A nyilakat egymáshoz illesztve nyomja rá a szükséges eszközt a kúpos egységre. [2]
A rögzítéshez csavarja jobbra. [2]
Csatlakoztassa a gőztisztító készüléket a hálózatra. Kigyullad a piros BE lámpa. [8]
Néhány perc elteltével a zöld jelzőlámpa gyullad fel, ami azt jelzi, hogy a készülék
használatra kész. [8]
A gőz kijuttatásához nyomja meg a gőzkioldó gombot.

MEGJEGYZÉS: A kisméretű eszközök csak a kúpos egységre csatlakoztathatók.
Kúpos egység

Használja erősen szennyezett helyeken, például zuhanyozókban,
konyhákban. [9]
Ablaktisztító gumibetét Használja ablakok és tükrök foltmentes tisztításához. [10]
Kárpittisztító eszköz
Használja a textilpárnát az ablaktisztító eszközre húzva kanapék
és székek kárpitján. [11]
Kerek kefe
Használja rászáradt zsír és korom eltávolításához. [12]
Fémkefe
Sütőrácsok tisztításához. [13]
Ferde szórófej
Nehezen hozzáférhető helyekhez, például csapokhoz stb. [14]
Fésűs kefe
Ideális csempefúga tisztításához. [15]

A TISZTÍTÓGÉP ÖSSZESZERELÉSE
TÖMLŐ NÉLKÜL
1.
2.

Állítsa be a jeleket (-), és fordítsa el jobbra, amíg a kúpos egység rögzül a megfelelő
helyzetben (=). [1]
A kúpos egység csatlakoztatása után használja a készüléket közvetlen gőzöléshez,
vagy tegye fel a szükséges kiegészítőket. [2]

TÖMLŐVEL
1.
2.
3.

FONTOS! Víz betöltésekor és a kiegészítők cseréjekor mindig húzza ki a készülék
csatlakozódugóját.

Illessze a tömlőt a készüléken lévő szórófejre. Állítsa be a jeleket (-), és fordítsa el
jobbra, amíg a tömlő rögzül a megfelelő helyzetben (=). [3]
A tömlő levételéhet csúsztassa el a tömlő alján lévő kioldó gombot, fordítsa balra, és
óvatosan húzza ki a készülékből. [4]
Tegye fel a kúpos egységet a tömlőn lévő szórófejre, illessze be és fordítsa el jobbra,
amíg a kúpos egység rögzül a megfelelő helyzetben. [5]
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A TISZTÍTÓGÉP KARBANTARTÁSA
FONTOS! KARBANTARTÁSI MŰVELETEK ELVÉGZÉSE ELŐTT HAGYJA MINDIG
TELJESEN KIHŰLNI A KÉSZÜLÉKET.

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

A víztartály ürítése
1. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a hálózatból, és ellenőrizze, hogy lehűlt-e az
egység.
2. Tartsa lenyomva a gőzkioldó gombot az esetleges gőznyomás megszüntetéséhez. [16]
3. Lenyomva és balra fordítva vegye le víztartály fedelét. [7]
4. Emelje fel a tisztítógépet, és öntse ki a benne maradt vizet. [17]

Hoover ügyfélszolgálati segélyvonal
Ha a készülék az első 12 hónapban hibásodna meg, kérjük, hívja a Hoover ügyfélszolgálati
segélyvonalát az alábbi telefonszámon.
Tel: 06 30 193 57 57
E-mail: candyszerviz@tyukasz.hu
Minőség
A Hoover-üzemek független minőségértékelése megtörtént. Termékeink olyan
minőségbiztosítási rendszerrel készülnek, amely megfelel az ISO 9001 szabvány
követelményeinek.

A textilpárna kivétele és tisztítása
1. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a hálózatból, és ellenőrizze, hogy lehűlt-e az
egység.
2. Vegye ki a textilpárnát az ablaktisztító gumibetétből.
3. Legfeljebb 30 °C-on mossa ki a textilpárnát kézzel vagy gépben, enyhe mosószer
felhasználásával.

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.

FONTOS! Ne használjon fehérítőt vagy öblítőszert a textilpárnak mosásához.

HIBAKERESÉS
Ha problémái merülnek fel a termékkel kapcsolatban, akkor a helyi HOOVER-szerviz
felhívása előtt tekintse át az alábbi egyszerű felhasználói ellenőrzőlistát.
Nem működik a gőztisztító gép.

Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó be van-e dugaszolva.

Ellenőrizze a hálózati kábelt.
A készülék nem termel gőzt.

Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó be van-e dugaszolva.

Lehet, hogy nincs víz a víztartályban.

A víz hőmérséklete nem megfelelő. Felgyullad a zöld lámpa, ha a készülék üzemkész
állapotba kerül.
A készülék csak hosszú idő alatt melegszik fel.

Ha ön olyan helyen lakik, ahol kemény a víz, akkor a víztartály eltömődhet. El kell
távolítani a vízkövet a készülékből.
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