
Návod k použití
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Úvod
Vážený zákazníku,
nejdříve Vám chceme poblahopřát ke koupi tohoto žehlicího systému Hoover a 
poděkovat za důvěru v značku Hoover.
Tento spotřebič byl vyroben s velikou pozorností, s ohledem všech kritérií na kvalitu a 
byl opakovaně testován. Věříme, že jeho použití splní Vaše očekávání. Jsme si jisti, 
že Vám žehlení značně usnadní a urychlí.
Před použitím Vašeho nového spotřebiče Hoover si pozorně přečtěte tento návod 
k použití. Pokud potřebujete další informace nebo pokud máte jakékoliv dotazy, 
kontaktujte servisní středisko nebo prodejce.

Přečtěte si tento návod pozorně před prvním použitím a odložte jej na bezpečném 
místě pro použití v budoucnosti.
• Tento spotřebič byl navržený pro použití v domácnosti. V případě komerčního 

využití výrobce neodpovídá za nesprávné použití nebo nedodržení pokynů.
•  Před připojením spotřebiče zkontrolujte napětí v elektrické síti, zda odpovídá napětí 

na spotřebiči a zda je spotřebič uzemněný.
•  Ujistěte se před použitím, zda není přívodní kabel nebo jiná důležitá část 

poškozená.
•  Tento spotřebič není určený pro použití dětmi ani osobami se sníženými fyzickými, 

senzorickými nebo mentálními schopnostmi, dokud nejsou pod dohledem osoby 
odpovědné za jejich bezpečnost.

•  Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
•  Žehlička musí být postavena na stabilním a rovném povrchu. Při postavení žehličky 

na podstavec se ujistěte, zda je povrch stabilní.
•  Nikdy nesměrujte proud páry na osoby ani zvířata. Nikdy nesměrujte proud páry na 

jiné elektrické nebo elektronické přístroje.
•  Nepoužívejte spotřebič po pádu, v případě závady, nebo vytečení. Nechte jej 

zkontrolovat v servisním středisku.
•  Ujistěte se, zda je spotřebič vypnutý, odpojený a vychlazený před údržbou.
•  Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je připojený a dokud 

nevychladne.
•  Neodpojujte spotřebič tahem za přívodní kabel ani za spotřebič.
•  Nikdy neponořujte žehličku, stojan, kabely ani zástrčku do vody. Nikdy jej nedržte 

pod tekoucí vodou.
•  Žehlicí plocha žehličky může být extrémně horká a můžete se popálit. Zabraňte 

kontaktu žehlicí plochy s elektrickými kabely.
•  Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo 

podobně kvalifikovaná osoba.

Důležité bezpečnostní pokyny



Kapitola 1.1 - Ovládací panel

Přepínač zapnutí/vypnutí (1A): kontrolka na přepínači svítí pro indikaci, že je 
spotřebič zapnutý (Pouze modely se žehličkou pro domácnost).

Zapnutí/vypnutí žehličky (1G): zapnutím se začne ohřívat žehlicí plocha.
Doporučujeme pro suché žehlení. (Pouze pro profesionální žehličku).

Zapnutí/vypnutí bojleru (1F): zapnutím začne bojler zahřívat. Všimněte si, že 
přepínač žehličky (1G) musíte zapnout pro ohřev bojleru (pouze pro profesionální 
žehličku).

Pokud je spotřebič zapnutý a kontrolka „Připravenosti páry“ (1D) nesvítí, znamená 
to, že je připravena pára. Můžete stisknout spoušť páry a pára bude vystupovat 
ze žehlicí plochy. Všimněte si, že během žehlení se z času na čas kontrolka 
rozsvítí, ale vy můžete pokračovat v žehlení.

Kontrolka „Doplnění zásobníku vody“ (1B) svítí: není voda v zásobníku. Doplňte 
zásobník vodou podle pokynů v kapitole 2.2. 

Svítí kontrolka „Oplachu“ (1E): musíte vypláchnout bojler, abyste zabránili 
hromadění vodního kamene. Viz kapitola 4.2. (Pouze modely: SRD 4106, SRD 
4108, SRD 4110, SRP 4105) 

Kontrolka „Automatické vypnutí“ (1C) svítí: po 10 minutách nepoužití páry se 
bojler a žehlička začne chladit. Pokud chcete opět žehlit, vypněte a poté zapněte 
hlavní vypínač (1A). Musíte chvíli počkat, dokud bude připravena pára.
Viz pokyny o kontrolce připravenosti páry pro podrobnější informace. (Pouze 
modely: SRD 4108, SRD 4110) 

Za účelem přenášení a uskladnění žehličky je spotřebič vybavený systémem 
uzamčení (2). Tento systém zablokuje žehličku na podstavci. Proto se snadno 
přenáší a skladuje. Viz pokyny k uzamčení žehličky v pozici (3).

Kapitola 1.2 - Systém uzamknutí



Kapitola 1.3 - Madlo

K odemčení proveďte opačný postup uzamčení.

Upozornění: Nepřenášejte spotřebič uchopením žehličky. Použijte k tomu určené 
madlo (4).

Váš parní generátor je vybavený ergonomickým madlem (4), které umožňuje 
pohodlné přenášení spotřebiče.

Před použitím se ujistěte, zda je žehlička zajištěna na podstavci (3). Pokud ne, 
postupujte podle pokynů kapitoly 1.2. Nezapomeňte uložit kabel na určeném 
místě (6). Ujistěte se, zda je zásobník vody prázdný.

Obr. 7: Uzamykací systém žehličky pro domácnost

Obr. 8: Uzamykací systém profesionální žehličky

Zvedněte Zvedněte

Obr. 9: Zobrazení madla



Kapitola 1.4 - Automatické vypnutí

Pro vaši bezpečnost je spotřebič vybavený spínačem, který automaticky vypne 
žehličku, pokud ji nebudete používat 10 minut.
Pro informaci o stavu uslyšíte akustický signál a kontrolka automatického vypnutí 
(1C) se rozsvítí.
K opětovné aktivaci spotřebiče jej vypněte a opět zapněte (1A) a počkejte, dokud 
nezhasne kontrolka připravenosti páry (1D).

Z důvodu vysokého výkonu výstupu páry doporučuje Hoover použití aktivní žehlicí 
desky s funkcí foukání a odsávání, která umožňuje odsávání nadbytečné páry.
Postavte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch, například na tvrdou část 
žehlicí desky nebo na teplu odolný povrch.

Hoover žehlicí systém byl navržený pro použití s vodou z vodovodu. Není nutné 
používat destilovanou vodu. V případě že je voda ve vaši oblasti příliš tvrdá, 
můžete smíchat 50% destilované vody s 50% vody z vodovodu. Nepoužívejte jiný 
typ vody a nepřidávejte žádné aditiva, neboť můžete poškodit spotřebič.

Vyjměte zásobník vody (5) ze stojanu stisknutím knoflíku (10). Naplňte vodou z 
vodovodu. Nepřekračujte maximální hladinu. Nasaďte zásobník zpět na místo.

Kapitola 2.1 - jaký typ vody mohu použít?

Kapitola 2.2 - Plnění zásobníku vody

Obr. 10: Zobrazení zásobníku

Kapitola 2: Příprava k použití



Upozornění: nelijte ocet, horkou vodu, aroma ani jiný typ chemických prostředků 
do zásobníku. Můžete poškodit parní generátor a zkrátit jeho životnost.

Modely žehliček pro domácnost:
Připojte spotřebič přívodním kabelem k elektrické síti. Stiskněte přepínač zapnutí/
vypnutí. Rozsvítí se kontrolka na přepínače (1a) a informuje, že spotřebič je 
zapnutý a bojler se zahřívá.
Po přibližně 2 minutách kontrolka „připravenosti páry“ zhasne, což informuje, že 
můžete začít používat páru.

Modely profesionálních žehliček:
Připojte spotřebič k uzemněné síťové zásuvce pomocí přívodního kabelu. 
Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí žehličky (1g) a bojleru (1f). Kontrolky obou 
přepínačů se rozsvítí a informují, že spotřebič je zapnutý. Žehlicí plocha žehličky 
a bojler se zahřívají.

Poznámka:
Při prvním použití spotřebiče se může objevit zápach a kouř. Je to zcela normální 
a po chvíli zmizí.

Zvolte teplotu žehličky otočením knoflíku (12) na žehličce do požadované pozice. 
Počkejte, dokud kontrolka teploty (15) nezhasne. Informuje, že žehlička dosáhla 
požadované teploty.
Během žehlení se kontrolka teploty rozsvěcuje a zhasíná, což indikuje udržování 
teploty.

Pomoc:
Pro volbu nejvhodnější teploty pro každou látku zkontrolujte štítek na prádle. 
Během žehlení se kontrolka z času na čas rozsvítí a zhasne. Informuje, že 
žehlička udržuje nastavenou teplotu. 

Pokud je látka vyrobená z několika typů vláken, vždy zvolte teplotu žehličky s 
ohledem na nejjemnější látku. 

Pokud zvolíte nižší teplotu během žehlení, počkejte, dokud žehlička nevychladne 
na nastavenou teplotu, dříve než začnete opět žehlit.

Pokud je teplota příliš nízká, z otvorů žehličky může kápnout několik kapek vody. 
Zvyšte teplotu nad 2 body (••), abyste tomu zabránili.

Kapitola 2.3 - Automatické vypnutí

Kapitola 3.1 - Nastavení teploty žehličky

Kapitola 3: Použití parního generátoru



Suché žehlení

Modely žehliček pro domácnost:
Zvolte teplotu žehličky podle kapitoly 3.1.
Začněte žehlit jemným stiskem spouště páry (13), když žehlička dosáhne 
požadované teploty.

Profesionální modely:
Zapněte pouze spínač žehličky (1g). Zvolte teplotu žehlicí plochy podle kapitoly 
3.1. Začněte žehlit, když žehlička dosáhne požadované teploty.

Žehlení s párou

Zvolte teplotu žehlicí plochy podle kapitoly 3.1. Na podstavci, pokud je pára 
připravená k použití, kontrolka (1d) zhasne. Nyní můžete začít žehlit a stiskněte 
spoušť páry (13). Proud páry se zastaví, pokud uvolníte spoušť.
Můžete regulovat množství páry pomocí Multi-Steam Technology voliče (14) k 
dosažení nejlepších výsledků. Viz kapitola 3.3 pro podrobnější informace.

Pouze profesionální žehlička:
Funkce uzamčení páry: zámek páry vám umožňuje žehlení s párou bez držení 
spouště páry. Pára bude vystupovat nepřetržitě. K aktivaci nebo deaktivaci zámku 
páry přesuňte zámek vpřed nebo vzad (26).

Poznámka:
Během použití uslyšíte zvuk z generátoru páry. Je to zcela normální. Indikuje to, 
že čerpadlo čerpá vodu do bojleru. V této chvíli nedoporučujeme použít spoušť 
páry, abyste zabránili poklesu tlaku. 

Pro dosažení nejlepších výsledků je důležité nastavit správnou teplotu žehlicí 
plochy a proudu páry. Váš Hoover spotřebič má jedinečný Multi-Steam Selector 
volič (14), který nabízí vyjímečné výsledky, pokud se používá správně a značně 
vám usnadní a urychlí žehlení.

Díky této inovativní Multi-Steam technologii v tomto spotřebiči můžete použít páru 
na všechny textilie. Máte na výběr jednu ze 3 předvoleb: Diffuse caress, Profound 
care a Precise power. Každé nastavení přizpůsobí výkon, vlhkost a směr proudu 
páry a proto bude pára přizpůsobena žehlené textilii. 

Kapitola 3.2 - Žehlení

Kapitola 3.3 - Volba správné teploty žehličky a páry



Doporučení k dosažení nejlepších výsledků:

Textilie Typ páry Teplota 
žehličky°C

Mačkavé textilie Precise Power •••/Max

Odolné textilie Precise Power ••/•••

Džínsovina Profound Care Max

Bavlna Profound Care •••

Len Profound Care Max

Škrobené textilie Profound Care •••

Samet/Alkantara Profound Care ••

Vlna Profound Care ••

Hedvábí Diffuse Caresse ••

Kašmír Diffuse Caresse ••

Viskóza Diffuse Caresse ••

Polyester Ne •

Nylon Ne •

Akryl Ne •

Lycra Ne •

Polyamid Ne •
 

Diffuse Caresse
Tento proud páry je určený k žehlení s úžasnou péči o nejjemnější látky jako je 
hedvábí a kašmír s jemným proudem. Snížený proud páry je opatrně rozdělen v 
přední části žehličky na velkou část textilie. Vlákna se lépe uvolní pro vyrovnání.

Precise Power
Proud je směrován ke špičce žehličky. Nabízí přístup do obtížných míst, jako jsou 
knoflíky, rukávy a smyčky pomocí koncentrovaného proudu ve špičce a nabízí 
konstantní, koncentrovaný a výkonný proud. Obtížné zóny jsou dobře zvlhčené a 
rychleji se vyrovnají záhyby.

Profound Care
Tato vertikální pára umožňuje snadnější a rychlejší odstranění záhybů na všech 
textiliích silným a vlhkým proudem páry. Pára impregnuje vlákna a velká žehlicí 
plocha suší textilii. Záhyby se proto vyrovnají rychleji.

Tip
Když žehlíte prádlo, na kterém se mohou objevit lesklá místa, doporučujeme 
nastavit nižší teplotu žehlicí plochy, nebo žehlit prádlo z rubové strany.

Začněte s prádlem, které vyžaduje nižší teplotu žehlení (•) a nakonec žehlete 
prádlo s nejvyšší teplotou (•••/Max). 



Nastavte teplotu žehlicí plochy (12) na maximální teplotu a nastavte volič Multi-
Steam Technology (14) na Profound care program.
Pověste záclony a oděvy (košile, obleky). Držte žehličku vertikálně v krátké 
vzdálenosti od látky, abyste zabránili spálení. Stiskněte spoušť páry (13) k 
napaření a pohybujte žehličkou shora dolů. 
Upozornění: Nesměrujte proud páry na osoby ani zvířata.

Zásobník vody můžete doplnit kdykoliv během použití.
Pokud je zásobník vody prázdný, rozsvítí se kontrolka „Doplnění zásobníku vody“ 
(1b). Ze žehlicí plochy nevystupuje pára a žehlení s párou nyní není možné.

Vyjměte zásobník z podstavce stisknutím knoflíku uvolnění (10). Doplňte vodu 
bez překročení značky max. Nasaďte zásobník do původní pozice.
Můžete začít žehlit.

Viz kapitola 2.2 pro podrobnější informace.

Profesionální parní kartáč připevněný k žehlicímu systému lze použít k žehlení ve 
vertikální poloze k snadnému odstranění záhybů u jemných textilií, k odstranění 
zápachu jako je kouř a osvěžit obnošené oděvy.

Před použitím kartáče se ujistěte, zda je v systému voda.
Zapněte spotřebič a když svítí LED připravenosti páry, parní kartáč je připravený k 
použití. Stiskněte tlačítko na kartáči k spuštění čištění.
Upozornění: Nesměrujte proud páry na osoby ani zvířata.

Všechny činnosti spojené s údržbou a čištěním provádějte po vychladnutí 
spotřebiče nejméně 2 hodiny a odpojení od elektrické zásuvky.

K čištění žehlicí plochy nepoužívejte žádná rozpouštědla  ani odvápňovací 
prostředky. Pravidelně ji čistěte jemným čističem.
K čištění plastových dílů podstavce použijte jemnou utěrku.

Kapitola 3.4 - Vertikální žehlení s párou

Kapitola 3.5 - Doplnění vody během použití

Kapitola 3.6 - Profesionální parní kartáč (pouze SRD4110)

Kapitola 4: Údržba a čištění

Kapitola 4.1 - Údržba a čištění



Kapitola 4.2 - Vyplachování bojleru

K prodloužení životnosti spotřebiče musíte vypláchnout bojler, abyste zabránili 
hromadění vodního kamene v bojleru. Musíte jej vypláchnout každé 2 měsíce 
nebo u modelů SRD 4106, SRD 4108, SRD 4110 a SRP 4105 počkejte, dokud 
nezačne blikat kontrolka „oplach“ (1e).

Modely s kontrolkou „Oplach“
Pokud kontrolka oplachu (1e) bliká, můžete pokračovat v žehlení.
Pamatujte, že musíte vyčistit bojler před dalším žehlením. Postupujte následovně:

Před prováděním čištění nechte spotřebič vychladnout nejméně 2 hodiny.

Postavte podstavec na okraj výlevky a postavte žehličku na rovný podklad. 
Vyjměte víčko odstranění vodního kamene (10). Vyšroubujte bezpečnostní víčko 
vyplachování bojleru proti směru hodinových ručiček pomocí mince. Naplňte 
bojler 0,2 litry vody z vodovodu pomocí láhve a trychtýře. Potřepte s podstavcem 
a poté jej zcela vyprázdněte, vylijte vodu do výlevky. Doporučujeme opakovat 
tento postup dvakrát. Našroubujte bezpečnostní víčko pomocí mince a nasaďte 
zpět víčko odstranění vodního kamene (10).

Po opětovném připojení spotřebiče k elektrické síti bude kontrolka oplachu (1e) 
blikat. Resetujte spotřebič stisknutím kontrolky oplachu a můžete začít ihned 
žehlit.

Modely bez kontrolky „Oplachu“
Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě a nechte vychladnout nejméně 
2 hodiny.

Postavte podstavec na okraj výlevky a postavte žehličku na rovný podklad. 
Vyjměte víčko odstranění vodního kamene (17). Vyšroubujte bezpečnostní víčko 
pomocí mince proti směru hodinových ručiček. Nalijte do bojleru 0,2 litru vody 
z vodovodu pomocí láhve a trychtýře. Potřepte podstavcem a vodu vylijte do 
výlevky. Opakujte tento postup nejméně dvakrát. Našroubujte bezpečnostní víčko 
pomocí mince a nasaďte víčko odstraňování vodního kamene (17).

V žádném případě nepoužívejte odvápňovací prostředky k čištění bojleru.

Obr. 11: Čištění



Kapitola 4.3 - Uskladnění

Postavte žehličku na teplu odolnou podložku (3).

Vypněte ji a odpojte od elektrické sítě.

Vyprázdněte zásobník vody.

Počkejte nejméně 30 minut pro ochlazení žehlicí plochy a parního generátoru.

Uzamkněte žehličku zamykacím systémem (2). Viz kapitola 1.2 pro další pokyny.

Uložte kabel a hadici na příslušné místo (6).

Pro model SRD 41110, postavte kartáč na podložku a vložte kabel do určeného 
prostoru.

Použijte madlo (4) k přenášení spotřebiče podle pokynů kapitoly 1.3.

Poté spotřebič uskladněte na vhodném místě.



Odstranění možných problémů

Problém Příčina Řešení
Spotřebič nehřeje. Problém v připojení.

Spotřebič není zapnutý.

Teplota žehlicí plochy je 
nízká.

Zkontrolujte kabel, 
zástrčku a zásuvku.
Stiskněte přepínač 
zapnutí/vypnutí.
Nastavte vyšší teplotu 
žehlicí plochy.

Spotřebič nevytváří páru. Spotřebič není zapnutý.

Bojler není ještě nahřátý.

Prázdný zásobník vody.
Nestiskli jste spoušť páry.

Teplota žehlicí plochy je 
nastavena na maximum.

Stiskněte přepínač 
zapnutí/vypnutí.
Počkejte, dokud 
kontrolka připravenosti 
páry nezhasne.
Naplňte zásobník vodou.
Stiskněte spoušť páry.
Funguje, ale pára není 
viditelná, neboť je velmi 
horká a suchá.

Pára vystupuje z víčka 
odstranění vodního 
kamene během žehlení.

Víčko není dostatečně 
utažené.

Ventil je poškozený.

Vypněte spotřebič a 
nechte jej vychladnout. 
Sejměte víčko a utáhněte 
ventil.
Kontaktujte autorizované 
servisní středisko.

Svítí LED kontrolka 
doplnění zásobníku vody.

V zásobníku není voda. Doplňte vodu.

Žehlicí plocha je 
znečištěná nebo hnědá.

Ve vodě se nacházejí 
chemikálie

Len je znečištěný.

Nikdy nepoužívejte 
chemické prostředky ani 
žádná aditiva.
Kontaktujte autorizované 
servisní středisko.
Vyčistěte žehlicí plochu 
jemnou hubkou.

Pásy vody na textilii. Kryt žehlicího prkna je 
napuštěný vodou.

Vyměňte kryt nebo 
použijte síťové žehlicí 
prkno.

Na žehlicí ploše jsou 
zbytky vodního kamene.

Bojler není vyčištěný. Postupujte podle pokynů 
v příslušné kapitole.



Důležité informace

Spotřební materiál
Vždy používejte originální náhradní díly Hoover. Tyto jsou dostupné u místního 
prodejce. Při objednávce náhradních dílů uveďte číslo modelu.

Hoover servis
Pokud potřebujete servis, kontaktujte autorizované servisní středisko Hoover. 

Bezpečnost
Hoover věří, že nezávislé schválení je nejlepším způsobem demonstrace 
bezpečnosti v designu a výrobě. „Istituto del Marchio di Qualità” (IMQ) ), nezávislá 
Italský národní úřad pro bezpečnost domácích elektrických spotřebičů zajistil, že 
jsou dodoržené Evropské bezpečnostní standardy týkající se tohoto spotřebiče.
Všechny spotřebiče, které vyhovují požadavkům, obsahují značku IMQ.

Kvalita
ISO 9001
Hoover továrny byly nezávisle ohodnocené z hlediska kvality. Naše výrobky jsou 
vyrobené pomocí systémů kvality, které vyhovují požadavkům ISO 9001.

Životní prostředí
Tento spotřebič je označený podle Evropské Směrnice 2002/96/EC o Likvidaci 
elektrických a elektronických spotřebičů (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomáháte zabránit možným 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může být 
ohrožené nesprávnou likvidací spotřebiče.
Symbol na výrobku znamená, že tento spotřebič nesmí být likvidován společně s 
běžným domovním odpadem. Odneste jej do recyklačního střediska.
Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy týkajícími se 
likvidace odpadu.
Pro podrobnější informace o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte 
místní správu, prodejnu nebo recyklační středisko.

Záruka
Záruční podmínky pro tento spotřebič jsou definované našim zastoupením v dané 
zemi. Podrobnosti týkající se těchto podmínek můžete obdržet od prodejce. V 
případě uplatnění záruky doložte doklad o koupi.
Právo na změnu je vyhrazené bez předchozího upozornění.



    

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.




