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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 
Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza 
produsul. Salvați acest manual pentru referințe viitoare sau pentru utilizatori 

noi. 
 
Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii specificate pe eticheta 

de evaluare a produsului și că ștecherul este împământat. 
Acest produs este conceput doar pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru 
utilizări comerciale sau industriale. 

Trageți ștecherul pentru al deconecta, nu trageți cablul. 
Nu utilizați dispozitivul dacă a fost scăpat sau prezintă deteriorări vizibile. 
Nu încercați să dezasamblați sau să reparați singur produsul. Inspectați 

regulat cablul de alimentare pentru a detecta deteriorări vizibile. Dacă cablul 
este deteriorat, acesta trebuie reparat de către serviciul oficial de asistență 
tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol. 
Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce acesta funcționează. 

Nu introduceți cablul, fișa sau orice altă parte a produsului în apă sau în orice 
alt lichid și nu expuneți conexiunile electrice la apă. Asigurați-vă că mâinile 
sunt complet uscate înainte de a atinge ștecherul sau de a porni produsul. 

Nu acoperiți și nu așezați obiecte deasupra dispozitivului. 
Aspiratorul funcționează numai cu bateria furnizată. Nu utilizați încărcătorul 
pentru a încărca alte dispozitive. 

Nu amplasați dispozitivul lângă surse de căldură sau substanțe inflamabile. 
Nu folosiți aparatul pentru a aspira chibrituri aprinse, bururi de țigări sau 
cenușă fierbinte. 

 
Nu utilizați niciun accesoriu care nu a fost recomandat de Cecotec, deoarece 
ar putea provoca daune. 

Dispozitivul conține baterii care conțin materiale periculoase pentru mediu. 
Scoateți bateriile din dispozitiv înainte de a le arunca. 
Aparatul nu trebuie utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 ani. Acest 

aparat poate fi utilizat de copiii de la 8 ani dacă sunt supravegheați continuu. 
Acest produs poate fi folosit de copii din 
8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu 

lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați sau au primit 
instrucțiuni cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg 
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riscurile pe care le implică acest lucru. Nu permiteți copiilor să se joace cu 
dispozitivul. 
Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate înainte de a atinge ștecherul sau 
de a porni produsul. 

Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Este 
necesară o supraveghere atentă dacă produsul este utilizat de către sau lângă 
copii. 

Nu îndreptați produsul către oameni sau animale atunci când aspirați. 
Când aspirați lichide, asigurați-vă că nu depășiți limita rezervorului, ceea ce ar 
putea provoca daune grave produsului. 

Este strict interzisă aspirarea următoarelor obiecte, în caz contrar, aspiratorul 
poate provoca daune și incendii și poate provoca accidente utilizatorului. 
Nu aspirați bucăți mari sau ascuțite de sticlă. 

Nu aspirați lichide reactive (solvenți, corozivi, detergenți ...). 
Nu inspirați substanțe inflamabile sau explozive, cum ar fi benzina sau 
alcoolul. 

  
 
 

Instrucțiuni pentru baterie 
Dispozitivul include o baterie litiu-ion, nu o ardeți sau nu o expuneți la 
temperaturi ridicate, deoarece ar putea exploda. 

Atât bateria, cât și bateriile se pot scurge în condiții extreme. Dacă bateria se 
scurge, nu atingeți lichidul. Dacă lichidul intră în contact cu pielea, spălați 
imediat cu apă și săpun. Dacă lichidul pătrunde în ochi, spălați-l imediat cu 

multă apă curată timp de cel puțin 10 minute și solicitați asistență medicală. 
Purtați mănuși pentru a manipula bateria și aruncați-o imediat în conformitate 
cu reglementările locale. 

Evitați contactul dintre baterie și obiecte metalice mici, cum ar fi agrafe, 
monede, chei, cuie sau șuruburi. 
Încărcați complet bateria dacă este nouă sau înainte de a utiliza produsul 
pentru prima dată după o perioadă lungă de inactivitate. Asigurați-vă 

întotdeauna că bateria este 100% încărcată dacă nu a fost folosită de mult 
timp.
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1. PIESE ȘI COMPONENTE 
 
Fig. 1 

1. Rezervor de murdărie 
2. Filtru de înaltă eficiență 
3. Butonul de eliberare a rezervorului 
4. Indicator luminos LED 

5. Butonul On / Off 
6. Încărcător 
7. Adaptor de alimentare 
8. Tub 

9. Accesoriu pentru colțuri 
10. Perie auto / mobilier 
11. Accesoriu pentru lichide 
12. Adaptor 
13. Accesoriu pentru animale de companie (inclus numai în modelul Animal Hand) 

14. Protector filtru 

 
2. ÎNAINTE de UTILIZARE 

 
Scoateți produsul din cutie și inspectați aparatul pentru eventuale deteriorări vizibile. Dacă există, 
contactați serviciul de asistență tehnică Cecotec cât mai curând posibil.  
 
2. FUNCȚIONARE 

 
Verificați în mod regulat dacă duza nu conține obiecte străine care pot cauza 

deteriorarea suprafețelor sensibile. 

Introduceți accesoriul convenabil în unitatea principală atunci când curățați 

mese, mașini, colțuri, canapele, covoare etc.  

Introduceți accesoriul lichid în unitatea principală atunci când aspirați lichide. 

Apăsați butonul On / Off în sus pentru a porni aspiratorul. 

Apăsați butonul On / Off în jos pentru a opri aspiratorul.  

Atenție: Când aspirați lichide, nu depășiți semnul Max de pe rezervorul de 

murdărie. Indicator luminos de încărcare  

Nu conectați încărcătorul în timp ce utilizați produsul.  

Introduceți încărcătorul în priză. Asigurați-vă că aspiratorul este oprit înainte 

  

 

conectați încărcătorul. 

Indicatorul luminos albastru va clipi când dispozitivul este conectat la 

încărcător. Indicatorul luminos albastru va rămâne constant în timpul 
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funcționării. 

Pentru a vă asigura că produsul este întotdeauna gata de utilizare, vă 

recomandăm să îl mențineți încărcat în timp ce nu este utilizat.  

Încărcătorul se poate încălzi în timpul încărcării, acest lucru este normal.  

Când nivelul bateriei este scăzut, indicatorul luminos va clipi din nou. 

 

Fig. 2 

Avertizări: Nu se recomandă utilizarea aspiratorului în timpul procesului de încărcare. Bateria 
furnizată este singura compatibilă cu aspiratorul. Nu folosiți încărcătorul pentru a încărca baterii care 
nu pot fi reîncărcate. Deconectați aspiratorul dacă nu îl veți folosi pentru perioade lungi de timp. 

Puteți încărca produsul de la baza de încărcare sau conectând direct adaptorul de alimentare la 
aspirator. Goliți recipientul pentru murdărie  
 
Scoateți recipientul pentru murdărie apăsând butonul de eliberare. Scoateți filtrul și protectorul din 
plastic și goliți conținutul recipientului pentru murdărie. Agitați filtrul sau curățați-l cu apă caldă fără 

detergent. Asigurați-vă că toate piesele sunt uscate înainte de a le pune la loc. Spălați și clătiți 
rezervorul, dacă este necesar.  
 
Puneți rezervorul înapoi în poziție. Veți auzi un „clic” care indică faptul că este poziționat corect. 
Notă: Asigurați-vă că toate piesele sunt uscate înainte de a le repune în poziție. Așezați filtrul în 

rezervorul de murdărie. Atașați rezervorul de murdărie la unitatea principală urmând procedura de 
îndepărtare a rezervorului în sens invers. 
 
Fig. 3 

 

 
2. Accesorii 

 
Tub: Utilizați tubul împreună cu un alt accesoriu pentru a ajunge în cele mai dificile colțuri. 

 Fixare în colț: pentru aspirarea fără probleme a colțurilor, colțurilor, plintelor etc.  

 

Perie auto / mobilier: pentru aspirarea murdăriei acumulate pe mobilă, tapițerie etc. Accesoriu lichid: 

pentru aspirarea lichidelor. 

 

Accesoriu pentru animale de companie (inclus numai în modelul Animal Hand): specific pentru aspirarea 

părului de animal.
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3. Curatarea si mentenanta 

 
Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a curăța exteriorul produsului. 

Spălați recipientul pentru murdărie cu apă și uscați-l cu atenție înainte de al pune din nou în aspirator. 
Verificați periodic starea filtrului. În cazul în care este murdar, curățați-l cu o perie mică și clătiți-l cu apă. 
Lăsați-l să se usuce la aer 24 de ore și reintroduceți-l când este complet uscat. 
 

4. Specificatii Tehnice 

 
Model: Conga Immortal Extreme Suction 22.2 V Hand / Conga Immortal Extreme Suction 22.2 V Hand 
Animal 
Referință produs: 05440/05441 
 Priză de alimentare 220-240V, 50 Hz Fabricat în China | Proiectat în Spania 
 

5. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS 
 
Directiva europeană 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) specifică 
faptul că aparatele de uz casnic nu trebuie reciclate împreună cu restul deșeurilor municipale.  Aceste 
aparate trebuie eliminate separat, pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor și, în acest fel, 
pentru a reduce impactul pe care îl pot avea asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul coșului tăiat cu 

barele vă amintește de obligația dvs. de a arunca acest produs în mod corespunzător. Pentru a obține 
informații detaliate despre cel mai potrivit mod de a elimina aparatele electrice și / sau bateriile 
corespunzătoare, consumatorul trebuie să contacteze autoritățile locale. 
 

6. Garantie 

 
Acest produs are garantie timp de 2 ani de la data cumpărării, atâta timp cât factura de achiziție este 

păstrată, produsul este în stare fizică perfectă și este utilizat în mod corespunzător, așa cum este 

indicat în acest manual de instrucțiuni. 

Garanția nu acoperă:  

Dacă produsul a fost utilizat dincolo de capacitatea sau utilitatea sa, abuzat, bătut, expus la umiditate, 

scufundat în orice substanță lichidă sau corozivă, precum și orice altă eroare
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