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Návod k obsluze

Leštič tvrdých podlah

®
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DŮLEŽITÉ

Před uvedením do provozu musíte vyjmout dva ochranné prvky mezi hřídelí a gumovými kotouči.

Důležité bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými 
schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností, pokud nejsou pod odhledem osoby odpovědné za 
jejich bezpečnost. 

Tento leštič lze použít pouze v domácnosti k leštění tvrdých podlah podle pokynů v návodu. Před 
použitím spotřebiče si důkladně přečtěte návod k obsluze. 
Spotřebič nepoužívejte k mytí podlah. Leštič Hoover může být připojen k elektrické síti podle určené 
hodnoty na výrobním štítku, který naleznete zespodu spotřebiče. 
Spotřebič, který má na štítku uvedeno napětí 230 V - 240 V lze připojit k elektrickému zdroji 220 V. 
Spotřebič je dvojnásobně izolován a nemusí být uzemněn. 
DŮLEŽITÉ: Vodiče přívodního kabelu jsou barevně označené podle následujícího kódu:
Modrý: neutrální
Hnědý: Živý

Začínáme

Následující kroky vám pomohou připravit Váš nový spotřebič k použití.
Vyjměte leštič a příslušenství z obalu. Obal zlikvidujte prosím v souladu s místními předpisy.

Montáž rukojeti

Spojte dva díly rukojeti tak, aby pojistný kolíček zapadl do otvoru (obr. 1). Nasuňte rukojeť do otvoru a 
zatlačte, dokud nezacvakne (obr. 2).

VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nesnímejte kryty!

Uvnitř je vysoké napětí
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Připevnění vnějšího sáčku

Připevněte držák sáčku k háčku umístěnému pod rukojetí (obr. 3). Po připevnění držáku sáčku vsuňte 
plastovou přírubu ve spodní části sáčku do otvoru v zadní části základny spotřebiče (obr. 4).

Upevnění papírového sáčku

(V závislosti od modelu).
Viz následující pokyny pro modely vybavené papírovými sáčky.
1  Otevřete uzávěr vnějšího sáčku pro přístup ke vzduchovému vývodu.
2  Vložte papírový sáček nasazením papírové objímky na vývod vzduchu (obr. 5).
3  Vložte papírový sáček zcela do vnějšího sáčku a uzavřete zipový uzávěr.

Upevnění kartáčů

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Leštič musí být vypnutý a odpojený od síťové zásuvky před nasazením 
nebo výměnou kartáčů. Otočte spotřebič dnem vzhůru. Vložte kartáče nebo leštících kotoučů na jejich 
osy a zatlačte, dokud nezacvakne, což znamená, že je ve správné pozici. Pro sejmutí kartáčů nebo 
leštících kotoučů je uchopte a vytáhněte.

Leštič je připraven k použití.

Zapnutí spotřebiče

Ujistěte se, zda je rukojeť ve svislé poloze před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce. K spuštění 
leštiče zatlačte rukojeť směrem dolů, poté sklopte do pracovní pozice. 
K zastavení leštiče jednoduše vraťte rukojeť do svislé polohy.
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Nepřejíždějte přes přívodní kabel, zabráníte tím poškození izolace.

Kontrolky  (obr. 6)

(V závislosti od modelu).
Některé leštiče mají 4 kontrolky na předním panelu. 
  Zelená kontrolka: spotřebič je připojen k elektrické zásuvce.
  Červená kontrolka: nutná výměna papírového sáčku.
  Svítí 1 oranžová kontrolka: motor běží na nízké rychlosti.
  Svítí 2 oranžové kontrolky: motor běží na standardní rychlosti.

Nastavení rychlosti kartáčů (obr. 6 a 7)

(V závislosti od modelu).
Modely vybavené 4 kontrolkami na panelu (obr. 6) jsou dodávány s dvoupolohovým nožním 
přepínačem (obr. 7). Během fáze nanášení vosku se žlutými nebo hnědými kartáči, stiskněte nožní 
přepínač pro snížení rychlosti kartáčů, snížení hluku a úsporu energie. Pokud je rotační rychlost nízká, 
svítí jedna oranžová kontrolka. Po dokončení fáze nanášení vosku stiskněte nožní přepínač (obr. 7) k 
obnovení vysoké rychlosti a spuštění fáze leštění. Pokud je rychlost rotace vysoká, svítí dvě oranžové 
kontrolky. 
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Před instalací nebo výměnou kartáčů vypněte spotřebič a odpojte 
zástrčku od elektrické zásuvky.
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Příslušenství

Leštiče Hoover jsou vybavené kartáči a leštícími kotouči na odpruženém uchycení pro dosažení 
nejlepších výsledků i u nerovných podlah. Z tohoto důvodu je malý kartáč ve přední části leštiče je 
také odpružený. S leštičem jsou dodávány dvě sady kartáčů a jedna sada leštících kotoučů:
-   žlutý tvrdý kartáč (Z7 - 09410549) (v závislosti od modelu): slouží k odstranění starého vosku, poté 

k nanášení nového vosku na podlahy. Zejména vhodný pro mramor a dlažbu.
-  černý měkký kartáč: slouží k dokončení první fáze leštění. Vhodný pro všechny tvrdé podlahy. 
-  hnědé leštící kotouče (Z5 -- 09502576): slouží pro konečnou fázi leštění pro dosažení vysokého 

lesku. Můžete je použít na všechny tvrdé povrchy, ale jsou zejména vhodné mramor a dlažbu.
-  bílé leštící kotouče (Z9 - 09026163) (v závislosti od modelu): tyto bílé kotouče, vyrobené zejména z 

vlny, byly speciálně navrženy k leštění dřevěných podlah. Tyto použijte po černém kartáči.

Voskování a leštění podlah

Voskování podlah

Před nanášením vosku se ujistěte, zda je povrch čistý. Odstraňte jakékoliv mastné skvrny pomocí 
vlhkého hadru. Při nanášení vosku postupujte podle pokynů výrobce vosku. Používejte kvalitní 
vosky, nanášejte stejnoměrně. Po zaschnutí vosku vyleštěte podlahu žlutým tvrdým kartáčem nebo 
jemnějším černým kartáčem. 

Leštění podlah

K dosažení vysokého lesku použijte bílý leštící kotouč pro dřevěné podlahy nebo hnědé leštící 
kotouče pro všechny jiné typy povrchů. K dosažení nejlepších výsledků pohybujte leštičem přímo, 
nikoliv do kruhu. Měkké kotouče používejte pouze po prvním vyleštění kartáči.

Vyprázdnění vnějšího papírového sběrného sáčku

Sací leštič vysává prach do sáčku. K zachování účinnosti leštiče kontrolujte pravidelně úroveň 
naplnění a v případě vyprázdněte nebo vyměňte papírový sáček.

Modely vybavené papírovým sáčkem
Zcela otevřete zipový uzávěr vnějšího sáčku a vyjměte papírový sáček vysunutím kartónové objímky z 
vývodu vzduchu (obr. 5). Vložte nový papírový sáček podle odstavte „Upevnění papírového sáčku“. 
Modely vybavené kontrolkou naplnění sáčku
U těchto modelů se rozsvítí červená kontrolka v případě potřeby výměny papírového sáčku.
Modely vybavené látkovým sáčkem (bez papírového sáčku)
Sundejte pytel z plastové spony (obr. 8) a odpojte spodní plastovou přírubu od sání po stisknutí 
stran příruby. Obraťte sáček dnem vzhůru a jemně vyklepejte (obr. 9). Látkový sáček lze prát. 
Doporučujeme ruční praní v teplé vodě s jemným pracím prostředkem.

Čištění kartáčů a leštících kotoučů

Kartáče můžete prát v teplé vodě s jemným pracím práškem. Leštící kotouče můžete opatrně mýt 
mýdlovou vodou a utřít vlhkým hadrem. Neponořujte je celé do vody. Před opětovným použitím nechte 
leštící kotouče důkladně vyschnout na rovné ploše.



6    

Přeprava, údržba a skladování

Leštič přemisťujte za pomoci zadních koleček. Přívodní kabel naviňte kolem dvou spon na trubkách 
rukojeti. Před uskladněním leštiče sundejte kartáče.

Dříve než zavoláte servis, zkontrolujte

1  Je v elektrické zásuvce napětí? Zkontrolujte pomocí jiného spotřebiče.
2  Aktivovalo se omezení z důvodu naplnění sáčku? Pokud ano, není sáček plný? Viz kapitolu 

„Upevnění papírového sáčku“.

Pamatujte: pokud spotřebič funguje správně a nebyl používán v souladu s pokyny v návodu, náklady 
spojené s opravou hradí spotřebitel.

Doporučujeme:
Kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko. Seznam servisních středisek je uveden na našich 
webových stránkách www.candy-hoover.cz. Všechny opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu
technikovi. Používejte pouze originální díly Hoover. Po aktivaci kontrolky naplnění okamžitě vyměňte 
sáček. Po použití, nebo před údržbou spotřebiče jej vždy nejdříve vypněte a odpojte od elektrické sítě. 
Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Nedoporučujeme:
Nepoužívejte spotřebič venku nebo na mokré plochy. 
Odstraňte zápalky, nedopalky cigaret nebo cokoliv, co může poškodit spotřebič. 
Používat spreje s hořlavými tekutinami, čistící prostředky nebo spreje s hořlavými výpary, hrozí riziko 
vznícení.
Nepřejíždějte přes přívodní kabel, neviňte jej kolem nohou nebo ramen během použití.
Při odpojování netahejte za přívodní kabel.
Pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, spotřebič nepoužívejte. Abyste zabránili úrazu, 
opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

Technická asistenční služba

Kontaktujte nejbližší autorizované středisko Hoover v případě potřeby náhradních dílů nebo 
příslušenství. Zajistěte, aby opravy spotřebiče prováděl pouze kvalifikovaný personál společnosti
Hoover. Před čištěním a údržbou spotřebiče jej vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.

Náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství Hoover.
Bílé kotouče (Sada 3 kusů): kód Z9 (09026163)
Hnědé kotouče (Sada 3 kusů): kód Z5 (09502576)
Černé měkké kartáče (Sada 3 kusů): kód Z6 (09410523)
Žluté tvrdé kartáče (Sada 3 kusů): kód Z7 (09787037)
Papírový sáček: kód H29 (09178369)



7

H29

     

Z5 Z6

Z7 Z9

Papírové sáčky

Hnědý leštící kotouč

Žlutý čistící kartáč

Černý voskovací kartáč

Bílé kotouče

Kód produktu:
09502576
EAN kód:
5010418148800

Kód produktu:
09410549
EAN kód:
5010418148817

Kód produktu:
09410523
EAN kód:
5010418148794

Kód produktu:
09026163
EAN kód:
5050550147958

Kód produktu: 09178369
EAN kód:
Počet vrstev: 2
Počet sáčků v balení: 5



    

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím 
obraťte na  společnost Elektrowin a.s.  tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam 
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce 
nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.




