
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)  



 

 

Tento vysávač by sa mal používať iba na upratovanie domácnosti a v súlade s touto 
používateľskou príručkou. Skôr ako začnete spotrebič používať, prosím, uistite sa, že rozumiete 
tomuto návodu. 
Po použití, pred čistením alebo vykonaním akejkoľvek údržby, zariadenie vždy vypnite a sieťový 
kábel vytiahnite zo zásuvky. 
Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov vyššie. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí smú tento prístroj 
používať, ak sú pod dohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného používania a 
boli oboznámené s možnými rizikami. S prístrojom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dohľadu. 
Ak je poškodený sieťový kábel, okamžite prestaňte zariadenie používať. Sieťový kábel musí 
vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti. 
Ak sú v miestach, kde budete vysávač používať, schody alebo balkón, zamedzte na ne prístup 
fyzickou bariérou. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku vysávača. Počas prevádzky by mali byť malé 
deti a zvieratá pod dohľadom. 
Vysávač vždy ukladajte na vhodnom mieste vnútri. Zariadenie nepoužívajte vonku a nevystavujte 
ho vonkajším vplyvom, vlhkosti, alebo zdrojom tepla (rúra, ohnisko, mokrá podlaha). 
Nevystavujte robotický vysávač a jeho príslušenstvo nadmernému teplu/chladu (udržujte ich v 
rozmedzí 0 – 30 °C). 
Nepoužívajte robotický vysávač alebo ktorékoľvek príslušenstvo v prípade, že bolo vystavené 
pádu alebo poškodeniu, ponechané v nepriaznivých podmienkach vonku alebo spadlo do vody. 
Nikdy neodpájajte sieťový adaptér ťahaním zaň. 
Nepoužívajte na čistenie schodov. 
Nabíjanie batérie 
Na dobíjanie používajte iba nabíjačku dodanú so zariadením. 
Skontrolujte, či napätie a hodnoty uvedené na štítku nabíjačky zodpovedajú napätiu v miestnej 
sieti. Nikdy nenabíjajte batérie pri teplote vyššej než 30 °C alebo nižšej než 0 °C. 
Zapojte nabíjačku dodanú so zariadením do vhodnej zásuvky. 
Pri extrémnom použití a teplotných podmienkach môže dôjsť k únikom z článkov batérie. Ak sa 
tekutina dostane do styku s pokožkou, je nutné ju rýchle umyť vodou. Ak sa vám tekutina dostane 
do očí, okamžite ich začnite vymývať čistou vodou a pokračujte aspoň 10 minút. 
Vyhľadajte lekársku pomoc. 
Je bežné, že sa nabíjačka pri nabíjaní zahrieva. 
Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely odporúčané alebo 
dodávané firmou Hoover. 
Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, žeravý popol, cigaretové ohorky a pod. 
Nestriekajte pri používaní alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace tekutiny, aerosóly alebo 
ich výpary. 
Nepoužívajte zariadenie alebo nabíjačku, ak vám pripadajú chybné. 
Autorizované servisné stredisko Hoover nájdete na internetových stránkach: 
www.hoover.cz/cs_CZ/servis. Spoľahlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú 
zaistené iba v prípade, že sa budú vykonávať pravidelný servis a opravy, ktoré musí zaisťovať 
autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover. 
Nepoužívajte zariadenie na čistenie zvierat a osôb. 
Nenahradzujte batérie robotického vysávača inými, ktoré nie je možné dobíjať. 
Ak sa nebude robotický vysávač dlhšie používať (niekoľko týždňov), vytiahnite sieťový adaptér zo 
zásuvky. 
Likvidácia použitých batérií. 
Pred likvidáciou zariadenia z neho najprv vyberte batérie. Pred odstránením batérie sa uistite, že 
je výrobok odpojený od elektrickej siete. Zlikvidujte batérie bezpečne a ekologicky. Používajte 
zariadenie, kým batérie nie sú plne vybité. Použité batérie by sa mali prijať do recyklačnej stanice 
a nesmú sa vyhadzovať spolu s domovým odpadom.  
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Pre vybratie batérií, prosím, kontaktujte zákaznícke servisné stredisko Hoover, ktoré nájdete na 
internetových stránkach www.hoover.cz/cs_CZ/servis alebo postupujte podľa nasledujúcich 
pokynov: Odpojte nabíjačku a robot vypnite. Vyhľadajte kryt priestoru pre batérie na spodnej 
strane robotického vysávača a vyberte dve skrutky. Vyberte batériu a odpojte konektor. [Obr. 6] 
POZNÁMKA: Ak budete mať pri demontáži jednotky akékoľvek problémy alebo ak budete 
požadovať podrobnejšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku, 
kontaktujte, prosím, miestny úrad alebo stredisko zberných surovín. 
 

 

Pred použitím robotického vysávača alebo príslušenstva si prečítajte pozorne nasledujúce informácie. 
Nepokúšajte sa robotický vysávač sami rozmontovať alebo opraviť. Ak nastane problém, kontaktujte zákaznícke servisné stredisko Hoover. 
Kontakt nájdete na stránkach www.hoover.cz/cs_CZ/servis. 
Schody: Robotický vysávač je vybavený senzormi proti pádu zo schodov alebo cez hranu. V niektorých situáciách môžu byť senzory zmätené. 
Vysávač nedokáže rozpoznať schody nižšie než 8 cm. Ak sú schody nižšie než 8 cm, môže to spôsobiť pád vysávača. Ak ju máte k dispozícii, 
použite virtuálnu bariéru, ktorá zamedzí pádu vysávača. 
Lesklé alebo veľmi tmavé povrchy, používané na niektorých schodoch, ako sklo alebo leštená keramika, môžu spôsobiť pád vysávača. Ak ju máte k 
dispozícii, použite virtuálnu bariéru, alebo na dolný schod položte koberec, aby ste zamedzili pádu vysávača. 
Mali by ste sa vyvarovať použitia vášho robotického vysávača na medziposchodiach, podestách alebo vyvýšených oblastiach bez ohraničenia. 
Zabráňte vstupu robotického vysávača do týchto oblastí. 
Použitie batérie: Váš robotický vysávač je napájaný nabíjacími, vysokokapacitnými lítiovými batériami. Funkčnosť týchto nabíjacích batérií je 
garantovaná počas 6 mesiacov, ak sa používajú v súlade s týmto návodom. 
V prípade významného zníženia výkonnosti vysávača je možné náhradné batérie získať od partnerského servisu spoločnosti Hoover. 
Použite pre váš vysávač iba náhradné diely schválené spoločnosťou či partnerským servisom Hoover. Použitím dielov, ktoré neboli schválené 
firmou Hoover, sa vystavujete nebezpečenstvu a prichádzate o záruku. 
 

Frekvenčné pásma 433,92 MHz 

Maximálny výkon RF vo frekvenčnom pásme 6 dBm 

 

Na dobíjanie vysávača používajte iba dodanú nabíjaciu základňu a nabíjačku. Použitie nesprávnej nabíjacej základne alebo nabíjačky je 
nebezpečné a ruší sa ním platnosť záruky. 

Životné prostredie 
Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad. Zariadenie je nutné odovzdať do 
príslušného zberného miesta na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi 
ekologickými predpismi na likvidáciu odpadu. Pre ďalšie podrobné informácie o zaobchádzaní, novom použití a likvidácii tohto zariadenia, 
prosím, kontaktujte váš miestny úrad, spoločnosť na zber odpadu alebo obchod, kde ste ho kúpili. 

 
Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/53/ES a 2011/65/ES. Ak chcete dostať kópiu vyhlásenia o zhode, prosím, kontaktujte 
výrobcu na www.hoover.cz 

 
CANDY HOOVER GROUP Srl Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy 
 

 
 

   
Robotický vysávač Nabíjacia základňa Diaľkové ovládanie 

 

  

Nabíjačka Filtračná súprava 
1× prídavný filter* 

2× AAA batéria 

 

  

Čistiaca kefka   
* Iba pri niektorých modeloch  
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ROBOT POHĽAD ZHORA 

 
 

 
ROBOT POHĽAD ZDOLA 

 
 

 
* Iba pri niektorých modeloch  
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OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM VYSÁVAČOM 

1 Tlačidlo Štart/Pauza 

2 Tlačidlo DOMOV do nabíjacej základne. 

3 Uvoľňovacie tlačidlo nádoby na prach 

4 Nádoba na prach 

5 Senzory prekážok 

6 LED svetlá 

7 Predný nárazník 

8 360° laserový modul 
 

9 Držiak filtra 

10 Filter 

11 
Rukoväť zásobníka na prach / Rukoväť 
na prenášanie robota 

12 Tlačidlo Wi-Fi 

13 Tlačidlo režimu vysávania určených miest 

14 Tlačidlo zapnúť/vypnúť 

15 Displej 

16 Nabíjací konektor 
 

17 Zadné koliesko 

18 Hnacie kolieska 

19 Nabíjacie kontakty 

 

20 Kryt rotačnej kefy 

21 Rotačná kefa 

22 Senzory proti pádu 
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DISPLEJ ROBOTA 

 
 
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE ROBOTA 

 
 
NABÍJACIA ZÁKLADŇA ROBOTA 

 
* Iba pri niektorých modeloch  
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SPOZNAJTE SVOJ ROBOTICKÝ VYSÁVAČ 

23 Kontrolka nabitia batérie 

24 Stav pozornosti / Indikátor chýb 

25 Tichý režim 

26 Štandardný/Automatický režim 

27 Turbo režim 

28 Ručný režim 

29 Režim Full & Go 

30 Denný program 

31 Zobrazenie času / Chybový kód 

32 Stav Wi-Fi 

33 
Indikátor naplnenia nádoby na 
prach 

 

34 Tlačidlo zapnúť/vypnúť 

35 Tlačidlo Dopredu 

36 Tlačidlo Doľava 

37 Tlačidlo Dozadu 

38 Tlačidlo Štart/Pauza 

39 Tlačidlo Doprava 

40 
Tlačidlo DOMOV do nabíjacej 
základne. 

41 Režim Full & Go 

42 Tlačidlo na výber režimu 

43 Nastavenie času 

44 Režim vysávania určených miest 

45 Tlačidlo Plánovanie 

 

46 Nabíjačka 

47 Infračervený signál 

48 Nabíjacie kontakty 

49 Prípojka do zásuvky 

50 Indikátor zapnutia 
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Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 

Obr. 4 

Obr. 5 

Obr. 6 

 

 

BALENIE 
Nevyhadzujte obal vášho robotického vysávača. V budúcnosti sa môže vyžadovať pre platnosť vašej 
záruky. 
Pri rozbaľovaní vášho vysávača a príslušenstva zamedzte prístup k plastovým obalom deťom a 
zvieratám, aby nedošlo k uduseniu. 
Pred prvým použitím vložte vysávač do nabíjacej základne na 8 hodín. [Obr. 1] 
Nevystavujte sieťový adaptér vysávača teplotám pod 0 °C alebo nad 30 °C, mohlo by dôjsť k poškodeniu 
batérie. 
Sieťový adaptér pripájajte iba k štandardnej sieťovej zásuvke. 

 

BATÉRIA 
Na dosiahnutie optimálneho výkonu batérie odporúčame jej plné nabitie. Ak sa robot nepoužíva, mal by 
sa ponechať pripojený k sieťovému adaptéru. Robot je vybavený inteligentným systémom nabíjania. Ten 
zabraňuje prebitiu batérií. 
Uistite sa, že všetky osoby v miestnosti vedia o prítomnosti robotického vysávača, aby nedošlo k nehode. 

 

Nastavenie nabíjacej základne 
Pripojte napájací adaptér do zásuvky a k nabíjacej základni. [Obr. 2] 
1. Uistite sa, že napájací kábel nie je zachytený pod nabíjacou základňou. 
2. Umiestnite nabíjaciu základňu na nereflexnú podlahu, najlepšie proti stene. Ak je povrch podlahy príliš 
reflexný, bude rušiť navigačný systém vysávača a ten môže mať ťažkosti s nájdením nabíjacej základne. 
3. Vo vzdialenostiach 2 m pred a 1 m po stranách okolo nabíjacej základne, by sa nemali vyskytovať 
žiadne predmety. [Obr. 2] 
4. Uistite sa, že napájací kábel nie je zamotaný alebo príliš napnutý. Ak niekde zostáva časť 
napájacieho kábla, použite úložný priestor na zadnej strane nabíjacej základne. 
5. Skontrolujte, či sa vnútri vysávača nachádza nádoba na prach. 

 
Nastavenie diaľkového ovládania 
Otvorte priestor na batérie na zadnej strane diaľkového ovládača. Vložte do priestoru na batérie dve 
batérie AAA. [Obr. 3] Dbajte na správnu polaritu (+/-). 

 
Nabíjanie batérie 
Zapnite robotický vysávač tlačidlom zapnúť/vypnúť na strane ( I ). [Fig.4] Postavte ho pred nabíjaciu 
základňu. 
Naveďte robotický vysávač do nabíjacej základne. Pri bežnom použití bude potrebných približne 4 až 5 
hodín na úplné nabitie. 

 
Ručné nabíjanie 
Existuje niekoľko metód nabíjania vášho robota. 
A. Stlačením tlačidla Domov do nabíjacej základne na diaľkovom ovládači. 

B. Stlačením tlačidla Domov do nabíjacej základne na robote.  

C. Pripojením sieťového napájacieho adaptéra priamo do robota. 
D. Ručným umiestnením robota do nabíjacej základne. 
E. Postupujte podľa pokynov v Aplikácii*. 

 
Automatické nabíjanie a obnovenie 
Keď je kapacita batérie robota NÍZKA, vysávač prestane pracovať a vyhľadá nabíjaciu základňu. Ak sa 
počas čistenia batéria vybije, robot sa automaticky vráti do nabíjacej základne a začne sa dobíjať. Po 
úplnom dobití obnoví robot čistenie z miesta, v ktorom sa vypol. Hneď ako sa spojí s nabíjacou 
základňou, indikátor nabíjania na nabíjacej základni začne blikať. 
V prípade, že existuje príliš mnoho prekážok medzi robotom a nabíjacou základňou, robot by sa nemusel 
dostať k nabíjacej základni. S cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky sa uistite, že nabíjacia základňa je 
v širokom otvorenom priestore. 
POZNÁMKA: Uistite sa, že nabíjacie kontakty robotického vysávača a nabíjacej základne nie sú 
znečistené. V prípade potreby kontakty vyčistite. 
Počas nabíjania je normálne, že sa nabíjacia základňa a vysávač zahrievajú. 
Počas nabíjania batérie LED indikátor napájania na nabíjacej základni a indikátor stavu batérie na displeji 
blikajú. Ak je batéria nabitá, oba indikátory svietia trvalo. [Obr. 5] 

 
Batéria 
V priebehu času sa kapacita batérie robotického vysávača zníži a bude nutné ju vymeniť. Náhradnú 
batériu je možné kúpiť u autorizovaného predajcu Hoover. Používajte iba originálne náhradné diely 
a príslušenstvo Hoover. 

 
Demontáž a výmena 
Uistite sa, že je robotický vysávač vypnutý. 
Vyhľadajte kryt priestoru pre batérie na spodnej strane robotického vysávača a vyberte dve skrutky. 
Vyberte batériu a odpojte konektor. 
Vložte novú batériu a znovu pripojte konektor. Dbajte na správnu polaritu konektora. 
Nasaďte späť kryt batérie a dve skrutky. [Obr. 6] 

 
* Iba pri niektorých modeloch  

SK 

PRIPRAVTE SVOJ ROBOTICKÝ VYSÁVAČ 

5 



Obr. 7 

Obr. 8 

Obr. 9 

Obr. 10 
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Pred použitím: 
• Odstráňte prekážky z podlahy, ktoré sa môžu dostať do cesty robota. 
• Uistite sa, že sú otvorené všetky dvere do miestností, aby robot mohol plne preskúmať váš dom. 
• Odstráňte z oblasti malé predmety, ako sú hračky a oblečenie. 
• Odstráňte krehké predmety, ktoré je možné ľahko prevrátiť. 
• Upracte káble. 
• Zaviažte závesy a ďalšie nízko zavesené predmety. 
• Presuňte misky pre domáce zvieratá a rastliny s podmiskou, aby sa robot nedostal do blízkosti 

kvapalín a vlhkých oblastí. 
• Dávajte pozor na okraje kobercov alebo rohoží, ktoré sa môžu zachytiť. 
 

 

Zapnutie 
1. Stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť na strane robota. [Obr. 7] 
2. Displej produktu sa rozsvieti. 
V pohotovostnom režime je displej vypnutý. Čistenie začnete stlačením tlačidla Štart/Pauza na 
diaľkovom ovládači alebo na vysávači. 

 

Nastavenie času 
1. Stlačte tlačidlo nastavenia času na diaľkovom ovládači, blikajúca čiarka sa objaví pod ikonou dňa. 
[Obr. 9] 
2. Použite šípku doprava a doľava na diaľkovom ovládači, kým sa čiarka neobjaví pod správnym 
dňom. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na potvrdenie. 
3. Začnú blikať hodiny. Použite šípky hore a dole na diaľkovom ovládači, kým sa nezobrazí čiarka pod 
správnou hodinou. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na potvrdenie. 
4. Začnú blikať minúty. Použite šípky hore a dole na diaľkovom ovládači, kým sa nezobrazí čiarka pod 
správnou minútou. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na potvrdenie. 
5. Čas a deň sú teraz nastavené. 

 
STIAHNUTIE APLIKÁCIE A PRIPOJENIE CEZ WIFI* 
Ak chcete získať prístup ku všetkým funkciám robotického vysávača odkiaľkoľvek, odporúčame stiahnuť 
si aplikáciu hOn. 
Budete môcť svoj robotický vysávač ovládať čo najefektívnejšie. 

 
Pokyny: 
1. Stiahnite si aplikáciu hOn z App Store, Google Play alebo AppGallery. [Obr. 9] 
2. Otvorte aplikáciu a vytvorte si účet pomocou e-mailu a hesla. 
3. Potvrďte prihlásenie. 
4. Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi. 
5. Prihláste sa do aplikácie hOn. 
6. Stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť na strane robota. [Obr. 7] 
7. Zapnite WiFi stlačením tlačidla WiFi na tele vysávača. [Obr. 10] 
8. Stlačte a podržte tlačidlo WiFi 5 sekúnd, ozve sa zvukový signál. Tlačidlo WiFi začne blikať, čo 
signalizuje, že sa čaká na pripojenie. [Obr. 10] 
9. Podľa pokynov v aplikácii pripojte mobilné zariadenie vášho produktu. 
10. Po úspešnom spárovaní zostane tlačidlo Wi-Fi na vysávači rozsvietené. 
11. Ak chcete resetovať sieť Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo WiFi na robote na 5 sekúnd. 

 
VAROVANIE 
• Názov Wi-Fi nesmie presiahnuť 32 znakov. 
• Ak pripojenie konfigurácie siete zlyhá, postupujte podľa nižšie uvedených krokov: 
a) Uistite sa, že ste vložili správne heslo Wi-Fi routera. 
b) Uistite sa, že je sieť Wi-Fi nastavená na 2,4 GHz. 
c) Uistite sa, že robot nie je ďaleko od routera. 

 
PRVÉ POUŽITIE: 
Hneď ako je nabíjacia základňa správne nainštalovaná a robot je plne dobitý, robot môže začať s 
čistením. Počas prvého čistenia robot preskúma okolie a vytvorí mapu vášho domu. 
Uistite sa, že sú otvorené všetky dvere do miestností, aby robot mohol plne preskúmať váš dom. 
Odporúčame aktivovať automatický program a nastaviť TICHÝ REŽIM z diaľkového ovládania alebo z 
aplikácie*, aby bola zaručená čo najdlhšia dostupná autonómia, ktorá pokryje celý povrch vášho domu 
a vytvorí kompletnú mapu. 
Po dokončení sa robot vráti do dobíjacej základne. 
Ak sa počas čistenia vybije batéria, robot sa vráti do dobíjacej základne a uloží celú mapu a časti, ktoré 
je ešte potrebné pokryť. Hneď ako je batéria plne dobitá, obnoví sa čistiaca relácia, v ktorej sa robot 
prerušil a dokončí mapovanie celého domu. 
Robot bude naďalej mapovať váš domov počas budúcich upratovacích relácií, prispôsobí svoje 
správanie a cestu vlastnostiam každého priestoru a bude neustále zlepšovať predchádzajúce mapy. 
 
* Iba pri niektorých modeloch  
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Obr. 11 

Obr. 12 

Obr. 13 

Obr. 14 

Obr. 15 

 
ČISTENIE POMOCOU APLIKÁCIE hOn: 
Prostredníctvom aplikácie hOn môžete mať prístup k mnohým funkciám, ktoré vám umožnia ovládanie 
robota jednoduchým a intuitívnym spôsobom odkiaľkoľvek: 
• Čistiace programy: Vyberte si medzi rôznymi a prispôsobenými programami čistenia a úrovňami 

výkonu. 
• Selektívne čistenie miestnosti/miestností: vyberte na mape jednu alebo viac miestností na čistenie*. 
• Zakázané oblasti: definujte zóny*, ktorým by sa mal robot vyhnúť nastavením virtuálnych stien na mape, 

aby sa vytvorili neviditeľné bariéry. 
• Čistenie vybranej oblasti nakreslite v mape konkrétnej zóny* na cielené čistenie podľa vašich potrieb. 
• Programovanie čistenia: Naplánujte aktivity robota a ľahko vytvorte plán nastavením dňa, času a 

miestnosti*, ktoré si prajete vyčistiť. 
• Zobraziť históriu čistenia: Skontrolujte posledné činnosti robota a čas potrebný pre každú upratovaciu 

reláciu. 
• Správa máp: Zobrazte si mapu a zistite, ktorú miestnosť robot vyčistil, pomenujte miestnosti, spojte 

alebo oddeľte rôzne miestnosti. 
• Aktualizácia softvéru: Keď je robot pripojený k sieti Wi-Fi a nachádza sa v dobíjacej základni, ak je k 

dispozícii nová verzia, softvér sa automaticky aktualizuje. 

 
* Musí byť vytvorená a uložená celá mapa. 

 
ČISTIACE PROGRAMY 
Robot ponúka rôzne programy čistenia, ktoré sa prispôsobujú rôznym potrebám: 

 
AUTOMATICKÝ REŽIM 
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na diaľkovom ovládači, na robote alebo použite aplikáciu. Robot sa 
automaticky spustí. 
Robot vysáva usporiadaným a efektívnym spôsobom, je vybavený laserovou a gyroskopickou navigáciou 
na zaistenie presných smerových signálov. [Obr. 11] 

 
REŽIM ČISTENIA URČENÝCH MIEST 
Stlačte tlačidlo Spot (na vysávanie určených miest) na diaľkovom ovládači, na produkte alebo použite 
aplikáciu*. Robot sa automaticky spustí. Intenzívne čistí vymedzený priestor po kruhovej dráhe a 
automaticky zapína úroveň výkonu TURBO. [Obr. 12] 

 
REŽIM ČISTENIA FULL & GO 
Stlačte tlačidlo FULL & GO na diaľkovom ovládači alebo v aplikácii, aby sa robot vrátil na základňu. Na 
displeji sa rozsvieti indikátor FULL & GO. Po úplnom nabití robot automaticky spustí čistenie nového cyklu 
a voľba FULL & GO sa resetuje. [Obr. 13] 
Ak chcete tento režim vymazať, stlačte znovu tlačidlo FULL & GO na diaľkovom ovládači. 

 
REŽIM MANUÁLNEHO ČISTENIA 
Robot je možné ovládať ručne kedykoľvek v priebehu čistiaceho programu. Tlačidlá so šípkami navigácie 
na diaľkovom ovládaní / v Aplikácii* posunú robot v požadovanom smere s aktivovaným nasávaním. 

 
REŽIM ČISTENIA OKRAJOV 
Stlačte režim čistenia okrajov v aplikácii*. Automaticky začne čistiť pozdĺž stien, okolo nábytku atď. [Obr. 
14] 

 
REŽIM DOMOV: 
Môžete nariadiť návrat vášho robota DOMOV do nabíjacej základne nasledovne: 
1. Stlačte tlačidlo DOMOV na vysávači. 
2. Stlačte tlačidlo DOMOV na diaľkovom ovládači. 
3. Postupujte podľa pokynov v Aplikácii*. 
POZNÁMKA: Robot sa vráti do svojej nabíjacej základne, ak je čistenie spustené z nabíjacej základne. 

 
Nastavenie výkonu 
Stlačte tlačidlo REŽIM na diaľkovom ovládači alebo pomocou aplikácie* vyberte požadovanú úroveň 
výkonu. Zvoľte medzi: 
• Režim tichého chodu 
• Režim štandardného chodu 
• Režim turbo 
Ikony na displeji robota sa rozsvietia podľa vášho výberu. [Obr. 15] 

 
Nastavenie plánu čistenia pomocou diaľkového ovládania 
Robotický vysávač je možné naprogramovať tak, aby automaticky upratoval denne alebo v konkrétne 
zvolené dni. Na nastavenie týždenného plánu čistenia vykonajte nasledujúce: 
1. Stlačte tlačidlo plánovacej funkcie na diaľkovom ovládači. Okolo M (Monday (Pondelok)) sa rozsvieti 
blikajúci rámček. 
2. Pomocou tlačidiel so šípkami doprava a doľava vyberte požadovaný deň a potom stlačením tlačidla 
Štart/Pauza tento deň potvrďte. Môžete taktiež zvoliť viac dní (až 7) a rôzne hodiny pre každý deň. 
3. Po vybratí dňa v týždni môžete zvoliť hodinu plánovaného čistenia: použite šípku nahor, hodina začne 
blikať na displeji, použite šípky nahor a nadol na výber požadovanej hodiny. 
 

* Iba pri niektorých modeloch  
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Obr. 16 

Obr. 17 

Obr. 18 

Obr. 19 

Obr. 20 

Obr. 21 

 
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na potvrdenie. 
4. Začnú blikať minúty, použite šípky nahor a nadol na výber požadovanej minúty. Stlačte tlačidlo 
Štart/Pauza na potvrdenie. 
5. Stlačte tlačidlo plánovacej funkcie na uloženie nastavenia času a týždňa. Môžete to ľahko vidieť 
vďaka osvetlenej prístrojovej doske za plánovaným dňom/dňami. 
Ak chcete resetovať nastavené plánovanie, stlačte tlačidlo plánovania a pomocou tlačidiel so šípkami 
vpravo a vľavo a stlačením tlačidla Štart/Pauza zmažte plán v konkrétny deň/dni. 

 
Nastavenie plánu pomocou aplikácie* 
Postupujte podľa pokynov v Aplikácii*. 

 
VAROVANIE: Robot nie je možné naplánovať z viac než jedného zariadenia v jednom okamihu. Uistite 
sa, že plán vykonáte buď z aplikácie, alebo z diaľkového ovládača. 
 

 
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby sa uistite, že je robotický vysávač vypnutý. 
1. Vypnite robot a vyberte ho z nabíjacej základne. 
2. Na čistenie všetkých povrchov použite vlhkú handričku. ZABRÁŇTE pri čistení vniknutiu vody do 
ktorejkoľvek časti výrobku. 
3. Osušte mäkkou handričkou. 

 
VYPRÁZDNENIE ZÁSOBNÍKA NA PRACH 
Po vysávaní vyberte zásobník na prach. 
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo zásobníka na prach a vytiahnite ho. [Obr. 16] 
2. Podržte zásobník nad košom a vyprázdnite. [Obr. 17] 
3. V prípade potreby použite čistiacu kefku na odstránenie zvyšného prachu z vnútorného povrchu 
nádoby na prach alebo z povrchu filtra. 
4. Vložte nádobu na prach späť do vysávača. 

 
ČISTENIE FILTROV 
Robotický vysávač je vybavený predmotorovým filtrom. S cieľom udržať optimálny čistiaci výkon 
pravidelne čistite kryt filtra a predmotorový filter. Mal by sa čistiť po každom 5. vyprázdnení nádoby na 
prach. Nepravidelné čistenie filtra môže viesť k upchaniu, prehriatiu a zlyhaniu výrobku. To môže viesť k 
strate záruky. 
1. Vypnite robot a vyberte ho z nabíjacej základne. 
2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach a vyberte ho z robotického vysávača. [Obr. 16] 
3. Vyberte filter a vyčistite ho. [Obr. 18] Montáž sa robí v obrátenom poradí. Skontrolujte, či je filter 
správne vložený. 
DÔLEŽITÉ: Filtre pravidelne kontrolujte a udržujte podľa pokynov pre údržbu filtra. Tým zachováte 
výkon vášho robotického vysávača. 
DÔLEŽITÉ: Pred použitím sa vždy uistite, či je filter úplne suchý. 

 
ČISTENIE ROTAČNEJ KEFY 
Ak chcete zachovať optimálny výkon vysávača, pravidelne čistite rotačnú kefu. 
1. Robot vypnite. 
2. Otočte robot kolieskami nahor. 
3. Stlačte spony na spodnej strane a odklopte kryt rotačnej kefy. [Obr. 19] 
4. Vyberte rotačnú kefu a pomocou nožníc alebo dodanej čistiacej kefky odstráňte všetky zamotané 
nite alebo vlasy. [Obr. 19] 

 
ČISTENIE HNACÍCH KOLIESOK 
1. Vypnite vysávač a otočte ho. 
2. Odstráňte všetky nečistoty alebo vlasy prichytené na kolieskach. 
3. Utrite kolieska vlhkou handričkou. [Obr. 20] 

 
ČISTENIE SENZOROV PROTI PÁDU 
Na zaistenie bezpečnej prevádzky vášho robotického vysávača je dôležité udržiavať senzory proti pádu 
čisté. 
Na spodnej strane robotického vysávača sú umiestnené 2 senzory. Otočte vysávač hore nohami a 
vyčistite ich mäkkou kefkou, aby ste odstránili všetok nahromadený prach a nečistoty. [Obr. 21] 

 
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA 
Použite pre svoj robotický vysávač iba náhradné diely schválené spoločnosťou či autorizovaným 
servisom Hoover. 
Používanie dielov neschválených firmou Hoover je nebezpečné a prichádzate tým o záruku. 
Ak robotický vysávač niekoľko mesiacov nebudete používať, vyberte batérie a uložte ho na chladnom a 
suchom mieste. 
DÔLEŽITÉ: Pred údržbou sa vždy uistite, že je zariadenie vypnuté. 
 
* Iba pri niektorých modeloch  
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Obr. 22 

 

 

Nasleduje zoznam bežných problémov a ich riešení. 
Ak ktorýkoľvek z týchto problémov pretrváva, kontaktujte miestneho zástupcu Hoover. 
 

Robot nefunguje 

• Skontrolujte, či je robotický vysávač zapnutý. 
• Skontrolujte, či je zásobník na prach a filter čistý. 
• Skontrolujte, či je nádoba na prach celkom zasunutá do tela robota. 
• Skontrolujte, či nie je potrebné vysávač nabiť. 

Čistiaci výkon je slabý 

• Vypnite vysávač a vyprázdnite zásobník na prach. 
• Skontrolujte a vyčistite filter. 
• Skontrolujte a vyčistite rotačnú kefu. 
• Skontrolujte a vyčistite senzory. 
• Skontrolujte a vyčistite kolieska. 

Robot je pri čistení veľmi 
hlučný 

• Skontrolujte zásobník na prach a filter. 
• Skontrolujte, či rotačná kefa a kolieska neobsahujú špinu 

a nečistoty. 

Robotický vysávač sa 
automaticky nedobíja 

• Uistite sa, že sa medzi robotickým vysávačom a nabíjacou 
základňou nenachádzajú žiadne prekážky. 

Robotický vysávač je 
zachytený 

• Robotický vysávač sa pokúsi sám oslobodiť, ale v niektorých 
prípadoch je nutné mu pomôcť ručne. 

Diaľkové ovládanie nefunguje 

• Skontrolujte batérie 
• Skontrolujte, či je diaľkový ovládač blízko robota 
• Robot a diaľkový ovládač nie sú spárované. Pri spárovaní 

postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 
- Stlačte súčasne tlačidlá ZAPNÚŤ/PAUZA a DOMOV na hlavnom tele 
robota a červené tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ na diaľkovom ovládači. 

 

 
Nasledujúce kódy sa môžu zobraziť v priebehu používania alebo pri štarte. [Obr. 22] 
 

Chybový kód Popis chyby Riešenie chyby 

Er01 
Rotačná kefa je 
zanesená 

Odstráňte prekážku a uistite sa, že sa rotačná kefa môže 
voľne otáčať. 

Er02 
Ľavé hnacie koliesko 
je zanesené. 

Odstráňte prekážku a uistite sa, že sa hnacie koliesko môže 
voľne otáčať. 

Er03 
Pravé hnacie koliesko 
je zanesené. 

Odstráňte prekážku a uistite sa, že sa hnacie koliesko môže 
voľne otáčať. 

Er04 
Zásobník na prach 
alebo predmotorový 
filter chýba. 

Zaistite, aby zásobník na prach aj predmotorový filter boli 
správne namontované vnútri robota 

Er05 
Predmotorový filter je 
upchatý 

Vyberte a vyčistite zásobník na prach a predmotorový filter. 

Er06 
Nárazník je 
zaseknutý 

Skontrolujte všetko okolo nárazníka a odstráňte všetky 
prekážky brániace jeho funkcii 

Er07 
Senzory proti pádu 
vyžadujú vyčistenie 

Odstráňte mäkkou kefkou alebo handričkou všetok 
nahromadený prach alebo nečistoty zo senzorov proti pádu 

Er08 
Hnacie koliesko sa 
nedotýka podlahy 

Uistite sa, že je robot umiestnený na rovnom povrchu a obe 
hnacie kolieska sa dotýkajú zeme 

Er09 
Robotický vysávač je 
zachytený 

Umiestnite robot do oblasti, kde sa môže voľne pohybovať 

Er10 
Chybná nasávacia 
funkcia motora 

Prezrite všetky prieduchy, či nie sú zablokované alebo 
zanesené 

Er11 
Zásobník na prach je 
plný 

Vyberte a vyprázdnite zásobník na prach 

Er12 Kontrola rotačnej kefy 
Zaistite odstránenie všetkých nečistôt alebo vlasov 
zachytených okolo rotačnej kefy 

Er13 Výmena rotačnej kefy Rotačná kefa je opotrebovaná, prosím, vymeňte ju za novú. 

 

POZOR: Ak niektorá z týchto chýb pretrváva, kontaktujte svojho miestneho zástupcu Hoover. 
NEROZOBERAJTE robotický vysávač sami. 
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NÁHRADNÉ DIELY A SPOTREBNÉ MATERIÁLY HOOVER 
Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Získate ich u miestneho predajcu 
výrobkov Hoover alebo u servisných partnerov. Pri objednávke dielov, prosím, vždy uvádzajte číslo 
modelu. 
 

Kvalita 
Kvalita výroby vo výrobných továrňach spoločnosti Hoover bola posúdená nezávislou organizáciou. 
Naše výrobky sú vyrábané podľa systému akosti, ktorý spĺňa požiadavky ISO 9001. 
 

Vaša záruka 
Záručné podmienky pre tento vysávač stanovuje váš zástupca v krajine, v ktorej sa predáva. Presné 
znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste si zariadenie kúpili. Pri reklamácii podľa týchto 
záručných podmienok je nutné predložiť doklad o kúpe alebo účtenku. 

 
Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené. 
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