
Használati utasítás 

Cecotec 5045 Ergo Extreme 2600W porzsák nélküli ciklonos porszívó 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

• A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. 

• A termék tisztítását és karbantartását nem szabad felügyelet nélkül végezni. 

• A készülék kizárólag háztartási használatra készült. 

• Ne használja a készüléket zárt térben robbanásveszélyes vagy mérgező gőzökkel. 

• Tartsa távol a porszívót és a töltőt a hőforrásoktól. 

• Ez a termék újratölthető lítium elemeket tartalmaz. Ne tegye ki a terméket magasnak 

hőmérséklet vagy tűz; különben felrobbanhat. 

• A készülék csak a készülékhez mellékelt hálózati adapterrel használható. 

• A porszívó töltéséhez használja a készülékhez mellékelt töltőt. Ne használja a 

töltő bármilyen más célra. 

• Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és csökkent fizikai 

érzékszervi vagy mentális képességek, vagy tapasztalat és tudás hiánya, mindaddig, amíg van 

-. \ t-- a készülék biztonságos használatával kapcsolatos felügyeletet vagy utasítást kapott; \ t 

megérteni az érintett veszélyeket. 

• Ne használja a készüléket folyadékok, égő vagy forró tárgyak vákuummal történő 

porszívózására. Ne porszívózzon éles 

tárgyak, festékpor vagy gipsz. 

• Ne használja a gépet olyan környezetben, ahol magas a páratartalom vagy a szabadban. 

Tárolja a 

hűvös, száraz helyen. 

• Ha a kefe eltömődik, a készüléket csak az eltömődés tisztítása után lehet bekapcsolni. 

• Ne tárolja vagy használja a készüléket magas hőmérsékletű környezet közelében. 

• Ne használja a készüléket, ha a töltő, a tápkábel vagy a termék bármely más része sérült. 

Javítsa meg a porszívót egy hivatalos szakember. 

• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne használjon súrolószert 

oldószereket a termék tisztításához. 

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben. 

• A porszívót nem szabad külső időzítővel vagy távirányítóval működtetni. 

• A készülék dugójának tökéletesen illeszkednie kell a fali aljzatba. Ne változtassa meg a 

dugót, és ne használjon dugós adaptereket. 

• Ne érintse meg nedves kézzel a dugót. 

• Ha nincs használatban és tisztítás előtt húzza ki az akkumulátortöltőt a hálózati 

feszültségről. 

• Ne próbálja meghaladni a tartály kapacitását. A por használata után hagyja abba a készülék 

használatát 



a tartály tele van, és ennek megfelelően ürítse ki. 

• Ne használja a készüléket, ha a szűrő nincs megfelelően behelyezve. 

• Ne használja a készüléket, ha a tartozékok vagy alkatrészek nincsenek megfelelően rögzítve. 

• Ne nyissa ki az elemeket semmilyen körülmények között. Az elemeket tárolni kell 

40 ° C alatti hőmérsékleten. 

• Győződjön meg róla, hogy a por, a szennyeződés vagy más idegen részecskék nem 

akadályozzák a ventilátort. 

• Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék minősítési címkéjén 

megadott bemeneti feszültséggel. 
 

ALKATRÉSZEK 

1. Fő test 

2. Kézi porszívó 

a. Nyissa ki a kézi vákuumot 

tisztító 

b. Be / Ki gomb 

c. A portartály kioldógombja 

d. Díjjelző 

e. Por tartály 

f. HEPA szűrő 

g. Szűrővédő 

3. Szívófej 

h. Szívófej záró / kioldó gomb 

én. Ledes világítás 

j. AnimalPro ecset (levehető tartozék) 

elkerülje a kisállat hajával való érintést 

k. Kerék 

l. AnimalPro kefe zár 

4. Töltés alapja 

m. Töltő tartóelem 

n. Töltés támogató alap 

o. Sarok tartozék 

o. Ecset (bútor tartozék) 

q. Horog 

r. Töltőoszlopok 

s. Akkumulátortöltő 

5. Fogja meg 

t. Hajtás gomb. 



u. Be / ki gomb 

v. Nagy szívó gomb (TURBO) 

w. Alacsony szívóerő gomb (ECO) 

x. Be / ki gomb a LED-es lámpákhoz és 

AnimalPro kefe 

 

 



 

HASZNÁLAT ELŐTT • Vegye ki az összes darabot a csomagolásból. • Hajtsa ki a főtestet. • 

Helyezze be a szívófejet a főtest alsó végébe. Győződjön meg róla, hogy szilárdan van 

rögzítve. Nak nek távolítsa el a fejet a főtestről, nyomja meg a szívófej záró- / kioldógombját 

és húzza ki. • A szívófej alján lezárható az AnimalPro kefe rögzítése. Győződjön meg róla, 

hogy van használat előtt zárva. 

 

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS 

• FIGYELEM: csak a készülékhez mellékelt töltőt használja. Minden javítás vagy 

akkumulátor cseréje 

az engedélyezett műszaki támogató szolgálatnak kell elvégeznie. Fontos az 

akkumulátorok használata előtt, a készülék első használata előtt. Az első díj meg fog történni 

körülbelül 3 óra. 

• Csatlakoztassa a töltő tartóelemet a töltő tartóhoz. 

• Rögzítse a készüléket a töltőállvány horogára. Győződjön meg arról, hogy a készülék 

megfelelően ül 

az alapra. 

• Csatlakoztassa a töltőt a töltőaljzathoz. Ezután csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz. 

• Az elemeket szobahőmérsékleten 4 és 40 ° C között töltse fel. 

• A töltés közben a jelzőfény villog, jelezve, hogy a töltő működik. Amikor a készülék 



teljesen fel van töltve, a töltő automatikusan kikapcsol, és a jelzőfény villogni kezd és 

maradjon. 

• A töltés után húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból és a töltőbázisból. Ne használja a 

a töltőhöz csatlakoztatva. A töltőt biztonságos helyen tárolja a jövőbeni díjakért. 

• A készülék most használatra kész. 
 

MEGJEGYZÉS: • Ne tárolja vagy töltse a készüléket hőforrások közelében, és ne tegye ki 

közvetlen napfénynek. • Ne töltse a készüléket piszkos vagy nedves helyen. 

 

MŰVELET 

• A készülék bekapcsolásához nyomja meg a fogantyú be / ki gombját. Mind a LED világít 

a szívófej és a kézi porszívó fényszórói kék színnel világítanak. 

• A szívóteljesítményt a nagy szívóteljesítmény (TURBO) vagy az alacsony szívóerő 

segítségével állíthatja be 

(ECO) gombok a fogantyún. 

• Az AnimalPro kefe és a szívófej LED-es lámpái egyszerre bekapcsolnak vagy kikapcsolnak 

amikor a be- / kikapcsoló gomb van. A fény és a kefe elfordítható, ha nincs szüksége rá 

Spórolj energiát. Használja az ecsetet a szőnyegek vagy padlók tisztításához. Ha el akarja 

mosni a kisállat haját, 

távolítsa el az AnimalPro ecsetet. 

• A készülék hajtogatásához és a könnyebbé tételhez a fogantyún lévő hajtógombot is fel lehet 

nyomni 

tiszta az ágy vagy bútorok alatt. 

• Használat után kapcsolja ki a készüléket, és nyomja meg a fogantyún lévő hajtógombot, 

hogy összehajtja 

a készülék könnyen tárolható. 

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, töltse fel a készüléket, ha a töltési pilóta csak egy sávot mutat, 

vagy úgy érzi 



a szívóerő gyengébb. 

 

A kézi porszívó használata: 

• Nyomja meg a kioldógombot a kézi porszívó eltávolításához. 

Vegye le a sarok tartozékot vagy az ecsetet a töltő alján. 

• Szerelje fel a sarok tartozékot a sarkok és a törések tisztításához. A kefék tisztításához 

telepítse az ecsetet, 

például kanapék. 

• Nyomja meg a be- / kikapcsoló gomb közepét a gép elindításához. Nyomja meg ismét a 

gomb közepét 

kikapcsolni. 

• Használat után helyezze vissza a kézi porszívót. 

 

TIPP: 

• A készüléket kizárólag a padlók, szőnyegek, szőnyegek, bútorok és bútorok tisztítására 

tervezték 

szövet. Ne használja más célra. 

• Az AnimalPro kefe szőnyegekbe vagy szőnyegekbe ragadhatja a szösz, a haj és a 

kedvtelésből tartott haj eltávolítását. Haj lesz 

söpörte és elakad a kefével, így könnyen tisztítható. Ha akarod 



tisztítsa meg a hajat a padlón, a bútorokban stb., célszerű eltávolítani az ecsetet, hogy 

elkerülje a zsinórokat. 

• Ne porszívózzon forró hamu, szilánkok vagy más éles tárgy vagy folyadék. Ne használja a 

vákuumot 

tisztítsa meg az építési port, cementet stb. 

• Ne porszívózzon meg gyújtott gyufákat vagy cigarettacsikkeket, sem mérgező anyagokat 

(pl. Ammóniát). 

• Bármilyen tartozék csatlakoztatása vagy eltávolítása, illetve a készülék karbantartása előtt 

húzza ki a hálózatról. 

• Ellenőrizze, hogy az AnimalPro kefe nincs-e érintetlen szálból vagy hajból. Távolítsa el az 

összes érintést, hogy a 

a készülék nem blokkolódik. 

• Ne használja az ecsetet hosszú halom szőnyegeken, állati szőrzeten vagy szegélyeken. 

 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

FONTOS! A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt győződjön meg róla, hogy 

a készüléket kihúzta a hálózatról. 

• A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és hagyja kihűlni. 

• Tisztítsa meg a készülék külső részét nedves ruhával. Ne használjon súrolószert vagy 

oldószert. 

• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Győződjön meg róla, hogy nem jut be 

víz 

készülék. 

• Távolítson el minden szennyeződést (haj és más szál) az AnimalPro kefe és a kerekek köré. 

Hogyan tisztítsuk meg a portartályt és a szűrőt: 

• Távolítsa el a kézi porszívót a főtestről. Nyissa meg a kiadás megnyomásával 

gomb a portartályhoz. 

• Vegye ki a HEPA szűrőt és a szűrővédőt. Ürítse ki a portartályt, és tisztítsa meg a szűrőt. 

Hogyan tisztítsuk meg a portartályt és a szűrőt: 

• Távolítsa el a kézi porszívót a főtestről. Nyissa meg a kiadás megnyomásával 

gomb a portartályhoz. 

• Vegye ki a HEPA szűrőt és a szűrővédőt. Ürítse ki a portartályt, és tisztítsa meg a szűrőt. 

• Ha az alkatrészek erősen szennyezettek, mossa le a portartályt, a szűrőt és a szűrővédőt 

folyóvíz és enyhe mosószer. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen megszárad, 

mielőtt újra csatlakoztatná 

a készülékre. 

FIGYELEM! Ha a szűrő nem teljesen száraz, a porszívó jelentősen elveszíti a szívóerőt. 



 

MEGJEGYZÉS: ajánlott minden használat után tisztítani a portartályt és szűrni. A porszívó 

nem működik teljes potenciálnál, ha a portartály tele van. A HEPA szűrő mosható 

ajánlott évente módosítani. 

Hogyan tisztítsuk meg az AnimalPro ecsetet 

• Oldja ki az AnimalPro kefét a szívófejből. Vegyük ki és távolítsuk el a szennyeződéseket 

(haj és. \ T 

más rostok) a tekercs körül. 

• Mossa le az ecsetet folyó víz alatt enyhe mosószerrel. Győződjön meg róla, hogy teljesen 

megszárad 

csatlakoztassa a szívófejhez. 

 

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

1. Lítium-ion akkumulátor: 29,6 V. 

2. Töltési idő: 3 óra 



3. Az akkumulátor autonómia: 60 perc 

4. Súlyos porszívó: 2,5 kg kb. 

5. A kézi porszívó súlya: 1,1 kg kb. 

6. Magasság: 114 cm. 

7. Hajtogatott magasság: 64 cm 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK A TERMÉK MEGFELELŐ HASZNÁLATÁRA A 

KÖVETKEZŐKBEN 

A 2002/96 / EK EK IRÁNYELV ALAPJÁN 

A termék élettartamának végén nem szabad a települési hulladékként ártalmatlanítani. 

Ezt egy speciális helyi engedélyezett, differenciált hulladékgyűjtő központba vagy egy 

kereskedőhöz kell eljuttatni 

szolgáltatást nyújt. 

A háztartási készülék külön ártalmatlanítása elkerüli az esetleges negatív következményeket 

a környezet és az egészség megteremtése, és lehetővé teszi az összetevő anyag kinyerését 

jelentős energiamegtakarítás és erőforrások. 

 

GARANCIA ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS 

Ez a termék a vásárlástól számított 2 éves garanciával rendelkezik, mindaddig, amíg a termék 

tökéletes fizikai állapotban van, és megfelelő felhasználást kapott ebben a használati 

útmutatóban leírtak szerint. 

A garancia nem terjed ki a termékre az alábbi feltételek mellett: 

• Ha a terméket kapacitásán túl vagy nem megfelelően használják, rosszul kezelik, ütögették, 

eltörték, nedvességnek van kitéve, bármilyen folyékony vagy maró anyagba merülve, 

valamint bármely más külső rongálás következtében. 

• Ha a terméket nem a Cecotec műszaki támogató szolgálata szerelte, vagy javította. 

• Ha az incidens a szokásos kopásából ered. 

Ha bármilyen hibát észlel a terméken, lépjen kapcsolatba a műszaki támogató szolgálattal e-

mailben: 

sat@cecotec.es 

 
 


