CONGA POWERASH/POWERASH 1200 STEEL
Ash vacuum cleaner

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny
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ČEŠTINA

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.
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.
Pokud přístroj omylem spadne do vody, okamžitě ho odpojte.
Nedotýkejte se vody!
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.
Nepřesouvejte přístroj pomocí kabelu ani za přívodový kabel
netahejte. Nepoužívejte kabel jako rukojeť. Neohýbejte kabel
kolem rohů ani kolem hran ostrých předmětů. Nepřesouvejte
přístroj přes přívodový kabel. Udržujte kabel v bezpečné
vzdálenosti od teplých povrchů.
Přístroj nepoužívejte, pokud kabel, zásuvka nebo samotný
přístroj je poškozený, nefunguje správně, spadl nebo byl
poškozen.
Tento přístroj není navržen, aby fungoval prostřednictvím
časovače nebo dálkových ovladačů.
Vypněte a odpojte od elektrického proudu, pokud přístroj
nepoužíváte a před čištěním. Pro odpojení zatáhněte za
zástrčku, ne za kabel.
Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Není
vhodný pro komerční nebo průmyslové účely. Nepoužívejte
venku.
Nepoužívejte přístroj v místech, kde jsou výbušniny nebo
toxické výpary.
Nepoužívejte přístroj k vysávání tekutin ani horkých nebo
hořících předmětů. Nepoužívejte k vysávání ostrých předmětů,
náplně do toneru nebo sádry
Před vysátím nechte popel vychladnout na nejméně 50 ° C.
Nesnažte se překročit objem nádoby. Jakmile bude nádoba na
odpad plná, přestaňte přístroj používat a nádobu vyprázdněte.
Nevkládejte předměty do otvorů v přístroji. Nepoužívejte
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přístroj, pokud jsou jeho otvory zablokované. Nebraňte
vzduchu, aby volně proudil přístrojem. Udržujte všechny
otvory bez prachu, chmýří, vlasů nebo dalších substancí, které
by mohly omezit tok vzduchu.
Pokud vstupní otvory, flexibilní trubice nebo teleskopická
trubice jsou zablokované, vypněte přístroj a odstraňte
překážku, která je blokuje před tím, než budete přístroj znovu
používat.
Nepoužívejte přístroj, pokud příslušenství nebo komponenty
nejsou instalovány správně.
Nepoužívejte přístroj, pokud příslušenství nebo jakákoli část
není správně připojená.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno
výrobcem, protože by mohlo způsobit škodu.
Mějte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla daleko od
otvorů a pohyblivých částí přístroje.
Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru. Odpojte
přístroj po skončení jeho používání anebo pokud odejdete z
místnosti, kde je zapojen.
Nepokoušejte se opravit přístroj vlastními silami. V případě
pochybností kontaktujte oficiální Asistenční technický servis
Cecotec.
Abyste zajistili správné fungování přístroje, čistěte a udržujte
přístroj v souladu s tímto návodem na použití. Vypněte a
vypojte přístroj ze sítě před jeho údržbou.
Čištění a údržbu by neměly dělat děti.
Uchovávejte přístroj a jeho návod na použití na suchém a
bezpečném místě, pokud ho nebudete nějakou dobu používat.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné škody na
majetku a na zdraví, které by mohly plynout ze špatného
používání tohoto produktu nebo z nedodržení instrukcí v
tomto manuálu.
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 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
POPSTAR 12200 ASH
POPSTAR 12200 ASH STEEL

5

ČEŠTINA

blízkosti dětí nebo přímo dětmi.
Udržujte přístroj a jeho kabel z dosahu dětí mladších 8mi let.
1. ČÁSTI A SLOŽENÍ
Obr. 1.
1.
Tlačítko napájení
2. Sací kanál
3. Ohebný konektor trubice
4. Flexibilní trubice
5. Madlo na převoz
6. Napájecí kabel
7.
Zavírací svorka
8. Nádoba na nečistoty
9. Sací hubice XXL
10. Kola
11. Hubice na spáry

2. PŘED POUŽITÍM
Vyjměte přístroj z krabice a odstraňte všechny obaly.
Ujistěte se, že přístroj je v dobrém stavu.
Prohlédněte všechny části, pro případ viditelného poškození. Zcela rozmotejte kabel a
zkontrolujte, jestli není poškozen. Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nefunguje správně
nebo pokud je přívodový kabel poškozen.
Pokud najdete poškození, kontaktujte oficiální Asistenční technický servis Cecotec, abyste
vyřešili pochybnosti nebo opravy, pro údržbu nebo vrácení.
Ujistěte se, že jste přečetli a rozumíte všem instrukcím a upozorněním v tomto manuálu.
Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním instrukcím v předcházejících částech.

3. FUNGOVÁNÍ
Vnitřní filtr zatlačte na místo, umístěný na spodní straně krytu.
Zakryjte vnitřní filtr látkovým filtrem, abyste zabránili rychlému ucpání vnitřního filtru.
Nasaďte víko s filtrem na nádrž. Zarovnejte výčnělky na obou stranách víka se zajišťovacími
sponami zásobníku a spony uzavřete.
Zasuňte hadicový konektor do sacího kanálu a zajistěte jej otáčením ve směru hodinových
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ručiček.
Připevněte sací hubici XXL nebo hubici na spáry
Pokud jsou všechny součásti správně umístěny, připojte produkt k elektrické síti a stisknutím
spínače zapněte vysavač.
Po skončení používání se ujistěte, že přístroj je vypnutý a vypojený ze sítě elektrické energie.
Upozornění:
Před vysátím nechte popel vychladnout na nejméně 50 ° C.
Pokud vstupní otvory, flexibilní trubice nebo teleskopická trubice jsou zablokované, vypněte
přístroj a odstraňte překážku, která je blokuje před tím, než budete přístroj znovu používat.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakýchkoli úkonů čištění a údržby se ujistěte, že se motor zcela zastavil.
Odpojte od elektrického proudu,
Odstraňte hadici z sacího kanálu a oddělte víčko uvolněním svorek.
Vyprázdněte obsah nádrže do vhodné nádoby.
Vnější část výrobku očistěte navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky,
aby nedošlo k poškození povrchu produktu.
Pro pravidelné čištění filtrů je vyjměte a setřete všechny stopy prachu a nečistot, které jej
blokují.
Vyčistěte filtr nejméně dvakrát ročně, jak je vysvětleno níže.
Obr. 2.
Otočte sestavu filtru proti směru hodinových ručiček, abyste ji oddělili od krytu.
Jednou rukou držte kulatý kus plastu nejblíže k víku a druhou rukou vytáhněte filtr, abyste oba
kusy oddělili.
Vyjměte látkový filtr a umyjte obě části (hadřík a filtr) mýdlem a vodou.
Ujistěte se, že jste dokonale vysušili všechny části, než je znovu vrátíte do přístroje.
Nechte je uschnout nejméně 24 hodin.
Postupujte podle těchto kroků v opačném pořadí a znovu sestavte filtr.

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
05084 Conga PowerAsh
05187 Conga PowerAsh 1200 Steel
Výkon: 1200 W
Napětí a frekvence: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku
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6. 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.

7. 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 s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s
oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.
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