CONGA IMMORTAL EXTREMESUCTION 22,2V HAND/
ANIMALHAND

Návod k použití
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující
bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější
použití nebo pro nové uživatele.
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Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na
etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Není
vhodný pro komerční nebo průmyslové účely.
Pro odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
Nepoužívejte přístroj, pokud spadl nebo pokud vykazuje
viditelné poškození.
Nepokoušejte se opravit přístroj vlastními silami.
Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste zjistili viditelná
poškození. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u
oficiálního technického servisu Cecotec, aby se tak předešlo
jakýmkoli nebezpečím.
Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru.
Nedávejte kabel, zásuvku nebo jinou část přístroje do vody ani
jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte se,
že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo
zapnete přístroj.
Nepřikrývejte ani nepokládejte předměty na přístroj.
Vysavač funguje pouze s poskytnutou baterií. Nepoužívejte
nabíječku pro nabíjení jiných přístrojů.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla a hořlavých látek.
Nepoužívejte tento přístroj na vysávání zapálených cigaret,
nedopalků nebo horkého popela.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno
výrobcem, protože by mohlo způsobit škodu.

Přístroj má baterie, které obsahují látky nebezpečné pro životní
prostředí. Před vyhozením přístroje baterie vyjměte.
Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let. Tento přístroj
může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod neustálým
dozorem.
Tento produkt může být používán dětmi nad 8 let a osobami
s fyzickým, senzorickým anebo mentálním postižením, nebo
osobami, kterým chybí zkušenost a znalost, pokud jsou pod
dozorem anebo jim byly poskytnuty informace o používání
aparátu a mohou jej používat bezpečně a rozumí nebezpečím,
které z tohoto používání vyplývají. Nedovolte, aby si s přístrojem
hrály děti.
Ujistěte se, že máte naprosto suché ruce, než se dotknete
zásuvky nebo zapnete přístroj.
Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v
blízkosti dětí nebo přímo dětmi.
Během vysávání přístrojem nemiřte na osoby ani zvířata.
Pokud budete vysávat tekutiny, ujistěte se, že nepřekračujete
obsah nádoby. Způsobilo to vážné poškození přístroje.
Je přísně zakázáno vysávat následující předměty. V opačném
případě by vysavač mohl způsobit škody a požár a zranit
uživatele.
Nevysávejte větří kusy skla ani ostré sklo.
Nevysávejte aktivní tekutiny (rozpouštědla, korozivní látky,
detergenty).
Nevysávejte hořlavé a výbušné látky jako jsou benzín nebo
alkohol.
POKYNY PRO POUŽITÍ BATERIE
Přístroj má ion-lithiovou baterii. Nevystavujte ji ohni ani
vysokým teplotám. Mohla by explodovat.
Stejně baterie přístroje, jako malé baterie, mohou téct, pokud

je vystavíte extrémním podmínkám. Pokud z baterie vytéká
tekutina, nedotýkejte se jí. Pokud se tato tekutina dostane do
kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody s
mýdlem. Pokud se tato tekutina dostane do kontaktu s očima,
okamžitě je vymyjte čistou vodou po dobu nejméně 10ti minut a
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pro manipulaci s baterií
používejte rukavice a okamžitě ji vyhoďte podle místních
předpisů.
Zabraňte kontaktu baterie a malých kovových předmětů, jako
jsou klipy, mince, klíče, hřebíky a matice.
Novou baterii zcela nabijte, nebo před prvním použitím po
dlouhé době neaktivity. Vždy se ujistěte, že je baterie nabitá na
100%, pokud jste přístroj dlouho nepoužívali.
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1. ČÁSTI A SLOŽENÍ
Obr. 1
1. Nádoba na nečistoty
2. Vysoce účinný filtr
3. Tlačítko uvolnění nádoby
4. Podsvícený LED indikátor
5. Tlačítko On/Off
6. Nabíječka
7. Adaptér elektrického proudu
8. Stojan
9. Příslušenství na rohy
10. Kartáč na nábytek/auto
11. Příslušenství na tekutiny
12. Adaptér
13. Příslušenství na domácí mazlíčky (pouze u modelu Animal Hand)
14. Ochrana filtru

2. PŘED POUŽITÍM
Vytáhněte přístroj z krabice a prohlédněte ho, jestli není viditelně poškozen. Pokud poškození
najdete, kontaktujte oficiální Asistenční technický servis Cecotec.

ČEŠTINA
nabitý, pokud ho nepoužíváte.
Je možné, že se nabíječka zahřeje během procesu nabíjení. To je naprosto normální.
Indikátor nabití bude znovu blikat, pokud baterie bude téměř vybitá.
Obr. 2
Upozornění:
Nedoporučuje se používat vysavač během procesu nabíjení.
Poskytnutá baterie je jediná, která je s přístrojem kompatibilní. Nepoužívejte nabíječku na
nabití baterií, které se nedají znovu nabít.
Odpojte vysavač, pokud ho nebudete delší dobu používat.
Je možné přístroj nabít z nabíjecí základny nebo ho připojit přímo k adaptéru elektrické
energie vysavače.
Vyprázdnění nádoby na nečistoty
Stiskněte tlačítko uvolnění nádoby na odpad a nádobu vyjměte.
Vyjměte filtr a plastový protektor a vyprázdněte nádobu na nečistoty. Vytáhněte filtr a
vyčistěte ho vlažnou vodou bez detergentu. Ujistěte se, že všechny části jsou suché, než je
vrátíte do přístroje.
Vymyjte a vypláchněte nádobu na nečistoty, pokud je to nutné.
Vraťte nádobu na své místo. Uslyšíte cvaknutí, které značí, že je ve správné pozici.
Poznámka: Ujistěte se, že všechny části jsou suché, než je vrátíte do přístroje.
Vložte filtr do nádoby na nečistoty. Vložte nádobu na nečistoty do hlavního těla přístroje
podle postupu demontáže v opačném pořadí.
Obr. 3

3. FUNGOVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte, jestli je sací hubice volná a nejsou v ní cizí předměty, které by mohly
způsobit škodu povrchům.
Vložte vhodné příslušenství do hlavního těla, pokud budete čistit stoly, auto, rohy, pohovky,
koberce atd.
Vložte příslušenství na tekutiny do hlavního těla, pokud budete vysávat tekutiny.
Stiskněte tlačítko On/Off pro zapnutí vysavače.
Stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí vysavače.
UPOZORNĚNÍ: při vysávání tekutin nepřekračujte značku MAX na nádobě na odpad.
Podsvícený indikátor nabití
Nepřipojujte nabíječku, pokud přístroj používáte.
Vložte nabíječku do zásuvky. Ujistěte se, že vysavač je vypnutý, až budete vysavač nabíjet.
Modrý světelný indikátor bude blikat, jakmile připojíte přístroj k nabíječce.
Modrý světelný indikátor bude během používání svítit.
Pro zajištění neustálé připravenosti přístroje k použití doporučujeme, abyste ho měli neustále
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4. PŘÍSLUŠENSTVÍ
Turbo: použijte trubici spolu s dalším příslušenstvím, abyste se dostali do nejzazších rohů.
Příslušenství na rohy: pro vysávání bez potíží rohů, zásuvek atd.
Kartáč na auto/nábytek: pro vysátí nečistot nahromaděných v nábytku, čalounění atd.
Příslušenství na tekutiny: pro vysávání tekutin.
Příslušenství na domácí mazlíčky (pouze u modelu Animal Hand): zvláštní na vysávání
zvířecích chlupů.

CONGA IMMORTAL EXTREMESUCTION 22,2 V HAND/ANIMAL HAND

9

ČEŠTINA

ČEŠTINA

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje.
Vymyjte nádobu na nečistoty vodou a dobře ji vysušte, než ji znovu vložíte do přístroje.
Pravidelně kontrolujte stav filtru. Pokud by byl filtr velmi znečištěný, vyčistěte ho malým
kartáčkem a vypláchněte vodou. Nechejte ho na volném vzduchu 24 hodin vyschnout a vraťte
ho na původní místo až bude úplně suchý.

Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným
oficiálním servisem Cecotec.
Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástek.
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné
legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele
není záruční servis odpovědný za opravu.
Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s
oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
MODEL: Conga Immortal Extreme Suction 22,2 V Hand / Conga Immortal Extreme Suction 22,2
V Animal Hand
Reference produktu: 05440/05441
Zásuvka 220-240V, 50 Hz
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat
spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí
zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití
materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní
prostředí.
Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento
produkt správně.
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším
elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS
Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou
nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním
způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.
Záruka nezahrnuje:
Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl
náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli
vinu připsatelnou spotřebiteli.
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www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)

