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• Не прибирайте за допомогою пристрою палаючі або предмети які
димлять, такі як сигарети, сірники або попіл.
• Не використовуйте пристрій без встановленого контейнера для сміття і /
або фільтра.
• Уважно прочитайте паспортну табличку і позначки на вашому пристрої та
виконайте їх інструкціям.
• Тримайте кінець пристрою, всмоктувальну насадку і будь-які вентиляційні
отвори подалі від обличчя і тіла.
• Вимкніть пристрій від електромережі, в разі якщо пилосос не буде
використовуватися протягом тривалого періоду часу, перед чищенням або 
ремонтом, перед установкою компонентів і перед тим, як витягти 
акумулятор.
• Пристрій не призначений для використання дітьми віком до 8 років, діти
старше 8 років, можуть використовувати пристрій якщо вони знаходяться 
під постійним наглядом дорослих.
• Пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними,
чутливими або розумовими здібностями, а також відповідного досвіду та 
знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо 
безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики 
використання.
• Зберігайте цей пристрій і його шнур живлення в недоступному для дітей
молодше 8 років місці.
• Діти не повинні виконувати роботи з очищення та технічного
обслуговування пристрою.

1.ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу. 
Збережіть цю інструкцію з експлуатації в майбутньому або для 
нових користувачів.
• Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенню,
надрукованому на табличці приладу і що розетка заземлена.
• Не залишайте підключений до електромережі пристрій без
нагляду. Вимикайте його, коли не збираєтеся використовувати.
• Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі або на вологих
поверхнях.
• Цей пристрій не іграшка. Слід дотримуватися особливої
обережності при використанні пристрою поряд з дітьми.
• Використовуйте пристрій тільки відповідно до цього керівництва.
Використовуйте тільки аксесуари рекомендовані компанією 
Cecotec.
• Не використовуйте пристрій, якщо в ньому пошкоджений шнур
або вилка. Якщо пристрій не працює належним чином, впав, намок 
або пошкоджено, його необхідно відремонтувати в службі технічної 
підтримки Cecotec.
• Не тягніть за шнур живлення і не тягніть за нього прилад. Не
протягуйте шнур через гострі кути або краї.
• Не витягуйте вилку з розетки, потягнувши за кабель. Щоб
від'єднати його від розетки, тягніть за вилку, а не за шнур.
• Не торкайтеся до вилки або пристрою вологими руками.
• Ніколи не кладіть жодних предметів в отвори в пристрої. Не
використовуйте пристрій, якщо в ньому заблокований 
вентиляційний отвір; не допускайте попадання на нього пилу, 
волосся і всього, що може зменшити або заблокувати повітряний 
потік.
• Не тримайте волосся, одяг, пальці або інші частини тіла близько до
вентиляційних отворів і рухомих частин пристрою.
• Перед відключенням від мережі вимкніть пристрій.
• Дотримуйтесь особливої   обережності при прибиранні на сходах.
• Не використовуйте пристрій для всмоктування легкозаймистих
рідин, таких як бензин, або в місцях, де ці рідини можуть бути 
присутніми.

УКРАЇНСЬКА УКРАЇНСЬКА
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1. Трубка і ручка
2. Кнопка розблокування ручки.
3. Кнопка живлення.
4. Кнопка відкривання пилозбірника.
5. Високоефективний фільтр.
6. Контейнер для пилу
7. Основна щітка
8. Насадка для кутів.

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Дістаньте пристрій з коробки.
Перед використанням пристрою зніміть пластикову упаковку з кожного фільтру. 
Збережіть оригінальну коробку.
Переконайтеся, що всі деталі і компоненти включені в комплект і знаходяться в 
хорошому стані. Якщо спостерігаються будь-які видимі ознаки пошкодження, негайно 
зверніться до офіційного сервісного центру Cecotec.

4. СКЛАДАННЯ ПРИСТРОЮ

Попередження: переконайтеся, що пристрій вимкнено, перш ніж встановлювати або 
знімати його аксесуари.Збірка подовжувальної трубки з основним корпусом.
Вставте подовжувальну трубку в ручку до тих пір, поки запобіжний замок надійно не 
зафіксується на ручці.
Потім вставте подовжувальну трубку в отвір у верхній частині основного корпусу 
пристрою.
Збірка основної щітки і насадки для кутів з основним корпусом
Вставте основну щітку і насадку для кутів у всмоктувальний отвір, розташований на 
нижній частині контейнера для пилу.
Використання аксесуарів
Основна щітка: для твердих або нерівних поверхонь, а також м'яких або текстильних 
поверхонь. Рекомендується використовувати разом з вертикальним пилососом.
Насадка для кутів: для обігрівачів, ящиків, кутів і важкодоступних кутів.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Після того, як подовжувальна трубка буде знята, закрийте отвір ручки. Вибирайте 
насадки в залежності від необхідного виду прибирання.
Пристрій оснащено  системою захисту від перегріву, яка відключає пристрій, коли 
температура двигуна досягає дуже високої температури. Якщо це сталося, вимкніть 
пристрій від мережі і дайте йому охолонути протягом декількох хвилин, щоб воно 
досягло оптимальної робочої температури і пилосос знову буде готовий до 
повторного використання.

6. ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед очищенням пристрій відключить від електричної розетки та дайте охолонути.
Протріть верхню частину пристрою м'якою вологою тканиною.
Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
Не використовуйте для очистки пристрою абразивні губки, порошки або засоби для 
чищення.
Спорожнення та очищення контейнера для пилу і фільтра
При роботі з пристроєм переконайтеся, що контейнер для пилу зібраний.
Перед спорожненням контейнера для пилу відключіть пристрій від електромережі.
Коли контейнер для пилу заповнений, його необхідно спорожнити, перш ніж 
продовжувати його використання. Натисніть кнопку від'єднання контейнера для 
пилу, нахиліть контейнер для пилу і потягніть його в напрямку, протилежному 
основному корпусу пристрою.
Міцно тримайте фільтр за середину. Витягніть фільтр і викиньте його вміст в сміття.
Натисніть на язичок і зніміть захисну кришку.

УКРАЇНСЬКА УКРАЇНСЬКА

2. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ
Мал.1

Попередження: всмоктувальний отвір завжди має бути вільний, щоб запобігти 
перегріву пилососа.
Натисніть кнопку живлення, щоб включити або вимкнути пристрій.
Використання пристрою в якості вертикального пилососа.
Вставте подовжувальну трубку в основний корпус.
Виберіть відповідну насадку (переважно основну щітку або насадку для кутів) і 
вставте її у всмоктувальний отвір.
Використання пристрою в якості ручного пилососа.
Зніміть подовжувальну трубку з основного корпусу пристрою, використовуючи 
кнопку розблокування.

Очищення високоефективного фільтру
Фільтри слід ретельно очищати не рідше двох разів на рік або всякий раз, коли ви 
помітите, що скупчений бруд починає ущільнюватися. Для максимальної ефективності 
ми рекомендуємо очищати фільтр після кожного використання.
Переконайтеся, що фільтр зібраний перед запуском пристрою. В іншому випадку може 
знизитися потужність всмоктування або вийти з ладу двигун.
Перед очищенням фільтрів переконайтеся, що пристрій відключено від мережі.
Не очищуйте фільтри в пральній машині або посудомийній машині, а також не сушіть їх 
феном.
Очистіть фільтри щіткою або промийте їх теплою водою без будь-яких миючих або 
подібних засобів.
Перед установкою фільтру дайте йому повністю висохнути (не менше 24 годин).
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8. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ
Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та 
електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові 
електроприлади не можна викидати разом зі звичайними несортованими 
муніципальними відходами.

9. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ
На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови 
надання документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному 
фізичному стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з 
експлуатації. 
Гарантія не поширюється на наступні ситуації: 
• Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, 
використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі 
або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця. 
• Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не 
уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec. 
• Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин 
через постійне використання. 
• Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою 
протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних 
деталей. У разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-
який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть 
будь-які сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec

Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел .: 0 800 300 245

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Conga Popstar 1000 Duo
Код пристрою: 05541
600-800 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц
Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії 

Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку 
матеріалів, що містяться в них, а також мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я 
людини і навколишнє середовище. Перекреслений символ «кошик для сміття» на 
виробі нагадує вам про ваш обов'язок правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій 
має вбудовану батарею або використовує акумулятори, їх слід винести з приладу і 
утилізувати відповідним чином. Споживачі повинні зв'язатися із місцевою владою або 
роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих 
приладів і / або їх батарей.

УКРАЇНСЬКА УКРАЇНСЬКА
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• Не убирате при помощи устройства горящие или дымящие
предметы, такие как сигареты, спички или пепел.
• Не используйте устройство без установленного контейнера для
мусора и / или фильтра.
• Внимательно прочтите паспортную табличку и отметки на вашем
устройстве и следуйте их инструкциям.
• Держите конец устройства, всасывающую насадку и любые
вентиляционные отверстия подальше от лица и тела.
• Выключите устройство от электросети, в случае если пылесос не
будет использоваться в течение длительного периода времени, перед 
чисткой или ремонтом, перед установкой компонентов и перед тем, 
как извлечь аккумулятор.
• Устройство не предназначено для использования детьми в возрасте
до 8 лет, дети старше 8 лет, могут использовать устройство если они 
находятся под постоянным наблюдением взрослых.
• Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными
физическими, чувствительными или умственными способностями, а 
также с недостатком опыта или знаний, если им за ними есть 
постоянное наблюдение или предоставлена инструкция относительно 
безопасного использования устройства, и пользователь понимает все 
риски использования. 
• Храните это устройство и его шнур питания в недоступном для детей
младше 8 лет месте.
• Дети не должны выполнять работы по очистке и техническому
обслуживанию устройства.

РУССКИЙ

1.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием 
прибора. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации в будущем 
или для новых пользователей.
• Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению,
указанному на паспортной табличке прибора и что розетка 
заземлена.
• Не оставляйте подключенное к электросети устройство без
присмотра. Отключайте его, когда не собираетесь использовать.
• Не используйте устройство на открытом воздухе или на влажных
поверхностях.
• Это устройство не игрушка. Следует соблюдать особую
осторожность при использовании устройства рядом с детьми.
• Используйте устройство только в соответствии с данным
руководством. Используйте только аксессуары рекомендованные 
компанией Cecotec.
• Не используйте устройство, если в нем поврежден шнур или
вилка. Если устройство не работает должным образом, упало, 
намокло или повреждено, его необходимо отремонтировать в 
службе технической поддержки Cecotec.
• Не тяните за шнур питания и не тяните за него прибор. Не
протягивайте шнур через острые углы или края.
• Не вынимайте вилку из розетки, потянув за кабель. Чтобы
отключить устройство от розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
• Не прикасайтесь к вилке или устройству мокрыми руками.
• Не помещайте никакие предметы в отверстия в устройстве. Не
используйте устройство, если в нем заблокированное 
вентиляционное отверстие; не допускайте попадания на него 
пыли, волос и всего, что может уменьшить или заблокировать 
воздушный поток.
• Не приближайте волосы, одежду, пальцы или другие части тела к
вентиляционным отверстиям и движущимся частям устройства.
• Перед отключением от сети выключите устройство.
• Соблюдайте особую осторожность при уборке на лестнице.
• Не используйте устройство для всасывания
легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, или в 
местах, где эти жидкости могут присутствовать.

РУССКИЙ
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3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Достаньте устройство из коробки.
Перед использованием устройства снимите пластиковую упаковку с каждого фильтра. 
Сохраните оригинальную коробку.
Убедитесь, что все детали и компоненты включены в комплект и находятся в хорошем 
состоянии. Если наблюдаются какие-либо видимые признаки повреждения, 

немедленно обратитесь в официальный сервисный центр Cecotec.

4. СБОРКА УСТРОЙСТВА

Предупреждение: убедитесь, что устройство выключено, прежде чем устанавливать 
или снимать его аксессуары.
Сборка удлинительной трубки с основным корпусом.
Вставьте удлинительную трубку в ручку до тех пор, пока предохранительный замок 
надежно не зафиксируется на ручке.
Затем вставьте удлинительную трубку в отверстие в верхней части основного корпуса 
устройства.
Сборка основной щетки и насадки для углов с основным корпусом
Вставьте насадку для углов и основную щетку во всасывающее отверстие, 
расположенное на нижней части контейнера для пыли.
Использование аксессуаров
Основная щетка: для твердых или неровных поверхностей, а также мягких или 
текстильных поверхностей. Рекомендуется использовать вместе с вертикальным 
пылесосом.
Насадка для углов: для обогревателей, ящиков, углов и труднодоступных углов. 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Предупреждение: всасывающее отверстие всегда должно быть свободное, чтобы 
предотвратить перегрев пылесоса.
Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить устройство. Использование 
устройства в качестве вертикального пылесоса.
Вставьте удлинительную трубку в основной корпус.
Выберите подходящую насадку (предпочтительно основную щетку или аксессуар для 
углов) и вставьте ее во всасывающее отверстие.

2. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

1. Трубка и ручка
2. Кнопка разблокировки ручки.
3. Кнопка питания.
4. Кнопка открывания пылесборника.
5. Высокоэффективный фильтр.
6. Контейнер для пыли
7. Основная щетка
8. Насадка для углов.

Использование устройства в качестве ручного пылесоса.
Снимите удлинительную трубку с основного корпуса устройства, используя кнопку 
разблокировки.
После того, как удлинительная трубка будет снята, закройте отверстие ручки. 
Выбирайте аксессуары в зависимости от необходимого вида уборки 
Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая отключает устройство, 
когда температура двигателя достигает слишком высокой температуры. Если это 
произошло, отключите устройство от сети и дайте ему остыть в течение нескольких 
минут, чтобы оно достигло оптимальной рабочей температуры и пылесос снова будет 
готов к повторному использованию.

6. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой устройства отключите его от розетки и дайте остыть. Протрите 
верхнюю часть устройства мягкой влажной тканью.
Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

РУССКИЙ РУССКИЙ

Рис.1

Не используйте для очистки устройства абразивные губки, порошки или чистящие 
средства.
Опорожнение и очистка контейнера для пыли и фильтра
При работе с устройством убедитесь, что контейнер для пыли собран.
Перед опорожнением контейнера для пыли отключите устройство от электросети. 
Когда контейнер для пыли заполнен, его необходимо опорожнить, прежде чем 
продолжать его использование. Нажмите кнопку отсоединения контейнера для пыли, 
наклоните контейнер для пыли и потяните его в направлении, противоположном 
основному корпусу устройства.
Крепко держите фильтр за середину. Вытащите фильтр и выбросьте его содержимое в 
мусор.
Нажмите на язычок и снимите защитную крышку.
Очистка высокоэффективного фильтра
Фильтры следует тщательно очищать не реже двух раз в год или всякий раз, когда вы 
заметите, что скопившаяся грязь начинает затвердевать. Для максимальной 
эффективности мы рекомендуем очищать фильтр после каждого использования. 
Убедитесь, что фильтр собран перед запуском устройства. В противном случае может 
снизиться мощность всасывания или выйти из строя двигатель.
Перед очисткой фильтров убедитесь, что устройство отключено от сети.
Не очищайте фильтры в стиральной или посудомоечной машине, а также не сушите их 
феном.
Почистите фильтры щеткой или промойте их теплой водой без каких-либо моющих 
средств или подобных средств.
Перед установкой фильтра дайте ему полностью высохнуть (не менее 24 часов).
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8. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и 
электронного оборудования (WEEE) устанавливает, что старые бытовые 
электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными 
несортированными муниципальными отходами. Старые приборы должны 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при 
условии предоставления документа, подтверждающего покупку, нахождения 
продукта в отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в 
этом руководстве по эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на следующие ситуации: 
• Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него, 
использовался неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в 
жидкие или коррозионные вещества, а также другим неисправностям, связанным с 
воздействием покупателя. 
• Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не 
уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec. 
• Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или запасных 
частей из-за постоянного использования. 
• Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего 
устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за 
исключением расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не 
распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с 
вашим продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в 
Официальный сервисный центр Cecotec

Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/

№ тел.: 0 800 300 245

Модель: Conga Popstar 1000 Duo
Код устройства: 05541
600-800 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц
Сделано в Китае | Разработано в Испании 

собираться отдельно, чтобы оптимизировать утилизацию и переработку 
содержащихся в них материалов, а также снизить воздействие на здоровье человека 
и окружающую среду. Перечеркнутый символ «мусорная корзина» на изделии 
напоминает вам о вашей обязанности правильно утилизировать прибор. Если 
устройство имеет встроенную батарею или использует аккумуляторы, их следует 
извлечь из прибора и утилизировать соответствующим образом. Потребители 
должны связаться со своими местными властями или розничным продавцом для 
получения информации относительно правильной утилизации старых приборов и / 
или их батарей.

РУССКИЙ РУССКИЙ
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ENGLISHENGLISH

1.SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep 
this instruction manual for future reference or new users. 
Do not leave the device unattended when connected to the mains 
supply. Unplug it when it is not going to be used. 
Do not use the appliance outdoors or on wet surfaces. 
This appliance is not a toy. Special care must be taken when using the 
appliance near children. Use only as specified in this manual. Use only 
accessories recommended by Cecotec. 
Do not use if damage is observed in the cord or plug. If the device is not 
working as it should, has suffered a blow, is wet, or is damaged, it must 
be repaired by CecotecвЂ™s Technical. 
Do not pull from the power cord, nor use it to pull the appliance. Do not 
pull the cord around sharp corners or edges. Do not unplug by pulling 
from the cable. To unplug it from the wall outlet, pull from the plug, not 
the cord. Do not handle the plug or device with wet hands. 
Do not place any objects in its openings and holes. Do not use if there is 
any blocked ventilation opening; keep it clean of dust, hair, or anything 
that can reduce or block the airflow. Keep hair, clothing, fingers, or 
other body parts away from the ventilation openings and moving parts 
of the device. Turn off the device before unplugging it. 

Take special care when cleaning on stairs. 
Do not use the device to suck up flammable liquids, such as gasoline, or 
in areas where these liquids may be present. Do not suck up any 
burning or smoking object, such as cigarettes, matches or ashes. 
Do not use the cleaner without the dirt container and/or the filter in 
place. 
Read carefully the rating label and marks on your device and follow 
their instructions. 
Keep the end of the cleaner, the suction nozzle, and any ventilation 
opening away from the face and body. 
This appliance must not be used by children under the age of 

8.  This product can be used by children aged 8 or over, as

long as they are given continuous supervision. 
This appliance can be used by persons with reduced physical, 
sensitive, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, as 
long as they have been given supervision or instruction concerning the 
use of the appliance in a safe way and understands the risks involved. 
Keep this appliance and its power cord out of reach of children under 
the age of 8.
Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children. 
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ENGLISH ENGLISH

2.PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1
1. Tube and handle
2. Handle releasing button
3. Power push button
4. Dust tank releasing button
5. High-efficienc  fi ter
6. Dust tank
7. Suction base
8. Accessory for corners 

3. BEFORE USE

Take the product out the box.
Before using the device, remove the plastic packaging of each fi ter. Keep the original box.
Make sure all pieces and components are included and in good shape. If any visible signs of 
damage are observed, contact the Technical Support Service of Cecotec immediately.

4. PRODUCT ASSEMBLY

Warning: Make sure the device is unplugged before assembling or disassembling its accessories.
Assembly of the extension tube into the main body
Attach the extension tube to the handle until the locking clip stands firm y on the handle.
Insert the tube in the opening placed on the upper part of the main body.
Assembly of the accessory for corners and the floo  brush to the main body
Attach the accessory for corners or the floo  brush into the suction hole opening, placed on 
the inferior part of the dust tank.
Use of the accessories:
Suction base: For hard or uneven surfaces and for soft surfaces or textiles.
Corner nozzle: For cleaning radiators, drawers, corners and crevices.

5. OPERATION

Warning: The suction hole must always be open and free of obstacles to prevent overheating.
Press the power button to turn on or off the device.

Using the device as an upright vacuum cleaner
Insert the extension tube into the main body.
Choose the appropriate accessory (suction base or accessory for corners) and attach it to the 
suction hole opening.

Using the device as a handheld vacuum cleaner
Disassemble the extension tube from the main body using the releasing button on the 
handle. Once the extension tube has been disassembled, close the handle opening.

The device has a safety system against overheating that switches the device off when the 
motor reaches high temperatures. If this happened, switch the device off, allow it to rest for a 
few minutes until the motor reaches the optimum operating temperature and it will be ready 
to be used again.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the appliance from the power supply and allow it to cool down before cleaning.
Use a soft, damp cloth to clean the product’s surface.
Do not immerse the appliance in water or other liquid.
Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners.

Emptying and cleaning the dust tank
Always use the vacuum cleaner with the dust tank in place.
Unplug the device from the mains supply before emptying the tank.
When the tank is full, it must be emptied. Press the release button, tilt the tank and pull from it.
Hold the fi ter firm y in the middle. Pull the fi ter out and pour the contents of the tank in the trash.
Push down the tab and remove the protective cover.

Cleaning the high-efficienc  fi ter
The fi ter should be cleaned thoroughly at least twice a year, or whenever you notice that the 
dirt begins to solidify. For a more efficient cleaning, we recommend cleaning the fi ter right 
after using it.

Always use the vacuum cleaner with the fi ter in place. Otherwise, it can lose suction power 
or the engine might get damaged.
Make sure to unplug the appliance before cleaning the fi ter.
Never use a washing machine or dishwasher to clean the fi ter, nor a hair dryer to dry it.
Brush the fi ter or clean it with lukewarm water without detergent or similar products. Let it 
dry completely (for at least 24 hours) before putting it back in place.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 05541
Product: Conga Popstar 1000 Duo
600-800 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
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8.DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must 
not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old 
appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery 
and recycling of the materials they contain and reduce the impact on 
human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation to 
dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they 
should be removed from the appliance and disposed of appropriately.
Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the 
correct disposal of old appliances and/or their batteries.

9. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof 
of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given 
proper use, as explained in this instruction manual. 
The warranty will not cover the following situations:
The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, 
exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault 
attributable to the customer.
The product has been disassembled, modified, o  repaired by persons, not authorised by the 
officia  Technical Support Service of Cecotec.
Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use. 
The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, 
based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty 
will not apply.
If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not 
hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.
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