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INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Dit toestel mag enkel gebruikt worden voor reiniging in het huis, 
zoals beschreven in deze handleiding. Zorg ervoor dat u de 
handleiding volledig begrijpt voordat u het apparaat in gebruik 
neemt.
Oplader altijd afzetten en stekker uit het stopcontact halen voor 
u het toestel schoonmaakt of enige andere onderhoudstaak 
verricht.
Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en 
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale 
capaciteiten. Ook personen met een gebrek aan ervaring 
of kennis kunnen dit toestel gebruiken, indien ze toezicht of 
instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het 
toestel en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen niet 
met het toestel spelen. Reinigings- en gebruikersonderhoud mag 
niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht.
Indien het stroomsnoer beschadigd is, stop dan onmiddellijk met 
het toestel te gebruiken. Om veiligheidsrisico’s te voorkomen, 
moet de kabel worden vervangen door een erkend monteur van 
Hoover.
Gebruik alleen de oplader die oorspronkelijk bij het toestel 
geleverd is.
Controleer of uw netspanning dezelfde is als deze vermeld 
op de lader. Dit Hoover-apparaat is voorzien van een dubbel 
geïsoleerde batterijoplader, die alleen geschikt is om in een 
230V (UK 240V) stopcontact te steken.
Steek de oplader in een geschikt stopcontact en steek de 
aansluitingstekker van de oplader in het apparaat.
Het LED-lampje van het batterijpakket gaat tijdens het opladen 
ROOD branden en wordt WIT als het volledig is opgeladen.
Sluit het toestel na gebruik weer aan op de lader om de batterij 
op te laden.
Laad de batterijen niet op bij temperaturen boven 37°C of onder 
0°C. Het is normaal dat de lader warm wordt bij het opladen.
Haal bij langere afwezigheid (vakanties, etc.) de oplader uit 
het stopcontact. Laad het product opnieuw op voor gebruik, 
aangezien batterijen uit zichzelf kunnen ontladen tijdens langere 
opslagperiodes.
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Gebruik enkel toebehoren, gebruiksartikelen of reserveonderdelen 
die door Hoover aanbevolen of geleverd worden.
Statische elektriciteit: sommige tapijten kunnen een kleine 
opbouw van statische elektriciteit veroorzaken. Ontladingen van 
statische elektriciteit zijn onschadelijk voor uw gezondheid.
Houd handen, voeten, losse kleding en haar uit de buurt van 
roterende borstels.
Haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het stroomsnoer 
te trekken.
Gebruik uw toestel nooit buiten, op natte oppervlaktes of op een 
vochtige ondergrond. Raap geen harde of scherpe objecten op 
zoals lucifers, hete assen, sigaretten of andere gelijkaardige items. 
Spuit niet met ontvlambare vloeistoffen, reinigingsvloeistoffen, 
aerosols of hun dampen en zuig ze ook niet op. Loop niet over 
het stroomsnoer wanneer u het toestel gebruikt of verwijder de 
stekker niet door aan het stroomsnoer te trekken. Gebruik uw 
apparaat of oplader niet als deze defect blijkt te zijn. Gebruik 
het toestel niet om dieren of mensen te reinigen. Vervang de 
batterijen niet met onoplaadbare batterijen.
Hoover service: Om de veilige en doeltreffende werking van 
het apparaat te verzekeren, adviseren wij om onderhoud of 
reparaties alleen door een erkende onderhoudsmonteur van 
Hoover te laten uitvoeren.
Einde van de levensduur van het product
In het geval dat u het apparaat weg doet, dienen de batterijen 
eerst verwijderd te worden. Bij het verwijderen van de batterij 
moet het apparaat ontkoppeld zijn van het net. Gooi de batterijen 
veilig weg. Laat het apparaat doorwerken totdat het stopt en de 
batterijen volledig ontladen zijn. Gebruikte batterijen moeten 
naar een recyclagecentrum gebracht worden en mogen niet bij 
het huishoudelijk afval weggegooid worden. Om de batterijen te 
verwijderen neem contact op met de Hoover klantendienst, of ga 
verder volgens deze instructies.
BELANGRIJK: Maak de batterijen helemaal leeg voordat u ze 
verwijdert.
Laat de reiniger draaien totdat de batterijen helemaal leeg zijn. 
Verwijder de stekker van de oplader uit het toestel.
Druk op de ontgrendelingsknoppen van de batterij en schuif deze 
eruit om te verwijderen.
Opmerking: Mocht u enige problemen ondervinden met het uit 
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UW STOFZUIGER IN ELKAAR ZETTEN 
 

1. Monteer de buis op het mondstuk totdat u het op zijn plaats hoort “klikken”. [1a] 
2. Monteer de hoofdbehuizing op de buis totdat deze op zijn plaats “klikt”. [1b]
3. Laad de batterij van het apparaat volledig op door de stekker van de oplader op het batterijpakket aan te sluiten. [2a] 
De laadtijd bedraagt ongeveer 2 uur. De accu kan ook los van het apparaat worden opgeladen. [2b] 
Het LED-lampje van het batterijpakket gaat tijdens het opladen ROOD branden en wordt WIT als het volledig is 
opgeladen. [3] 
OPMERKING: Om het mondstuk te verwijderen drukt u op de ontgrendelingsknop van het mondstuk en maakt u het los 
van de romp.
OPMERKING: Gebruik uitsluitend de bijgeleverde oplader om de stofzuiger op te laden.
BELANGRIJK: Tijdens het opladen moet de reiniger uitgeschakeld worden. U kunt de verwijderbare batterij ook opladen 
wanneer deze uit het product is verwijderd. Het is normaal dat de lader warm wordt bij het opladen.

elkaar halen van het voorwerp, of voor meer gedetailleerde 
informatie over behandeling, herstel en recyclage van dit 
apparaat, neem contact op met uw lokale gemeente of de 
afvalreinigingsdienst.
Het milieu:
Dit toestel is conform de Europese richtlijn 2011/65/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA) gemarkeerd. Door dit product aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze weg te gooien, voorkomt u 
mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door een onverantwoorde 
afvalverwerking van dit product. Het symbool op dit product geeft aan dat het niet mag worden beschouwd als huishoudelijk 
afval. In plaats daarvan moet u het inleveren bij een inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische 
apparatuur. U moet het toestel weggooien in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking. Voor 
meer informatie over verwerking, hergebruik en recycleren van dit product, kunt u contact opnemen met uw lokale 
overheid, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

A. Wandhouder*

B. Aanraakbediening

C. Romp

D. Auto LED Verlichting

E. Vrijgaveknop handgreep

F. Buis

G. Ontgrendelingsknop mondstuk

H. LED-strip vooraan mondstuk

I. Schuifregelaar Ontgrendeling Borstelstaaf

J. Eindkap Ontgrendeling Borstelstaaf

K. Mondstuk opening

L. Borstelstaaf

M. AAN/UIT knop

N. Pre-motor filter

O. Enkele Cyclonische Vortex Finder

P. Enkel Cycloonsysteem

Q. Stofreservoir

R. Ontgrendelingsknop stofbakklep

S. Ontgrendelingsknop stofbak

T. Batterijpak

U. Led-lampje batterij

V. Laadingang batterijpak

W. Ontgrendelingsknop batterij

X. Oplader

Y. 2 in 1 grote stof- en meubelborstel*

Z. 2 IN 1 Kieren- en Stofmondstuk*

AA. Mini-powermondstuk*

AB. Accessoire adapter*

AC. Radiatorborstel*

AD. Grondige reinigingsborstel*

AE. Multifunctioneel opzetstuk*

AF. LANGE FLEXIBELE KIERENZUIGER*

AG. Schroeven wandhouder*

AH. Reinigingsgereedschap

AI. Zak voor accessoires*

* Alleen bepaalde modellen

UW STOFZUIGER GEBRUIKEN

Er zijn drie werkwijzen
• STANDAARD MODUS: Wanneer u op de schakelaar Aan/Uit drukt, is de reiniger klaar om grondig te reinigen met het 
gemotoriseerde hoofdmondstuk of het gemotoriseerde mini-turbomondstuk. [4]
• TURBO MODUS: Druk op de aanraakbediening op de hoofdbehuizing om het product volledig van stroom te voorzien 
voor zware reinigingstaken. [5]
• AUTO MODUS: Wanneer het gemotoriseerde hoofdmondstuk of de mini-turbomondstuk wordt verwijderd, past het 
product zich automatisch aan de laagste vermogensinstelling aan en wordt het automatische led-lampje ingeschakeld. [6]
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* Alleen bepaalde modellen

Als er meer vermogen nodig is voor een zwaardere schoonmaaktaak, druk dan op de turbo-aanraakknop op het 
hoofdgedeelte om door de beschikbare vermogensmodi te draaien die bij uw taken passen. 

 
 
GEBRUIK BATTERIJEN

Wanneer de batterij tijdens de reinigingssessie ontlaadt, is de LED van het batterijpakket wit. Wanneer de batterijcapaciteit 
lager is dan 5%, begint het witte LED-lampje te knipperen.
Als dit gebeurt, moet u stoppen met reinigen en uw batterij onmiddellijk opladen. [2]
Bij het opladen van het product moet de schakelaar aan/uit op OFF staan.
De accu kan ook los van het apparaat worden opgeladen.
De laadtijd bedraagt ongeveer 2,5 uur. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat het LED-lampje op de batterij wit 
branden.
OPMERKING: Het is normaal dat de lader warm wordt bij het opladen. Gebruik alleen de oplader die bij uw reiniger is 
meegeleverd.
.

       VEILIGHEIDSSYSTEEM
 
Het product heeft twee veiligheidsvoorzieningen om te zorgen dat het goed blijft werken, ook onder zware omstandigheden.
1. Het veiligheidsbeveiligingssysteem treedt in werking als de borstelbalk een verstopping heeft of vergrendeld is. Zodra 
actie wordt ondernomen, stopt de borstel met draaien, de witte LED-strip op de voorkant van het mondstuk knippert 5 
keer. [18] Als dit gebeurt, schakelt u gewoon uw product uit en verwijdert u de obstructie van de borstelstaaf. Om opnieuw 
te beginnen reinigen, druk op de on/off-knop en het product zal in normale modus terug beginnen werken.
2. Het tweede veiligheidssysteem treedt in werking als het venster van het mondstuk niet volledig gesloten is voor 
gebruik. Als het raam open staat, gaat het mondstuk niet aan. Als dit gebeurt, schakelt u gewoon uw product uit en zorgt 
u ervoor dat het venster van het mondstuk goed gesloten is. Om opnieuw te beginnen reinigen, druk op de on/off-knop en 
het product zal in normale modus terug beginnen werken.

      ACCESSOIRES* 

2 IN 1 KIEREN- EN STOFMONDSTUK*, 2 IN 1 GROTE STOF- EN MEUBELBORSTEL*, LANGE FLEXIBELE 
KIERENZUIGER*, MULTIFUNCTIONEEL OPZETSTUK * EN MINI POWER MONDSTUK*
De bovenstaande accessoires kunnen rechtstreeks in de hoofdbehuizing of de buis worden gemonteerd. [6]
OPMERKING: Om het mondstuk of de hoofdbehuizing van de buis te verwijderen, drukt u op de betreffende 
ontgrendelingsknop en trekt u deze uit elkaar.

RADIATORBORSTEL * EN GRONDIGE REINIGINGSBORSTEL*
Bij gebruik van deze 2 accessoires moet de accessoire-adapter * worden aangebracht. [6]
OPMERKING: Het mini-turbo mondstuk is ideaal voor het grondig reinigen van textiele oppervlakken (zoals banken) en 
het verwijderen van haar van huisdieren. Beweeg de reiniger gelijkmatig heen en weer. Verwijder na gebruik haren en/of 
draden die op de borstel zitten, indien nodig met een schaar.
De lange, flexibele kierenzuiger is ideaal voor het reinigen van moeilijk te bereiken plaatsen, zoals onder meubels of in 
de auto.
Het radiatorgereedschap is ideaal voor het reinigen van binnen- en rondom kasten, radiatoren en banken.
De diepreinigende borstel is handig voor het schoonmaken van nauwe ruimtes zonder risico op krassen, zoals in de auto.
Het multifunctionele mondstuk is ontworpen om kwetsbare en moeilijk te bereiken oppervlakken gemakkelijk te reinigen 
zonder risico op krassen. Het multifunctionele mondstuk bestaat uit drie hoofddelen.
1. Kierenmondstuk voor het bereiken van nauwe ruimtes.
2. Stofborstel voor het reinigen van oppervlakken zonder risico op beschadiging of krassen.
3. Meubelmondstuk voor het reinigen van oppervlakken zoals bankstellen.
ACCESSOIRE ZAK*
Overige toebehoren kunnen in de zak voor accessoires bewaard worden.
REINIGINGSGEREEDSCHAP
Het reinigingsgereedschap is handig om het enkele cycloonsysteem, de stofbeker en het mondstuk te reinigen.
WANDHOUDER*
Hang de muurhouder aan de wand, gebruik de twee schroeven die bij het product zijn geleverd om het product op te 
hangen. [7]

ONDERHOUD STOFZUIGER
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* Alleen bepaalde modellen

Het stofreservoir legen
1. Druk op de ontgrendelingsknop op het draagbare gedeelte en verwijder de buis. [1b]
2. Druk op de ontgrendelingsknop van de stofbekerklep om de stofbekerklep te ontgrendelen en de inhoud te legen. [8a]
3. Sluit de klep van de stofreservoir, je hoort een klik als deze volledig vergrendeld is.
OPMERKING: Het is aangeraden om het stofreservoir te ledigen na elk gebruik of als het stof tot de maximale vullijn komt.

Snelle dagelijkse reiniging van de stofbak
Open gewoon de klep van de stofbak en verwijder het stof met behulp van het reinigingsgereedschap.
Gebruik het haakuiteinde om het stof dat in de stofbak zit eruit te trekken. [8b]
Gebruik het borsteluiteinde om het fijne stof te verwijderen dat rond het enkele cycloonsysteem vastzit. [10b]
OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de stofbak na het legen schoon te maken.

Maak het stofreservoir en de filter schoon
1. Druk op de ontgrendelingsknop van de buis en verwijder de buis. [1b]
2. Druk op de ontgrendelingsknop van de stofbekerklep om de stofbekerklep te ontgrendelen en de inhoud te legen. [8]
3. Sluit de stofreservoir klep, je hoort een klik als deze volledig vergrendeld is.
4. Druk op de ontgrendelingsknop van de batterij en verwijder de batterij. [2b]
5. Druk op de ontgrendelingsknop van de stofbak aan de achterkant van de stofbak en draai deze tegen de klok in en 
trek hem weg van het apparaat. [9]
6. Verwijder het pre-motorfilter door de steun van de stofbak te trekken. [10]
7. Verwijder het enkele cycloonsysteem door de metalen ring van de stofbak te trekken. [10]
8. Trek aan het enkele cycloon-systeem en draai de enkele cycloon-vortexzoeker tegen de klok in en haal hem er dan 
uit. [11]
9. Was het filter en het enkele cycloonsysteem in lauw water en laat 24 uur drogen. [12,13]
10. Zet opnieuw in elkaar wanneer deze helemaal droog is en bevestig deze weer aan het product. [14,15,16,17]
OPMERKING: Gebruik geen heet water of reinigingsmiddelen bij het reinigen van het voormotorfilter. In het 
onwaarschijnlijke geval dat het voormotorfilter wordt beschadigd, gebruikt u een origineel Hoover-reserveonderdeel.
Gebruik het product niet zonder dat het voormotorfilter is aangebracht voordat u de stofbeker op de behuizing hebt 
gemonteerd.
BELANGRIJK: Houd uw filter altijd proper voor optimale prestaties.

Reinig de borstel en het mondstuk
BELANGRIJK: Schakel de reiniger altijd uit voordat u de teleradiograaf vervangt en reinigt.
1. Verwijder het mondstuk uit de buis. [19]
2. Verplaats de schuifregelaar naar rechts en de opening van het mondstuk zal open gaan. [20]
3. Open het venster van het mondstuk volledig om de hybride borstel te verwijderen. [20] 
4. Houd de borstelstaaf vast. Maak de eindkap los en verwijder de borstelstaaf. [21]
5. Als er nog vuil in de borstel zit, verwijder dit dan handmatig of met behulp van het reinigingsgereedschap. [22]
6. Als er vuil in het mondstuk of rond de kam zit, verwijder dit dan met de borstel van het reinigingsgereedschap. [23]
7. Om er zeker van te zijn dat het mondstuk volledig vrij is van obstakels, draait u het mondstuk om en controleert u 
het langs de onderkant. Reinig dit gebied indien nodig met de haak van het meegeleverde reinigingsgereedschap. [24]
8. Draai het mondstuk naar de aanvankelijke positie en monteer de borstel terug. De borstelstaaf kan maar in één richting 
passen; druk lichtjes op het uiteinde om ervoor te zorgen dat de borstelstaaf op zijn plaats zit. [25] 
9. Sluit het venster door op het middelste gedeelte van de opening te drukken totdat u het op zijn plaats hoort “klikken”. 
Controleer of het mondstuk volledig is vergrendeld door aan beide zijden te drukken. [26]
OPMERKING: Zorg ervoor dat het mondstukvenster voor gebruik volledig gesloten is. Als het raam open staat, gaat het 
mondstuk niet aan.

Batterijen vervangen
Deze reiniger is uitgerust met een oplaadbaar lithium-ionbatterijpak dat kan worden vervangen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen erkende vervangingsonderdelen voor uw toestel. Het gebruik van niet door Hoover 
gevalideerde onderdelen maakt uw garantie ongeldig.
WAARSCHUWING: Het batterijpak niet openen om het zelf proberen te repareren.
1. Druk op de ontgrendelingsknop van de batterij en trek de batterij naar buiten. [2b]
2. Verwijder het oude batterijpak en vervang deze met het nieuwe batterijpak.
3. Gooi de batterijen veilig weg. Gebruikte batterijen moeten naar een recyclagecentrum gebracht worden en mogen niet 
bij het huishoudelijk afval weggegooid worden.
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WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Mocht u problemen hebben met uw reiniger, volg dan eerst deze eenvoudige checklist voordat u het Hoover-
klantenservicecentrum belt:

A. De stofzuiger gaat niet aan
 Controleer of de reiniger is opgeladen
 Controleer of de batterij op zijn plaats zit.

B. Het apparaat werkt niet meer
 Controleer of er een obstructie in de borstel zit, verwijder deze en zorg ervoor dat de accu verwijderd is. Zodra 

dit is gebeurd, drukt u op de aan-uitknop om het apparaat weer in te schakelen.
 Leeg de stofbak en was het voormotorfilter, de enkele cycloon, de vortexzoeker en de cycloonafscheider.
 Verwijder het mondstuk en de buis en controleer op eventuele verstoppingen in het kanaal.

C. Verminderde of helemaal geen zuigkracht
 Maak de stofbak leeg en was het pre-motorfilter en de cycloonsysteem.
 Verwijder het mondstuk en de buis en controleer op eventuele verstoppingen in het kanaal.

D.  Batterijen kunnen niet worden opgeladen
 Neem contact op met de Hoover-klantenservice om vervanging van de accu te regelen.
 Indien het probleem aanhoudt, neem contact op met het Hoover-klantenservicecentrum.
 Dit zou het resultaat kunnen zijn van een zeer lange opberg periode (meer dan 6 maanden).

E. Het mondstuk werkt niet.
 Controleer of het mondstukvenster volledig gesloten is.

HOOVER RESERVEONDERDELEN EN GEBRUIKSARTIKELEN

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Hoover. Deze zijn verkrijgbaar bij uw Hoover dealer. Als u onderdelen 
bestelt, vermeld dan altijd het modelnummer.

 UW GARANTIE

De garantievoorwaarden voor dit toestel worden bepaald door onze vertegenwoordiger in het land waar het toestel wordt 
verkocht. Details omtrent deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de dealer waar u het toestel hebt gekocht. Wanneer u 
aanspraak wilt maken op deze garantie, dan moet u het verkoop- of ontvangstbewijs voorleggen.
BELANGRIJK: De batterij in deze reiniger heeft een garantie gedurende 6 maanden vanaf de aankoop. Na 6 maanden 
worden de kosten van een nieuwe accu door de klant betaald.

Wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
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