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1. Alkatrészek, és tartozékok 

Parts and components/Pièces et composants/Ersatzteile und Komponenten/ 

Parti e componenti/Peças e componentes 
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Alkatrészek és tartozékok: 

 

 

 
 

   Cső 

2. Be/Ki kapcsoló 

3. Tartály kioldó gomb 

4. HEPA szűrő 

5. Portartály 

6. Szívófej 

7. Kábeltartó horog 

8. Borító 

9. Fedél 

10.  Szivacs szűrő 
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2. Biztonsági utasítások 
Olvassa el alaposan ezeket az utasításokat, mielőtt a készüléket felhasználná. Tartsa ezt a 

használati útmutatót későbbi használat vagy új felhasználók számára. 

• Ne hagyja felügyelet nélkül a porszívót, amikor a hálózatra van kötve. Húzza ki 

a konnektorból, ha nem használja. 

• Ne használja a készüléket nedves felületen, vagy a szabadban, kertben. 

• Ez a készülék nem játék. Különös figyelmet kell fordítania a készülékre, ha azt gyerek használja. 

• Csak a gyártó által ajánlott, és a készülékhez kapott kiegészítőket használja. 

• Ha a porszívó, nem a megszokott módon működik, vagy megsérül, akkor azt a 

Cecotec műszaki osztályának kell megjavítania. 

• Ne rántsa ki a kábel a konnektórból, és ne használja azt a készülék húzására. 

Ügyeljen arra, hogy ne törjön meg a kábel az ajtó, vagy a fal sarkoknál. Ne 

zárja az ajtót a kábelre. Ne húzza a kábelt éles tárgyakon. 

• Ne használja nedves kézzel a porszívót, és ne próbálja meg nedves kézzel kihúzni 

az áramkábelt a konnektorból. 

• Ne használja nedves kézzel a porszívót. 

• Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba, és a porszívón található lyukakba. Tartsa 

tisztán a nyílásokt a hajtól, portúl, és minden egyébtől, amely csökkentheti, vagy 

megakadályozhatja a levegő áramlását, és a szívó erőt, vagy teljesítményt 

befolyásolhatja. 

• Kapcsolja ki a porszívót, a konnektorból való kihúzás előtt! 

• A lépcsőn történő tisztításkor forsítson különös figyelmet testi épségére, nehogy 
megbotoljon a vezetékbe, vagy nehogy megcsússzon, és kirántsa a konnektorból a 
készüléket 

• Ne használja a porszívót, gyúlékony folyadékok, például benzin, vagy olyan 

helyeken, ahol ezek a folyadékok előfordulhatnak.. 

• Ne szívjon fel égő, füstölő, vagy izzó tárgyakat, mint például.: gyufa, cigarettát. 

• Ne használja a porszívót, ha bármelyik alkatrész, különösen, a szűrők 
bármelyike nincsen a helyén. 

• Olvassa el, és nézze meg, a pordzívón lévő címkéket, és jelöléseket, és kövesse 

az utasításokat. 

• Keep the end of the cleaner, the suction nozzle, and any ventilation opening 

away from the face and body. 

• Tartsa távól a szívó nyílásokat a fejtől, testtől és az arctól. 

• Ezt a készüléket, 8 év alatti gyerek nem használhatja! Kizárólag 8 éves kort 

betöltött gyerek használhatja, szigorúan, csak felnőtt felügyeletében. 
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• Ezt a készüléket, fizikailag, vagy szellemileg sérült, vagy tapasztalattal nem 
rendelkező személy nem használhatja, kivéve, akkor ha a hasznlati utasítás 
teljes tartalmát, és a porszívón lévő összes jelölést megértették, és a 
használatkor szigorúan betartják. 

• Tartsa a készüléket, 8 év alatti gyerektől elzárva. 

• A tisztítási, és karbantartási munkákat, gyerek nem végezheti el. 

 
3. Összeszerelés és működés 

• Helyezze be az alapot a szívófejbe 

 

 

• Helyezze be a fogantyűcsövet a porszívó felső nyílásába. 
 

• Dugja be a konnektorba a kábelt, és nyomja meg a bekapcsoló gombot, és a 
porszívó elkezd máködni. 

 

 
• A kiegészítők használata:  

- Nagy szívófej: kemény, egyenetlen, puha, vagy texilhez felületekhez. 

- Sarokszívó fej: radiátorok, fiókok, sarkok, repedések tiszításához. 

 
4. Tisztítás, és karbantartás 

Portartály ürítése, és tiszítása: 

• A porszívót, midig a portartállyal együtt használja, mindig rögzítse megfelelően. 

• Kiürítés előtt, mindig húzza ki a készüléket a konnektorból. 
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• Amikor a tartály megtelt, ki kell üríteni. Nyumja meg a kioldó gombot, döntse 

meg a tartályt, és húzza ki a szűrőt, majd óvatosan takarítsa meg.  

• Minden használat után, hidegvízzel öblítse le a szűrőt, majd hagyja száradni, 

legalább 24 órán keresztül. 

 
 

• Nyomja le a fület, majd távolítsa el a védőfóliát. 
 

• Vegye ki a szűrőt a burkolatból, és tisztítsa meg. Hidegvízzel öblítse ki, majd 

hagyja száradni 24 órán keresztül. 

 

Tisztítás, karbantartás, a HEPA szűrő tisztítása: 

• A szűrőt legalább évente kétszer alaposan meg kell tisztítani, vagy amikor észreveszi, 

hogy a szennyeződés kezd megszilárdulni rajta. 

• A porszívót mindig, csak a saját szűrőjével használja. Ellenkező esetben, elveszítheti a 

szívóteljesítményét, vagy megrongálódhat a motor. 

• A szűrő tisztítása előtt, feltétlenül húzza ki a készüléket az elektromos áramból. 

• SOHA ne használjon mósogató, vagy mosógépet a szűrő tisztításához, és hajszárítót 

SE használjon a szárításához. 
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• Kefével, lágyan, vagy langyos vízzel tisztítsa meg. Tisztítószer, és hasonló vegyszerek 

nélkül! Hagyja teljesen megszáradni, (legalább 24 órán át) mielőtt visszahelyezi a 

porszívóba. 

 

5. Hibaelhárítás 

 

Általános 

hibák 

Okok Megoldás 

 
 

A szívás hiánya. 

Túl sok a szűrőn, a por, 

vagy a szennyeződés. 

Tisztítsa meg a szűrőt. 

Tele van a portartály. Ürítse ki a portartályt. 

A szívó rés eldugult. Távolítsa el a dugulást 

okozó tárgyat. 

A porszívó motorja 

nem indul el. 

A porszívó nincs 

csatlakoztatva a 

hálózathoz. 

Csatlakoztassa egy olyan 
hálózathoz a porszívót, 
melyben megfelelő feszültség 
van 

 
 

 
A test túlmelegedett. 

A készülék hozzáférhető 

felületein tapasztalható 

enyhe hőmérséklet 

használat közben normális. 

Magasabb hőmérséklet-

emelkedés esetén 

ellenőrizze, hogy az eszköz 

szívófúvókái és a készülék 

nyílása nincsenek-e 

elzárva. 

Ellenőrizze a készülék összes 

nyílását, és távolítsa el az 

akadályokat, amelyek 

blokkolják és 

megakadályozzák a 

légáramlást. Ha a probléma 

továbbra is fennáll, hagyja 

lehűlni 30 percig. 

 

6. Műszaki adatok 

Modell: Conga DuoStick 
Termék gyári száma: 
05096  

Névleges teljesítmény: 600 

W Maximum teljesítmény: 
800 W 

 

 
Feszültség, és frekvencia: 220-240 V, 50/60 

Hz Szívóerő ≥17 kPa szívó és zajszint ≤80 dB 

Kábel hossza: 4,9 m 

Portartály maximum kapacitása: töb mint 1 l
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Made in China | Designed in Spain 
 

Az alap készülék tartalmazza: 

• Biztonsági termosztát, a túlmelegedés megakadályozásához. 

• 2 az  1-ben: kézi és padló porzívó. 

• Rés szívó fej, padló szívó fej, HEPA szűrő. 

 
7. Elhasznált készülék ártalmatlanítása, megsemmisítése 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU 

európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási villamos készülékeket nem 

szabad a szokásos válogatás nélküli kommunális hulladékkal együtt 

ártalmatlanítani. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, az azokban található 

anyagok visszanyerésének és újrahasznosításának optimalizálása, valamint az 

emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. A 

terméken az áthúzott „kerekes szemét” szimbólum emlékezteti arra a 

kötelezettségére, hogy a készüléket helyesen ártalmatlanítsa. Ha a terméknek 

van beépített akkumulátora vagy elemeket használ, akkor azokat vegye ki a 

készülékből, és megfelelő módon ártalmatlanítsa. A fogyasztóknak kapcsolatba 

kell lépniük a helyi hatóságokkal vagy a forgalmazóval a régi készülékek és / 

vagy elemeik helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért.  

 

8. Műszaki támogatás, és garancia 
 

A termékre a vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik, mindaddig, 

amíg a vásárlási igazolást benyújtják, a termék fizikailag tökéletes állapotban van, 

és megfelelő használatban részesült, ahogyan ez a használati útmutatóban 

kifejtésre kerül.  

A jótállás nem terjed ki a következő helyzetekre: 

 A terméket a rendeltetésétől eltérő célra használták, ütögették, nedvességnek tették 

ki, folyadékba vagy maró hatású anyagokba merítették, valamint egyéb, a vevőnek 

tulajdonítható hiba miatt hibásodott meg.  

 Ha a terméket a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálata által nem 

engedélyezett személyek szétszerelték, módosították vagy javították.  

 Az alkatrészek normál kopásából eredő hibák a használat miatt. A jótállási 

szolgáltatás a hatályos jogszabályok alapján 2 évig fedezi a készülék minden gyártási 

hibáját, a fogyóeszközök kivételével. Helytelen használat esetén a jótállás nem 

érvényesírhető, és elvész. 

Ha bármikor bármilyen problémát észlel a termékkel kapcsolatban, vagy 

bármilyen kétsége van, ne habozzon kapcsolatba lépni a Cecotec műszaki 

támogatási szolgálatával a +34 963 210 728 telefonszámon
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www.cecotec.es 

https://bibishop.hu 
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Sándor Ev. 2340 Kiskunlacháza, 
Petőfi Sándor utca 9. 
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