
POWER BLACK TITANIUM  1200 INOX
Скляний блендер/Стеклянный блендер/Jug blender.

Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации
Instruction manual 



ЗMІСТ
6
6
6
6
7
8
8

1. Компоненти пристрою 
2. Перед використанням 
3. Складання пристрою
4. Експлуатація 
5. Очищення та технічне обслуговування 
6. Технічні характеристики 
7. Утилізація старих електроприладів 
8. Технічна підтримка та гарантія 8

INDEX
1. Parts and components 19
2. Before use 19
3. Product assembly 19
4. Operation 19
5. Cleaning and maintenance 20
6. Technical specifications 20
7. Disposal of old electrical appliances 21
8. Technical support and warranty 21

СОДЕРЖАНИЕ
13
13
13
13
14
15
15

1. Компоненты устройства 
2. Перед использованием 
3. Сборка устройства
4. Эксплуатация 
5. Очистка и техническое обслуживание 
6. Технические характеристики 
7. Утилизация старых электроприборов 
8. Техническая поддержка и гарантия 15



ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте ці 
вказівки. Збережіть цей посібник користувача для 
використання в майбутньому або для нових користувачів.
- Переконайтеся, що напруга мережі відповідає напрузі,
вказаній на паспортній табличці приладу та що розетка
заземлена.
- Цей пристрій призначений лише для особистого
використання та не призначений для використання на
відкритому повітрі.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність
видимих   пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, його
необхідно замінити офіційною службою технічної
підтримки Cecotec, щоб уникнути будь-яких небезпек.
- Леза всередині пристрою дуже гострі, торкайтесь до них
обережно, щоб уникнути можливих порізів.
- Прийміть крайні запобіжні заходи під час очищення,
технічного обслуговування або при випорожненні
резервуару.
- Не заливайте гарячі рідини всередину пристрою під час
його роботи, оскільки вони можуть бути викинуті назовні
та спричинити опіки.
- Не залишайте пристрій без нагляду під час
використання.
- Завжди вимикайте та від'єднуйте пристрій від мережі
перед збиранням, розбиранням, чищенням або якщо він
не використовуватиметься протягом тривалого часу.
Тримайте за вилку і не тягніть за шнур, щоб від'єднати
його від розетки.
- Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну
частину пристрою у воду або будь-яку іншу рідину, а
також не піддавайте електричні з'єднання дії води.
Переконайтеся,
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що ваші руки сухі перед тим, як взятися за вилку або 
увімкнути прилад.
- Не торкайтеся поверхні пристрою, яка може нагріватися
до високої температури. Використовуйте ручку.
- Не використовуйте аксесуари, не надані або не
рекомендовані Cecotec, оскільки це може призвести до
пошкодження пристрою або ризику.
- Не скручуйте, не згинайте, не натягуйте і не ушкоджуйте
шнур живлення за жодних обставин. Бережіть його від
гострих країв та джерел тепла. Бережіть, щоб він не
торкався гарячих поверхонь. Не дозволяйте шнуру
живлення звисати з краю столу або стільниці.
- Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі
поблизу електричних плит, газу, полум'я або всередині
духовки.
- Необхідно дотримуватися крайньої обережності при
переміщенні пристрою, що містить гарячу рідину або
харчові продукти.
- Завжди вимикайте пристрій та від'єднуйте його від
мережі перед заміною приладдя.
- Не вставляйте будь-який посуд всередину пристрою під
час експлуатації, щоб знизити ризик травм або
пошкодження пристрою. Скребок можна використовувати
під час зупинки пристрою.
- Слідкуйте, щоб кришка залишалася на своєму місці, коли
змішуєте гарячі рідини або інгредієнти.
- Не використовуйте пристрій, якщо його лезо викривлено
або пошкоджено.
- Не використовуйте пристрій порожнім.
- Переконайтеся, що аксесуар, який буде
використовуватись, є справним та зібраним перед
експлуатацією пристрою.
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- Не переповнюйте резервуар.
- Завжди працюйте з пристроєм із встановленою
кришкою.
- Прилад не призначений для використання дітьми віком
до 8 років. Діти старше 8 років можуть використовувати
пристрій за умови постійного нагляду за ними.
- Даним пристроєм можуть користуватися діти віком від 8
років та старші, а також люди з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями, або недоліком
досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження
або надана інструкція щодо безпечного використання
пристрою, та користувач розуміє всі ризики використання.
- Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб вони не грали з
пристроєм. Потрібний ретельний нагляд, коли прилад
використовується дітьми або знаходиться поруч із ними.
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1. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

Мал. 1.
1. Мірна склянка
2. Кришка
3. Скляна ємність
4. Основа двигуна
5. Світлодіоди
6. Селектор швидкості
7. Штовхач

2. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Дістаньте виріб із коробки та видаліть усі пакувальні матеріали, наклейки тощо. 
Переконайтеся в наявності всіх деталей та відсутності видимих   ознак пошкодження. 
Якщо є пошкодження, зверніться до служби технічної підтримки Cecotec. Поставте 
пристрій на рівну, стійку та суху поверхню.

3. СКЛАДАННЯ ПРИСТРОЮ

Щоб встановити глечик, вставте його в основу двигуна.
Мал.2. (Стор. 23)
Щоб зняти його з основного корпусу, потягніть його вгору.
Мал.3. (Стор. 23)

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Поверніть циферблат за годинниковою стрілкою, щоб вибрати потрібну швидкість, 
залежно від типу продуктів, які потрібно подрібнити. 1 - мінімальна швидкість, 5 - 
максимальна. Поверніть селектор проти годинникової стрілки, щоб активувати режим 
Turbo (P). 

Пристрій працюватиме на максимальній швидкості.
Для подрібнення більших шматків їжі можна використовувати штовхач. Використовуйте 
його тільки на низьких обертах, вставивши його в простір склянки, не знімаючи кришку.

1 

2

3

4

5

6

7
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Повідомлення:
Не перевищуйте позначку Max.
При приготуванні соку використовуйте 2 частини м'яких фруктів на 3 частини води 
(морква та яблука вважаються твердими фруктами). Не використовуйте пристрій на 
повну швидкість більше 1 хвилини.

5. ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 Очищення
Встановіть перемикач у положення «0», вимкніть перемикач і завжди відключайте виріб 
від розетки після кожного використання і перед очищенням. Очистіть глечик водою. Не 
використовуйте абразивні чи хімічні засоби для чищення. Використовуйте м'яку суху 
тканину для очищення основи двигуна. Ніколи не протирайте цю частину виробу 
вологою тканиною. Графін - єдина частина, яку можна мити в посудомийній машині. 
Леза всередині виробу дуже гострі, поводьтеся з ними обережно, щоб уникнути 
можливих порізів. За допомогою мірної склянки поверніть механізм з'єднання лез з 
основою глечика проти годинникової стрілки, після ослаблення акуратно зніміть леза. 
Щоб зібрати весь механізм, виконайте той же процес у зворотному порядку (за 
годинниковою стрілкою).

Мал.4 (Стор. 23)

Обслуговування
Якщо продукт не працює належним чином, видає незвичайні звуки або вібрує сильніше, 
ніж зазвичай, припиніть його використання та зверніться до SAT. Не виконуйте ремонтні 
роботи самостійно.

Зберігання
Після очищення пристрою обов'язково ретельно висушіть його перед зберіганням. Після 
використання продукту зберігайте його у безпечному та сухому місці.
Уникайте прямого впливу сонця.
Обов'язково зберігайте його у недоступному для дітей місці.
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6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Power Black Titanium 1200 Inox Артикул: 04158
1200 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц
Ємність глечика: 1,5 л
Зроблено у Китаї | Розроблено в Іспанії

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ

Європейська директива 2012/19/EU щодо утилізації електричного та 
електронного обладнання (WEEE), вказує, що старі побутові 
електроприлади не повинні викидатися разом із звичайними 
несортованими побутовими відходами. Стара техніка повинна 
збиратися окремо, щоб оптимізувати відновлення та переробку 
матеріалів, які вони містять, та зменшують вплив на здоров'я людини та 
навколишнє середовище. 

Перекреслений символ “сміттєвий бак на колесах” на виробі нагадує вам про 
зобов'язання правильно утилізувати. Споживачі повинні зв'язатися з місцевою владою 
або продавцем для отримання інформації про правильну утилізацію старих приладів та/
або їх батарей. 

8. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ГАРАНТІЯ

Гарантія на цей продукт складає 2 роки з моменту покупки за умови підтвердження 
покупки, продукт знаходиться у відмінному фізичному стані та використовувався 
належним чином, як описано в цьому посібнику. 
Гарантія не поширюється на такі ситуації:
• Продукт використовувався з метою, відмінним від призначених для нього, 
використовувався неправильно, зазнавав падіння, впливу вологи, занурення в рідкі або 
корозійні речовини, а також інших несправностей, пов'язаних із впливом покупця.
• Продукт було розібрано, модифіковано або відремонтовано особами, які не 
уповноважені офіційною службою технічної підтримки Cecotec.
• Несправності, що виникають внаслідок зносу його витратних або запасних частин 
через постійне використання.
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Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти пристрою протягом 2 років, 
відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей. У разі 
неправильного використання гарантія не поширюється.
Якщо у будь-який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас 
виникнуть сумніви, звертайтесь до Офіційного сервісного центру Cecotec за телефоном 
+34 963 210 728. 

УКРАЇНСЬКА



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед 
использованием устройства. Сохраните эту инструкцию на 
будущее или для новых пользователей.
- Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует 
напряжению, указанному на паспортной табличке прибора 
и что розетка заземлена.
- Это устройство предназначено только для личного 
использования и не предназначено для использования на 
открытом воздухе.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых 
повреждений. Если шнур поврежден, его необходимо 
заменить официальной службой технической поддержки 
Cecotec во избежание любых опасностей.
- Лезвия внутри устройства очень острые, обращайтесь с 
ними осторожно, чтобы избежать возможных порезов.
- Примите крайние меры предосторожности во время 
очистки, технического обслуживания или при опорожнении 
кувшина.
- Не заливайте горячие жидкости внутрь устройства во 
время его работы, так как они могут быть выброшены 
наружу и вызвать ожоги.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время 
использования.
- Всегда выключайте и отсоединяйте устройство от сети 
перед сборкой, разборкой, чисткой или если оно не будет 
использоваться в течение длительного периода времени. 
Держите за вилку, и не тяните за шнур, чтобы отключить его 
от розетки.
- Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть в 
устройства в воду или любую другую жидкость, а также не 
подвергайте электрические соединения действию воды. 
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- Убедитесь, что ваши руки сухие перед тем, как взяться за 
вилку или включить прибор.
- Не прикасайтесь к поверхности устройства, которая 
может нагреться до высокой температуры. Используйте 
предоставленную ручку.
- Не используйте аксессуары, не предоставленные или не 
рекомендованные Cecotec, так как это может привести к 
повреждению устройства или привести к риску.
- Не скручивайте, не сгибайте, не натягивайте и не 
повреждайте шнур питания ни при каких обстоятельствах. 
Берегите его от острых краев и источников тепла. Берегите 
чтобы он не касался горячих поверхностей. Не позволяйте 
шнуру питания свисать с края стола или столешницы.
- Не используйте устройство на открытом воздухе, вблизи 
электрических плит, газа, пламени или внутри духовки.
- Необходимо соблюдать крайнюю осторожность при 
перемещении устройства содержащего горячую жидкость 
или пищевые продукты.
- Всегда выключайте устройство и отсоединяйте его от сети 
перед заменой принадлежностей.
- Не вставляйте какую-либо посуду внутрь устройства во 
время эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм 
или повреждение устройства. Скребок можно использовать 
во время остановки устройства.
- Следите за тем, чтобы крышка оставалась на своем месте, 
когда смешиваете горячие жидкости или ингредиенты.
- Не используйте устройство, если его лезвие искривлено 
или повреждено.
- Не используйте устройство пустым.
- Убедитесь, что аксессуар, который будет использоваться, 
исправен и собран перед эксплуатацией устройства.
- Не переполняйте кувшин.
- Всегда работайте с устройством с установленной 
крышкой.

РУССКИЙ
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- Прибор не предназначен для использования детьми 
младше 8 лет. Дети старше 8 лет могут использовать 
устройство при условии постоянного присмотра за ними.
- Данным устройством могут пользоваться дети от 8 лет и 
старше, а также люди с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, или 
недостатком опыта и знаний, если за ними есть постоянное 
наблюдение или предоставлена инструкция относительно 
безопасного использования устройства, и пользователь 
понимает все риски использования.
- Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с 
устройством. Необходим тщательный надзор, когда прибор 
используется детьми или находится рядом с ними.

РУССКИЙ
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РУССКИЙ

1. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рис. 1.
1. Мерный стакан
2. Крышка
3. Стеклянная емкость 
4. Основание двигателя
5. Светодиоды
6. Селектор скорости
7. Толкатель

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Достаньте изделие из коробки и удалите все упаковочные материалы, наклейки и т. д. 
Убедитесь в наличии всех деталей и принадлежностей и отсутствии видимых признаков 
повреждения. Если есть повреждения, обратитесь в службу технической поддержки 
Cecotec. Поместите устройство на ровную, устойчивую и сухую поверхность.

3. СБОРКА УСТРОЙСТВА

Чтобы установить кувшин, вставьте его в основание двигателя. 
Рис.2. (Стр. 23)
Чтобы снять его с основного корпуса, потяните вверх. 
Рис.3  (Стр. 23)

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 Поверните циферблат по часовой стрелке, чтобы выбрать нужную скорость в 
зависимости от типа продуктов, которые нужно измельчить. 
 1 — минимальная скорость, 5 — максимальная.
 Поверните селектор против часовой стрелки, чтобы активировать режим Turbo (P). 
Устройство будет работать на максимальной скорости.
 Для измельчения более крупных кусков пищи можно использовать толкатель. 
Используйте его только на низких оборотах, вставив его в пространство мерного 
стакана, не снимая крышку.
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Уведомления:
 Не превышайте отметку Max.
 При приготовлении сока используйте 2 части мягких фруктов на 3 части воды (морковь 
и яблоки считаются твердыми фруктами).
 Не используйте устройство на полной скорости более 1 минуты.

5. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка
 Установите переключатель в положение «0», выключите переключатель и всегда 
отключайте изделие от электрической розетки после каждого использования и перед 
очисткой.
 Очистите кувшин водой. Не используйте абразивные или химические чистящие 
средства.
 Используйте мягкую сухую ткань для очистки основания двигателя. Никогда не 
протирайте эту часть изделия влажной тканью.
 Графин — единственная часть, которую можно мыть в посудомоечной машине. 
 Лезвия внутри изделия очень острые, обращайтесь с ними осторожно, чтобы избежать 
возможных порезов.
 С помощью мерного стакана поверните механизм соединения лезвий с основанием 
кувшина против часовой стрелки, после ослабления аккуратно снимите лезвия.
 Чтобы собрать весь механизм, проделайте тот же процесс в обратном порядке (по 
часовой стрелке).
Рис.4  (Стр. 23)

Обслуживание
Если продукт не работает должным образом, издает необычные звуки или вибрирует 
сильнее, чем обычно, прекратите его использование и обратитесь в SAT. Не выполняйте 
ремонтные работы самостоятельно.

Хранение
 После очистки устройства обязательно тщательно высушите его перед хранением. 
После использования продукта храните его в безопасном и сухом месте.
 Избегайте подвергать его прямому воздействию солнца.
Обязательно храните его в недоступном для детей месте.
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Power Black Titanium 1200 Inox Артикул: 04158
 1200 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц
 Емкость кувшина: 1,5 л
 Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Европейская директива 2012/19/EU по утилизации электрического и 
электронного оборудования (WEEE), указывает, что старые бытовые 
электроприборы не должны выбрасываться вместе с обычными 
несортированными бытовыми отходами. Старая техника должна 
собираться отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и 
переработку материалов, которые они содержат, и уменьшают 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Перечеркнутый символ “мусорный бак на колесах” на изделии напоминает вам об 
обязательстве утилизировать правильно. Потребители должны связаться с местными 
властями или продавцом для получения информации о правильной утилизации старых 
приборов и/или их батарей.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантия на этот продукт составляет 2 года с момента покупки при условии 
подтверждения покупки, продукт находится в отличном физическом состоянии и 
использовался надлежащим образом, как описано в данном руководстве. 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. 

РУССКИЙ
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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 по телефону +34 963 210 728. 
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SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. 
Keep this instruction manual for future reference or new users. 
Make sure that the mains voltage matches the voltage stated 
on the rating label of the appliance and that the wall outlet is 
grounded.  
This product is designed only for household use. Do not use 
outdoors.
Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is 
damaged, it must be replaced by the official Technical Support 
Service of Cecotec in order to avoid any type of danger. 
The blades inside the product are very sharp, handle them 
carefully to avoid any possible cut.
Take extreme precaution during cleaning, maintenance or 
while emptying the jug.
Do not pour hot liquids inside the product while it is operating 
as it could be ejected out causing burns.
Never leave the appliance unattended while in use. 
Always turn off and disconnect the appliance from the power 
supply before assembling,disassembling, cleaning it or if it is 
not going to be used for a long period of time. Pull from the 
plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.
Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part of 
the appliance in water or any other liquid, nor expose the 
electrical connections to water. Make sure your hands are dry 
before handling the plug or switching on the appliance. 
Do not use accessories not provided or suggested by Cecotec, 
as these could cause damage to the product or result in risk. 
Do not twist, bend, strain, or damage the power cord in any 
way. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not let 
it touch hot surfaces. Do not let the cord hang over the edge 
of the working surface or countertop.

POWER BLACK TITANIUM 1200 INOX17
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Do not use the product outdoors, close to electric plates, gas, 
flames or inside an oven.
Extreme caution must be taken when moving appliances 
containing hoy liquids or foodstuffs.
Always turn the appliance off and disconnect it from the power 
supply before changing accessories or approaching moving 
elements.
Do not expose the device to extreme temperatures.
Do not introduce any utensil inside the product during operation 
in order to reduce risk of injuries to persons or damage to the 
product. A scraper may be used while the product is paused. 
Make sure to keep the measuring lid in its position when 
blending hot liquids or ingredients.
Do not use the product if its blade is curved or damaged.
Do not operate the appliance empty.
Make sure the accessory that is going to be used is properly 
assembled before operating the device. 
Do not overfill the jar.
When blending fruits, remove hard bones before introducing 
them in the device.
Always operate the product with the cover in place.
The appliance is not intended to be used by children under the 
age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as 
they are given continuous supervision.
This product can be used by children and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge, as long as they have been given supervision or 
instruction concerning the use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance.   Close supervision is 
necessary when the appliance is being used by or near 
children.
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1. PARTS AND COMPONENTS

Img. 1.
1. Measuring cup
2. Lid
3. Glass blending jar
4. Motor base
5. LED
6. Speed knob
7. Pusher

2. BEFORE USE

Take the product out of the box and remove all packaging materials, stickers, etc. 
Make sure all parts and accessories are included, and check that they do not show any signs of 
damage. If there are any, contact the official Technical Support Service of Cecotec.
Place the appliance on a flat, stable and dry surface.

3. PRODUCT ASSEMBLY

To assemble the blending jar, introduce in the motor base.
Img. 2.  (Page 23)

To remove it from the main body, pull from it upwards.
Img. 3. (Page 23)

4. OPERATION

Turn the knob clockwise to set the desired blending speed according to the food to be blended. 
1 is the minimum speed and 5 is the maximum speed.
Turn the knob anticlockwise to active Pulse mode (P). The device will operate at top speed.

To blend larger pieces of food, use the pusher. Use it only when operating the device at low 
speed and introduce it down the measuring cup hole, without taking the lid.

Note: 
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Do not exceed the Max. mark on the jar.
When preparing juices, use 2 parts of soft fruit and 3 parts of water (carrots and apples are 
considered hard fruits).
Do not operate the device at top speed for more than 1 minute.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning
Always turn the power knob to the “0” position, turn the switch off and unplug the appliance 
after each use and before cleaning.
Use water to clean the jug. Do not use chemical or harsh abrasive cleaning agents.
Use a dry, soft cloth to clean the motor base. Do not clean this part with a wet cloth.
The only dishwasher-safe part is the jar.
The blades inside the product are very sharp, handle them carefully to avoid any possible cut. 
Using the measuring cup, turn the joint system joining the blades and the base of the jar 
counterclockwise. Once it has been loosened, carefully remove the blades.
Repeat the process in reverse to assemble the device (turning clockwise).
Img. 4 (Page 23)

Maintenance
If the product does not operate normally, produces uncommon noises or shakes more than it 
normally does, stop using the product and contact the Technical Support Service of Cecotec for 
reparation. Do not carry out maintenance tasks yourself.

Storage 
After cleaning the device, make sure it is thoroughly dried before storing it. 
After using the product, store it in a dry, safe place. 
Avoid direct exposure to sun light.
Make sure it is stored in a place out of the reach of children.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Power Black Titanium 1200 Inox
Product reference: 04158
1200 W, 220-240 V, 50/60 Hz
Jar capacity: 1.5 L
Made in China | Designed in Spain
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7. 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 optimise 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. 

8. TECHNICAL SUPPORT 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, or repaired by persons, not authorised by the 
official 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.

ENGLISH
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aire. Mantenga las aperturas libres de objetos, despejadas de polvo y 
pelusas, y no las tapone con ropa o los dedos. Mantenga el pelo alejado 
de las partes en movimiento.
Apague y desenchufe el producto de la fuente de alimentación cuando 
no se vaya a utilizar por un tiempo, antes de limpiarlo, antes de montar 
o desmontar los componentes y antes de retirar la batería.
No altere la batería de ninguna forma.
No utilice ninguna batería que no le haya sido proporcionada con el
producto original de Cecotec.
No coja el adaptador de corriente por el cable ni enrolle el cable a su
para guardarlo.
Utilice el dispositivo en lugares donde la temperatura ambiente esté
entre 5 y 40 ºC.
Asegúrese de que el filtro de alta eficiencia y el cepillo están instalados
correctamente antes de poner el dispositivo en funcionamiento.
Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en
agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al
agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de
tocar el enchufe o encender el producto.
El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 12 años.
Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 12 años de
edad si están continuamente supervisados.
Este producto puede ser usado por personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia
y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción
concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los
riesgos que este implica.
Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con

Grupo Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia, Spain

www.cecotec.es
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