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CONGA ROCKSTAR 500 ULTIMATE ERGOFLEX

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující 
bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější 
použití nebo pro nové uživatele.
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.
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.
Nepoužívejte přístroj, pokud spadl nebo pokud vykazuje 
viditelné poškození.
Nepokoušejte se opravit přístroj vlastními silami. V případě 
pochybností kontaktujte oficiální Asistenční technický servis 
Cecotec.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno 
výrobcem, protože by mohlo způsobit škodu.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, hořlavých látek, 
mokrých povrchů, odkud by mohl spadnout nebo spadnout do 
vody, a nedovolte, aby přišel do kontaktu s vodou nebo jinými 
tekutinami. Nepoužívejte venku.
Nepoužívejte tento přístroj na vysávání tekutin, zapálených 
zápalek, nedopalků nebo horkého popela, ani mokrých povrchů.
Nepoužívejte na vysávání betonových povrchů, asfaltu, nebo 
jiných drsných povrchů.
Dávejte obzvláště pozor při použití na schodech.
Neblokujte otvory přístroje, ani nebraňte proudu vzduchu. 
Udržujte otvory čisté, neblokované, bez prachu a chmýří a 
neucpávejte je oblečením ani prsty. Mějte vlasy v dostatečné 
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vzdálenosti od hýbajících se částí.
Vypněte a odpojte přístroj od zdroje napájení, pokud se nebude 
nějakou dobu používat, před jeho čištěním, před montáží nebo 
demontáží komponentů a před vyjmutím baterie.
Na baterii neprovádějte žádné změny.
Nepoužívejte žádnou baterii, která nebyla poskytnuta firmou 
Cecotec.
Vyvarujte se uchopení přístroje za kabel, ani kabel neomotávejte 
kolem přístroje při úschově.
Používejte přístroj v místech, kde není pokojová teplota mezi 5 
a 40 ºC.
Ujistěte se, že vysoce účinný filtr a kartáč jsou správně 
instalovány, než přístroj zapnete.
Pro odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
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.
Přístroj by neměl být používán dětmi do 12ti let.
Tento přístroj může být používán dětmi od 12ti let, pokud jsou 
pod neustálým dozorem.
Tento produkt může být používán osobami s mentálním, 
fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým 
chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo 
jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí 
nebezpečím, které z tohoto používání plynou.
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.

POKYNY PRO POUŽITÍ BATERIE
Přístroj má ion-lithiovou baterii. Nevystavujte ji ohni ani 
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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 a zajistěte, aby se 
baterie úplně nabila a vybila minimálně každé 3 měsíce.

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1 
1. Tlačítko uvolnění základny vysávání
2. Tlačítko uvolnění vysávací trubice
3. Tlačítko uvolnění nádoby na nečistoty
4. Vysoce účinný filtr
5. Regulátor síly
6. Tlačítko zapnutí
7. Zásuvka
8. Baterie
9. Adaptér elektrického proudu
10. Sací trubice Flex
11. Základna vysávání
12. Spojovací kloub 
13. Prodlužovací trubice
14. Protáhlý kartáč
15. Úzký kartáč na nábytek a rohy
16. Široký kartáč na nábytek a rohy
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17. Motorizovaný kartáč na čalounění
18. Držák na zeď
19. Hmoždinky
20. Šrouby
21. Nádoba na nečistoty
22. Kartáč Jalisco
23. Kartáč ze silikonu a štětin
24. Lepido na držák na zeď
* Volitelná nádoba na vodu

2. PŘED POUŽITÍM

Vyjměte přístroj z krabice.
Prohlédněte přístroj, jestli není viditelně poškozen. Pokud poškození najdete, kontaktujte 
oficiální Asistenční technický servis Cecotec, pro doporučení anebo opravu přístroje.

3. MONTÁŽ PRODUKTU

Montáž sací trubice
Pro instalování základny vysávání do sací trubice zarovnejte obě části tak, aby drážka na 
základně vysávání a vodící drážky na trubici byly správně, a vložte trubici do základny. Pro 
demontáž stiskněte tlačítko uvolnění základny vysávání a zatáhněte silně za sací trubici, 
zatímco držíte vysávací základnu.
Upozornění: při smontování těchto dvou částí se ujistěte, že rukojeť a kartáč směřují na stejnou 
stranu.
Použijte trubici Flex, abyste dosáhli a vysáli nejobtížnější zóny. Stiskněte tlačítko Flex, abyste 
trubici zohnuli.
Obr. 2

Montáž ručního vysavače a baterie
Vložte baterii do vodící drážky na ručním vysavači. Jakmile je baterie vložena, opatrně s ní 
zkuste pohnout na obě strany, abyste se přesvědčili, že je ve správné pozici.
Obr. 3
Držte se těchto obrázků: mějte sací trubici ve vertikální pozici, zarovnejte drážku na sací trubici 
s drážkami na ručním vysavači a vložte trubici.

Montáž nádoby na nečistoty a ručního vysavače
Abyste přikročili k montáži nádoby na nečistoty anebo ručního vysavače, vždy nejdříve vyjměte 
sací trubici.
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Potom stiskněte jednou rukou tlačítko sací trubice, držte rukojeť druhou, otočte nádobu na 
nečistoty v protisměru hodinových ručiček až do pozice odblokování, jak je naznačeno na na 
straně nádoby na nečistoty.
Pro vyjmutí nádoby na nečistoty otočte nádobu na nečistoty ve směru hodinových ručiček až 
do pozice blokování.
Obr. 4 

Montáž základny vysávání, sací trubice a ručního vysavače
Pro kompletní instalaci přístroje, jakmile je namontovaná vysávací základna sací trubici, 
nechejte trubici ve vertikální pozici a vložte ji do vysavače, podle toho, jak je uvedeno na 
obrázku.
Obr. 5

4. FUNGOVÁNÍ

Ruční vysavač
Jakmile jste odstranili z vysavače sací trubici:
Stiskněte tlačítko zapnutí pro zapnutí přístroje.
Stiskněte tlačítko síly sání a vyberte požadovanou sílu.
Automaticky bude fungovat v programu Eco. Sílu sání je možné kdykoli přizpůsobit stisknutím 
tohoto tlačítka.
Jedním stisknutím zvolíte program Každodenní.
Dalším stisknutím zvolíte program Turbo.
Stiskněte tlačítko zapnutí pro vypnutí přístroje.
Obr. 6

Vertikální vysavač
Přistupte k vložení sací trubice (viz oddíl 3 Montáž produktu)
Stiskněte tlačítko zapnutí pro zapnutí přístroje.
Stiskněte tlačítko síly sání a vyberte požadovanou sílu.
Automaticky bude fungovat v programu Eco. Sílu sání je možné kdykoli přizpůsobit stisknutím 
tohoto tlačítka.
Jedním stisknutím zvolíte program Každodenní.
Dalším stisknutím zvolíte program Turbo.
Stiskněte tlačítko zapnutí pro vypnutí přístroje.

Příslušenství
Toto příslušenství má různá příslušenství, která dovolují vysát různé druhy povrchů, předmětů 
a nečistot. Některé z nich se používají s vertikáním vysavačem a jiné raději s ruční variantou.
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Kartáč Jalisco
Instalujte toto příslušenství na vertikální vysavač. Tento kartáč je zvláště navržen na čištění 
tvrdých podlah, ale je možné ho také efektivně používat na podlahy měkké.  Má systém 
ochrany, který zabraňuje namotání a chrání přístroj před poškozením. Proto se kartáč přestane 
otáčet a přístroj se automaticky vypne, pokud začne vysávat příliš velké předměty nebo velké 
množství nečistot.
Obr. 7

Motorizovaný kartáč na čalounění
Tento kartáč se používá pro čištění všech druhů čalounění.

Kartáč ze silikonu a štětin
Vyměnitelný kartáč ze silikonu a štětin, ideální na čištění koberců a zvířecích chlupů.
Toto příslušenství se používá hlavně ve vertikální variantě vysavače.

Prodlužovací trubice
Po zapojení ve variantě ručního vysavače prodlužovací trubice slouží jako adaptér pro zapojení 
dalšího příslušenství. Umožňuje přístup do obtížných míst.

Široký kartáč 2 v 1 na nábytek a rohy
Toto příslušenství se používá hlavně s ručním vysavačem. Dovoluje vysát nábytek, aniž byste 
ho poškodili, stejně tak jako nečistoty nahromaděné v rozích.

Úzký kartáč 2 v 1 na nábytek a rohy
Toto příslušenství se používá hlavně s ručním vysavačem. Dovoluje vysát nábytek, aniž byste 
ho poškodili, stejně tak jako nečistoty nahromaděné v rozích.

Spojovací kloub
Toto příslušenství slouží pro přizpůsobení úhlu a pozice příslušenství. Připojuje se k ruční 
variantě vysavače a dovoluje připojit ostatní příslušenství a vysávat pohodlně.

Protáhlý kartáč
Protáhlý kartáč se připojuje na variantu ručního vysavače a používá se pro čištění všech typů 
povrchů.
Obr. 8

Držák na zeď
Tento vysavač má držák na zeď, který umožňuje pověsit vysavač na zeď ve vertikální poloze.  
Stejný držák plní funkci držáku na příslušenství. Uschováte v něm příslušenství, pokud ho 
nepoužíváte.
Je možné ho připevnit na teď pomocí šroubků (přiložené u produktu) nebo prostřednictvím 
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lepidla (přiložené u produktu).
Pokud budete používat lepidlo, doporučujeme ho přilepit na hladký povrch.
Ujistěte se, že vysávací základna je opřená o zem, až budete vysavač dávat do držáku.
Pokud by tomu tak nebylo, držák by mohl spadnout.
Obr. 9

Nabití
Přístroj je možné nabít 2ma možnými způsoby. Přímo z přívodu elektrické energie přes variantu 
ruční vysavač, anebo vyjmout baterii a nabít ji nezávisle.
Je nezbytné baterii nabít, pokud přístroj hlásí, že je vybitá. Světelný indikátor baterie se rozsvítí 
červeně po dobu nabíjení a změní se na zelenou po úplném nabití.
Odpojte přístroj nebo baterii od zdroje elektrické energie, když se indikátor baterie rozsvítí 
zeleně.
Obr. 10

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte houby, prášky nebo abrazivní čistící prostředky na čištění tohoto přístroje.
Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje.
Nedovolte, aby se do přístroje dostala voda.
Uchovejte přístroj na suchém a bezpečném místě, kde bude z dosahu dětí.
Neponořujte žádnou část přístroje do vody a ani žádnou jeho část nedávejte do myčky.

Nádoba na nečistoty
Nejdříve demontujte ruční vysavač od zbytku přístroje. Použijte přírubu nádoby na nečistoty 
k jejímu otevření a vyprázdněte ji. Opatrně ji vytřepejte, pokud je to nutné, abyste uvolnili 
všechny nečistoty.
Obr. 11
Pro vyčištění stiskněte tlačítko uvolnění nádoby na nečistoty, otočte nádobu na nečistoty ve 
směru hodinových ručiček až do pozice odblokování. Odstraňte ji. Použije vodu na vypláchnutí. 
Pokud je to nutné, vymyjte ji vodou s mýdlem, abyste se zbavili všech nečistot.
Doporučení: po každém použití vysavače zásobník na nečistoty vyprázdněte a vyčistěte.
Obr. 12

Filtry
Doporučuje se pravidelně čistit filtry, abyste zajistili maximální účinnost. Je možné je čistit 
vlažnou vodou. Důkladně je vysušte, než je vrátíte do přístroje.
Pro vyjmutí filtrů:
Otevřete nádobu na nečistoty podle instrukcí v předcházející části.
Otočte kovový filtr v protisměru hodinových ručiček a odstraňte ho.
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Obr. 13
Odšroubujte plastový filtr a také ho vyjměte.
Zatáhněte za přírubu v horní části ručního vysavače a odstraňte vysoce účinný filtr.
Vyčistěte všechny filtry vlažnou vodou.
Nechejte je všechny uschnout na vzduchu, než je vrátíte do přístroje.
Obr. 14

Kartáč Jalisco
Doporučení: je nezbytné kartáč pravidelně čistit, aby se zabránilo namotání vlasů a ostatních 
nečistot. Kartáč by se zablokoval.
Stiskněte tlačítko uvolnění kartáče, které najdete na spodní straně vysávací základny a vyjměte 
kartáč.
Vyčistěte ho vlažnou vodou. Nepoužívejte detergenty ani mýdlo.
Ujistěte se, že kartáč je úplně suchý, než ho znovu vrátíte do přístroje.
Obr. 15

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Možné příčiny Řešení 

Motor nefunguje. Baterie není nabitá.
Sací trubice, kartáč, baterie, 
vysávací základna nebo ruční 
vysavač nejsou správně 
smontované.

Nabijte vysavač.
Zkontrolujte, jestli jsou 
všechny části a ruční vysavač 
správně smontované.

Sací síla není dostatečná. Nádoba na nečistoty je plná.
Filtry jsou zanešené nebo 
zablokované.
Vstup do sací trubice je 
zablokovaný nebo vysávací 
základna je ucpaná.

Vyprázdněte nádobu na 
nečistoty.
Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
Vyčistěte neřistoty, které jsou 
na kartáči.

Čas, po který je možné 
vysavač po nabití používat, se 
zkrátil.

Není dostataečně nabitý.
Baterie je poškozená nebo 
stará.

Nabijte úplně baterii.
Vyměňte baterii.

Poznámka: v případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů kontaktujte oficiální Asistenční 
technický servis Cecotec.
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7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL: Conga RockStar 500 Ultimate ErgoFlex
Baterie: 25,9 V, 2500 mAh
Reference produktu: 05466
Napětí a frekvence: 100-240 V~, 50/60 Hz
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

8. 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.

9. 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.
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 problémy s tímto přístrojem, nebo byste měli nějaké dotazy, spojte 
se s oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.
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