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Használati utasítás 
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen  olvassa el 
az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet 
későbbi vagy  új felhasználók számára. 
Ne hagyja a készüléket a hálózatra csatlakoztatva. 
Húzza ki, ha nincs   használatban. Ne  használja  a 
szabadban   vagy nedves felületeken. 
Ez az eszköz nem játék.  Gyermekek közelében való 

használat esetén különös gondos ellátásra van szükség. 
Csak a kézikönyvben meghatározottak szerint használja, 
és csak a Cecotec által ajánlott tartozékokat használja.  Ne   

használja,  ha a kábel vagy  a dugó   sérülése  észlelhető.       
Ha a porszívó     nem működik  megfelelően,              ütést 
szenvedett, nedves vagy sérült, azt a CECOTEC hivatalos műszaki 
segítségnyújtási szolgálatának kell megjavítani.  
Ne húzza meg a  kábelt,  és ne használja a készülék 

szállítására.  Ne erőltse  a kábelt éles sarkokhoz  vagy 
szélekhez. 
Ne húzza ki a terméket a kábel  meghúzása mellett. Húzza 

ki a dugót a leválasztáshoz, ne húzza meg a   kábelt. 
Ne kezelje a porszívót, és ne   csatlakoztassa nedves  

kézzel. 
Ne helyezzen  semmilyen tárgyat a  nyitányokba vagy  

lyukakba. Ne   használja,  ha eldugult   szellőzési 
nyitányok vannak, 
   tartsa távol a portól,  a hajtól vagy   bármitől, ami 
csökkentheti  vagy akadályozhatja a légáramlást.   
  Tartsa távol a hajat,  a ruházatot,    az ujjakat vagy a test 

bármely más részét a szellőztető nyitánytól és a készülék 

mozgó alkatrészeitől.  
Húzza ki a porszívót, mielőtt kihúzná. 
Különös gondot kell fordítanod a lépcsőn való 

takarításra.   
Ne használja gyúlékony   folyadékok vagy  tüzelőanyagok, 
például benzin vagy olyan területen ahol ilyen anyagok   

lehet, hogy jelen vannak. 

Ne szedjen fel semmit, ami ég  vagy füstöl, például 
cigarettát,  gyufát vagy parázst. 
Ne használja a    szennyeződéstartály és/vagy a szűrő    

megfelelő elhelyezés nélkül. 
Gondosan tartsa be  porszívója   címkéit és  védjegyeit,  és 

kövesse az   utasításokat. 
 Tartsa  távol a szívófej, és a szívófúvóka végét, valamint a 
szellőzőnyílásokat az arctól és a testtől távol.   
 A készüléket  0   és 8  év között nem szabad  használni. A 

készüléket   8   éves kortól gyermekek is használhatja,  ha 

folyamatosan felügyelik őket. 
Ezt a terméket   használhatják   gyermekek és csökkent    fizikai, 
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy 

tapasztalat és ismeretek hiányában, ha felügyelet alatt   állnak, vagy 

a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak,  
és megértik a kockázatokat. Tartsa a      készüléket és a    

kábelt 8  éven aluli  gyermekektől elzárva.  
A takarítást és  a  karbantartását gyermekek nem végezhetik.  

 

Tartsa távol haját, laza ruháit, ujjait és testének más 
részeit a készülék nyílásaitól és mozgó részeitől.  
Kapcsolja ki a porszívót, mielőtt   leválasztja a hálózatról.   
Különös figyelmet kell fordítani,  ha használja a lépcsőn.  
Ne használja gyúlékony anyagok, például    benzin  

vákuumára, vagy olyan     területeken, ahol ezek  az  elemek 
előfordulhatnak. 
Ne porszívózzon semmit, ami  ég vagy dohányzik,  például 
cigarettát, cigarettacsikket vagy  parázsokat.  
Ne használja a készüléket szennyeződéstartály  és/vagy 

megfelelően pozícionált szűrő nélkül.   
Gondosan kövesse a porszívó címkéit  és  jelzéseket, és 

kövesse  az utasításokat. 
Tartsa távol a szívócső végét és a szellőzőnyílásokat az 

arctól és  a    testtől.



[Ide írhat]  

 

1. ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK 
 

1.  ábra 

2. Cső és fogantyú 

3.  Kioldás leírógombja   
4. Pulsador Be/ki 

5. Portartály kioldó    gomb 

6. Nagy hatékonyságú  szűrő 

7. Portartály 

8. Aspirációs bázis 

9. Sarok tartozék 

 
2. HASZNÁLAT ELŐTT 

 
Vegye ki a terméket a dobozból. 

A készülék használata előtt vegye ki a műanyag csomagolást. Tárolja az eredeti 

dobozt.  Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész és alkatrész benne van, és jó 

állapotban  van. Ha látható sérülést észlel,    azonnal   forduljon   a Cecotec hivatalos 

műszaki   szolgálatához.   

 
3. TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE 

 
Figyelmeztetés: A tartozékok  felszerelése vagy  szétszerelése előtt győződjön meg arról,  

hogy a készülék ki van kapcsolva.  

Hogyan kell behelyezni a hosszabbító csövet a készülék főtestébe? 

Helyezze be a hosszabbítócsövet  a  fogantyúba,   amíg a biztonsági zár szilárdan a 

fogantyúra  nem kerül. 

Helyezze be a   hosszabbítócsövet a   készülék  főtestének tetején található     

nyitányba. 

                                   Hogyan szerelje fel a szívóalapot és a sarokrögzítőt a főtestre 

Helyezze be a kívánt tartozékot a szívólyuk nyitányába a földtartály alján.  

Tartozékok használata: 

Szívóalap: kemény vagy normál  felületek és   puha vagy textil felületek.  Sarok 

tartozék: tiszta   radiátorok, fiókok, sarkok és nehéz sarkok.   

 

4. Művelet 
 

Figyelmeztetés:  A  szívólyuknak mindig     akadálymentesnek kell lennie a  

túlmelegedés megelőzése érdekében. 

 

 

A        bekapcsológomb megnyomásával  kapcsolja be vagy ki a 

készüléket.  A készülék függőleges  porszívóként való használata:  

Helyezze be a hosszabbítócsövet a készülék főtestébe. 

Válassza ki a megfelelő   tartozékot (szívóalap  vagy   sarokrögzítés), és helyezze be a 

szívólyukba.    

 
A készülék kézi porszívóként való használata: 

A  fogantyúkioldó  gombbal távolítsa el a hosszabbítócsövet a készülék  főtestéről.   A 

hosszabbító   cső eltávolítása után zárja le  a fogantyúnyílást.   

 
A  porszívó    túlmelegedő  biztonsági rendszerrel rendelkezik,  amely leválasztja   a 

készüléket, amint a motor túl magas hőmérsékletet ér el. Ha ez megtörténik, húzza ki     a 

berendezést,     hagyjon néhány percet,  amíg a motor     eléri az optimális üzemi 

hőmérsékletet,   és készen áll arra, hogy újra használja.   

 
5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

 
Tisztítás  előtt húzza ki a  készüléket a   konnektorból,  és hagyja  lehűlni. Puha,    nedves  

ruhával tisztítsa meg a  termék felületét.  

Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 

Ne használjon szivacsot, port vagy csiszolótisztító terméket a termék tisztítására. 

 
A szennyeződéstartály kiürítése és tisztítása: 

A porszívót mindig megfelelően beszerelt    földtartálysal   használja.  A tartály 

kiürítése  előtt húzza  ki a terméket  a konnektorból.     

Amikor  a tartály megtelt, ki  kell üríteni,    mielőtt folytatná a használatát.   Nyomja meg 

a   földtartály    kioldógombját,  döntse meg  a tartályt,  és húzza a készülék testével   

ellentétes irányba.  

Tartsa a szűrőt  erősen középen.  Húzza ki a szűrőt,    és öntse annak tartalmát a  

szemétbe. 

Lépjen lefelé a fülön, és vegye ki a védősapkát. 

 
Nagy hatékonyságú szűrőtisztítás: 

A szűrőket évente legalább      kétszer  alaposan meg  kell tisztítani,   vagy amikor a 

felgyülemlett   szennyeződést értékelik, hogy elkezdjenek megszilárdulni. A maximális 

hatékonyságérdekében javasoljuk a szűrő  tisztítását  minden  használat után. 

A porszívót mindig megfelelően beszerelt  szűrővel  használja.      Ellenkező esetben a 

szívóerő elveszhet, vagy a motor megsérülhet.           

A szűrők tisztítása előtt húzza ki a készüléket. 

Soha ne  használja a mosógépet  vagy a mosogatógépet  a szűrők  vagy hajszárító   

tisztítására, hogy megszárítsa  őket.     Kefeszűrők vagy mossuk meleg  vízzel mosószer 

vagy hasonló   termékek nélkül. Hagyja  a szűrőt teljesen megszáradni     az áthelyezés  

előtt (legalább  24 órán keresztül).  
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6. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 

Termékhivatkozás: 05541 Termék: 

Popstar Conga 1000 Duo 600-800 

W, 220-240 V, 50/60 Hz 

 

7. A KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA 
 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló 

2012/19/EU  európai irányelv    előírja,   hogy az elektrodomesztikát  nem 

szabad újrahasznosítani     a többi települési hulladékkal együtt. Az ilyen                

berendezéseket   külön  kell ártalmatlanítani  az  anyagok  

hasznosításának és újrahasznosításának  optimalizálása, és ily módon az   

emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk csökkentése 

érdekében. 

 Az áthúzott   tároló szimbólum emlékezteti Önt a termék  helyes ártalmatlanításának 

kötelezettségére.                   Ha a szóban forgó termék elektromos autonómiája miatt 

akkumulátorral vagy akkumulátorral rendelkezik, azt el kell távolítani, mielőtt eldobnák, és 

részben más kategóriájú maradékként kezelnék.   Arról,    hogy    

 készülékeik  és/vagy     akkumulátoraik ártalmatlanítására, a fogyasztónak fel kell  lépnie  

a helyi hatóságokkal.   

 

8. GARANCIA ÉS SZERVÍZ 

 
A                                         termékre      a vásárlástól számított 2 év garanciát vállalunk, 

feltéve, hogy a vásárlási számlát megtartották és kiszállították, a termék tökéletes fizikai 

állapotban van, és teljes mértékben a használati utasításban feltüntetett módon használják.          

A garancia nem terjed ki: 

Ha  a terméket      kapacitásán  vagy hasznosságán   kívül használták, rosszul bántak, 

megverték,  nedvességnek voltak kitéve, bármilyen maró folyadékba vagy anyagba 

merítették, valamint a fogyasztónak tulajdonítható bármely más hibát.  

Ha  a terméket         a  Cecotec hivatalos SAT-ja által nem felhatalmazott személyek 

hatástalanították, módosították vagy javították.     

Ha az előfordulást a használat miatt az alkatrészek normál kopás okozta. 

A       garanciális  szolgáltatás a hatályos jogszabályok  alapján 2 évig minden   gyártási 

hibára kiterjed, kivéve a fogyó alkatrészeket.  A felhasználó  által nem  rendeltetésszerű 

használat esetén  a       jótállási  szolgáltatás nem vállal felelősséget a javításért.  

                          Ha bármilyen  incidenst  észlel a termékkel kapcsolatban, vagy bármilyen 

kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba a Cecotec hivatalos technikai támogatási 

szolgálatával a    

+34 96 321 07 28. 
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2. GARANCIÁLIS ÉS MŰSZAKI SZERVIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             A   termékre  a vásárlástól számított 2 év jótállás vonatkozik, ha a vásárlónak 

számlája vagy vásárlást igazoló bizalata van, és a terméket tökéletes állapotban van, és a 

használati utasításban meghatározott módon kezeli.            

A garancia nem tartalmazza: 

Ha Volt Termék Használt Vége A Kapacitás Vagy užitnost, Volt Rossz Használt hatást 

szenvedett, Volt Kitett Nedvesség Meríteni a 2018- Folyadék Vagy Más korozivní Anyag a 

bármilyen bűntudat egyidejűleg Fogyasztói. 

Ha  a terméket a Cecotec szervize  szétszerelte,  módosította vagy  megjavította.  

Ha  a probléma az alkatrészek normál használata  és elhasználódása   miatt volt.  4 A 2. 
  A        jótállási szolgáltatás a gyártás során 2 évig okozott  hibákra  vonatkozik, 
a fogyó alkatrészek kivételével.   A fogyasztó rossz  bánásmódja esetén  

a javításért a  garanciális szolgáltatás nem felelős.  5 Az 5. 
Ha Ön Néha Található s Eszköz Probléma Vagy Ön Néhány Lekérdezés Csatlakoztassa ez 

Rögtön az ütőről S Hivatalos Műszaki asistenčním (asistenčním) Szolgáltatás Cecotec között 

Na Telefon Szám +34 96 321 07 28. 
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