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УКР

1. Кнопка живлення

2. Ручка

3. З’ємна металева трубка

4. Контейнер для сміття

5. Насадка для прибирання сміття

6. Насадка для кутків

7. Насадка для меблів

EN

1. Power button 

2. Handle

3. Extendable metallic hose

4. Dust tank

5. Suction nozzle

6. Corner accessory

7. Furniture accessory

РУС

1. Кнопка питания

2. Ручка

3. Съёмная металлическая трубка

4. Контейнер для мусора

5. Насадка для уборки мусора

6. Угловая насадка 

7. Насадка для мебели
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УКРАЇНСЬКА

2. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням 
пристрою. 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.

• Цей прилад призначений тільки для домашнього 
використання. Він не призначений для комерційного 
або промислового використання.

• Не залишайте пристрій біля джерел тепла, 
легкозаймистими речовинами, мокрими поверхнями, 
де воно може впасти або вступити в контакт з водою 
або другими рідинами. Не використовуйте пристрій 
на вулиці.

• Під час роботи корпус пристрою може нагріватися.
• Не залишайте без нагляду працюючий пристрій.
• Регулярно перевіряйте кабель живлення зарядного 

пристрою на наявність видимих пошкоджень. Якщо 
кабель пошкоджений, він повинен бути замінений 
офіційною сервісною службою Cecotec, щоб уникнути 
будь-якого типу небезпеки.

• Завжди встановлюйте пристрій на рівну поверхню. Не 
накривайте пристрій і нічого не кладіть на його 
корпус.

• Не перекручуйте, не згинайте, не напружуйте і не 
пошкоджуйте кабель живлення будь-яким способом. 
Захищайте його від гострих кутів і джерел тепла. Не 
дозволяйте йому торкатися гарячих поверхонь. Не 
дозволяйте кабелю звисати з краю столу.

• Заборонено занурювати кабель, електровилку або 
будь-які незнімні частини пристрою в воду або інші
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• Вимкніть пристрій за допомогою кнопки і відключіть 
його від електромережі, в разі якщо він не буде 
використовуватися протягом тривалого періоду часу, 
перед чищенням або ремонтом і перед установкою 
компонентів. Тягніть за вилку, а не за кабель 
живлення.

• Не використовуйте будь-які аксесуари, що не були 
рекомендовані компанією Cecotec, так як вони 
можуть викликати пошкодження пристрою або 
нанести травми.

• Пристрій не призначений для роботи з допомогою 
зовнішнього таймера або окремої системи 
дистанційного керування.

• Не використовуйте пристрій, якщо він впав або на 
ньому є будь-які видимі ознаки пошкодження.

• Не використовуйте пристрій для всмоктування 
рідини, запалених сірників, сигаретних недопалків 
або гарячої золи.

• Завжди відключайте пристрій від електромережі 
перед тим, як відкривати пристрій.

• Заборонено використовувати пристрій для 
всмоктування рідини.

• Пристрій не призначений для використання дітьми 
віком до 8 років, діти старше 8 років, можуть 
використовувати пристрій якщо вони знаходяться під 
постійним наглядом дорослих.

• Цей пристрій може використовуватися особами з 
обмеженими фізичними, чутливими або розумовими 
здібностями, а також недостатнім досвідом та

 рідини. Перед експлуатацією пристрою 
переконайтеся, що у вас сухі руки.
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УКРАЇНСЬКА

знаннями, якщо за ними є постійне спостереження 
або надана інструкція щодо безпечного 
використання пристрою, і користувач розуміє всі 
ризики використання. 

• Контролюйте маленьких дітей, щоб вони не гралися з 
пристроєм. Необхідно пильне спостереження за 
дітьми, якщо вони використовують пристрій або воно 
використовується поряд з дітьми.
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3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
• Дістаньте пристрій з коробки.

• Очистіть пристрій зовні і зсередини вологою тканиною і витріть насухо.

• Перевірте на наявність видимих пошкоджень, якщо такі є, зв'яжіться найближчим 
часом з офіційним сервісним центром Cecotec для допомоги у вирішенні проблеми.

• Повністю розмотайте кабель живлення і підключіть його до заземленої розетки.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Натисніть кнопку живлення щоб включити пристрій

2. Виправте кут між щіткою і корпусом пристрою шляхом обертання ручки.

3. Натисніть кнопку живлення щоб включити і знову – щоб вимкнути пристрій.

ПРИБИРАННЯ

Насадка для всмоктування сміття може знаходиться в 2х позиціях: 

Позиція 1: тверді покриття для підлоги (випущена щетина) Позиція 

2: килимові покриття (захована щетина)

Тверді покриття для підлоги Килимові покриття
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ЗБІРКА ПРИСТРОЮ

1. Від’єднайте пристрій від джерела живлення.

2. Встановіть кінець кабелю в основний корпус пристрою.

3. Приєднайте всмоктувальну насадку до іншого кінця трубки.

УКРАЇНСЬКА
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СПУСТОШЕННЯ І ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СМІТТЯ.

1. Від’єднайте пристрій від електромережі.
2. Обережно потягніть за язички, розташовані в нижній частині корпусу пристрою, 

щоб відкрити контейнер.
3. Очистіть контейнер для сміття від пилу.
4. Очистіть контейнер для сміття відповідно до розділу «Очищення і технічне 

обслуговування пристрою».
5. Зніміть пластиковий захисний фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки. 

Очистіть захисний фільтр за допомогою тканини або серветки і, при необхідності, 
використовуйте воду.

6. Зніміть високоефективний фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки, і 
очистіть високоефективний фільтр за допомогою тканини або серветки. Якщо пил 
сильно налип, промийте фільтр водою (не використовуйте мило або миючі засоби).

Примітка: якщо високоефективний фільтр промивали водою, дайте йому просохнути 
протягом не менше 24 годин перед тим, як встановити його на місце. Не сушіть його 
під прямими сонячними променями.

7. Встановіть на місце високоефективний і пластиковий захисний фільтр і поверніть їх 

за годинниковою стрілкою щоб встановити їх.

8. Щоб зняти фільтр захисту двигуна, поверніть задню кришку проти годинникової 

стрілки і вийміть фільтр. Постукайте акуратно по фільтру або використовуйте 

тканину або серветку для очищення. Знову встановіть захисний фільтр на місце, 

помістіть кришку і поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб щільно закрити 

кришку.

Пластиковий 
захисний 
фільтр

НЕРА фільтр

Фільтр захисту 
двигуна
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5. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ
• Заборонено мити будь-яку частину пристрою в посудомийній машині.
• Не сушіть будь-яку частину пристрою за допомогою електросушарки
• Не використовуйте для очистки пристрою абразивні губки, порошки або засоби для 

чищення.
• Для очищення зовнішнього корпусу пристрою використовуйте м'яку, вологу і чисту 

тканину.
• Не допускайте попадання води в пилосос.
• Переконайтеся, що всі частини пилососа охолоджені і сухі перед установкою 

пристрою на зберігання.
• Не обертайте кабель навколо пристрою, так як це може призвести до проблем із 

виробом.
• Зберігайте пристрій в прохолодному, сухому і недоступному для дітей місці.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Conga ThunderBrush 520 
Код продукту: 05069
600 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz
Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

7. 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

sвідходами. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і 

переробку матеріалів, що містяться в них, а також мінімізувати вплив 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 вилучити з приладу і утилізувати 

відповідним чином. Користувачі повинні зв'язатися зі своєю місцевою владою або 

роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих 

приладів і/або їх батарей. 
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УКРАЇНСЬКА
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8. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ

На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання 

документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту у 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'язаним із 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

Гарантія на акумулятор складає 6 місяців.

Smart Group

Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел .: 0 800 300 245
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед
использованием устройства. 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.

• Этот прибор предназначен только для домашнего
использования. Он не предназначен для
коммерческого или промышленного использования.

• Не оставляйте устройство рядом с источниками
тепла, легковоспламеняющимися веществами,
мокрыми поверхностями, где оно может упасть или
вступить в контакт с водой или другими жидкостями.
Не используйте устройство на улице.

• Во время работы корпус устройства может
нагреваться.

• Не оставляйте без присмотра работающее
устройство.

• Регулярно проверяйте кабель питания зарядного
устройства на наличие видимых повреждений. Если
кабель поврежден, он должен быть заменен
официальной сервисной службой Cecotec, чтобы
избежать любого типа опасности.

• Всегда устанавливайте устройство на ровную
поверхность. Не накрывайте устройство и ничего не
кладите на его корпус.

• Не перекручивайте, не сгибайте, не напрягайте и не
повреждайте кабель питания любым способом.
Защищайте его от острых углов и источников тепла.
Не позволяйте ему касаться горячих поверхностей. Не
позволяйте кабелю свисать с края стола.

• Запрещено погружать кабель, электровилку или
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другие жидкости. Перед эксплуатацией устройства 
убедитесь, что у вас сухие руки.

• Выключите устройство при помощи кнопки и 
отключите его от электросети, в случае если он не 
будет использоваться в течение длительного периода 
времени, перед чисткой или ремонтом и перед 
установкой компонентов. Тяните за вилку, а не за 
кабель питания.

• Не используйте какие-либо аксессуары, которые не 
были рекомендованы компанией Cecotec, так как они 
могут вызвать повреждения устройства или нанести 
травмы.

• Устройство не предназначено для работы с помощью 
внешнего таймера или отдельной системы 
дистанционного управления.

• Не используйте устройство, если оно упало или на нем 
есть какие-либо видимые признаки повреждения.

• Не используйте устройство для всасывания жидкости, 
зажженных спичек, сигаретных окурков или горячей 
золы.

• Всегда отключайте устройство от электросети перед 
тем, как открывать устройство.

• Запрещено использовать устройство для всасывания 
жидкости.

• 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
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 опыта или знаний, если им за ними есть постоянное 
наблюдение или предоставлена инструкция 
относительно безопасного использования 
устройства, и пользователь понимает все риски 
использования. 

• Контролируйте маленьких детей, чтобы они не играли
с устройством. Необходимо пристальное наблюдение
за детьми, если они используют устройство или оно
используется рядом с детьми.
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3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Достаньте устройство из коробки.
• Очистите устройство снаружи и изнутри влажной тканью и вытрите насухо.
• Проверьте на наличие видимых повреждений, если таковые имеются, свяжитесь в 

ближайшее время с официальным сервисным центром Cecotec для помощи в 
решении проблемы.

• Полностью размотайте кабель питания и подключите его к заземлённой розетке.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Нажмите кнопку питания чтобы включить устройство

2. Поправьте угол между щеткой и корпусом устройства путем вращения ручки.

3. Нажмите кнопку питания чтобы включить и снова-чтобы выключить устройство.

УБОРКА

Насадка для всасывания мусора может находится в 2х позициях:

Позиция 1: твердые напольные покрытия (выпущенная щетина)

Позиция 2: ковровые покрытия (спрятанная щетина)

Твердые напольные покрытия Ковровые покрытия

СБОРКА УСТРОЙСТВА

1. Отключите устройство от источника питания.

2. Установите конец кабеля в основной корпус устройства.

3. Присоедините всасывающую насадку к другому концу трубки
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ОПОРОЖНЕНИЕ И ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МУСОРА.

1. Отключите устройство от электросети.
2. Осторожно потяните за язычки, расположенные в нижней части корпуса 

устройства, чтобы открыть люк.
3. Очистите контейнер для мусора от пыли.
4. Очистите контейнер для мусора в соответствии с разделом «Очистка и техническое 

обслуживание устройства».
5. Снимите пластиковый защитный фильтр, повернув его против часовой стрелки. 

Очистите защитный фильтр при помощи ткани или салфетки и, при необходимости, 
используйте воду.

6. Снимите высокоэффективный фильтр, повернув его против часовой стрелки, и 
очистите высокоэффективный фильтр при помощи ткани или салфетки. Если пыль 
сильно налипла, промойте фильтр водой (не используйте мыло или моющие 
средства).

Примечание: :  если высокоэффективный фильтр промывался водой, дайте ему 
просохнуть на протяжении не менее 24 часов перед тем, как установить его на место. 
Не сушите его под прямыми солнечными лучами.

7. Установите на место высокоэффективный и пластиковый защитный фильтр и 

поверните их по часовой стрелке чтобы установить их.

8. Чтобы снять фильтр защиты двигателя, поверните заднюю крышку против часовой 

стрелки и выньте фильтр. Постучите аккуратно по фильтру или используйте ткань 

или салфетку для очистки. Снова установите защитный фильтр на место, поместите 

крышку и поверните ее по часовой стрелке, чтобы плотно закрыть крышку.

Пластиковый 
фильтр

НЕРА фильтр

Фильтр защиты 
двигателя
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5. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
• Запрещено мыть любую часть устройства в посудомоечной машине.
• Не сушите любую часть устройства при помощи электросушилки
• Не используйте для очистки устройства абразивные губки, порошки или чистящие 

средства.
• Для очистки внешнего корпуса устройства используйте мягкую, влажную и чистую 

ткань.
• Не допускайте попадания воды в пылесос.
• Убедитесь, что все части пылесоса остывшие и сухие перед установкой устройства 

на хранение.
• Не оборачивайте кабель вокруг устройства, так как это может привести к поломке 

устройства.
• Храните устройство в прохладном, сухом и недоступном для детей месте.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Conga ThunderBrush 520 
Код продукта: 05069
600 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
Сделано в Китае | Разработано в Испании 

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙБ

 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 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.
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8. 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

Гарантия на аккумулятор составляет 6 месяцев.

Smart Group

Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245
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2. 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
outlet is grounded.

• This appliance is intended for domestic use only. It is
not suitable for commercial or industrial use.

• Do not place the appliance close to heat sources,
flammable substances, wet surfaces where it can fall or
be pushed into water or allow it to come into contact
with water or other liquids. Do not operate outdoors.

• The product’s surface might reach high temperatures
during operation.

• Do not leave the appliance unsupervised during use.
• 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.

• Always place the unit on a flat surface. Do not cover the
device or put anything on top of it.

• 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.

• 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.

• Turn off and unplug the appliance from the mains
supply when not in use and before cleaning it. Pull from
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• the plug, not the cord, to disconnect it from the outlet.
• Do not use any accessory that has not been

recommended by Cecotec, as they might cause injuries
or damage.

• This appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.

• Do not use the device if it has been dropped or if there
are any visible signs of damage.

• Do not use the appliance to vacuum lighted matches,
cigarette ends or hot ash.

• Always remove the plug from the power sock before
opening the appliance.

• Do not use the appliance to vacuum liquids.
• 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 appliance is not intended to be used by persons
with reduced physical, sensory, or mental capabilities,
or lack of experience or knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning the use
of the appliance in a safe way by a person responsible
for their safety, and understand the hazards involved.

• Supervise young children to make sure that they do not
play with the appliance. Close supervision is necessary
when the appliance is being used by or near children.
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3. BEFORE USE
• Take the product out of the box. 

• Clean the outside and inside of the machine with a damp cloth and wipe dry.

• Check for any visible damage, if any is observed, contact as soon as possible the Technical 

Support Service of Cecotec for advice or reparation.

• Unroll the power cord completely and connect it to an earthed power outlet.

PRODUCT ASSEMBLY
1. Unplug the unit from the power supply.

2. Introduce the end of the hose into the product’s main body.

3. Fix the suction nozzle to the other end of the hose.

4. OPERATION
1. Press the power switch to turn the appliance on. 

2. Adjust the angle between the brush and the body by rotating the handle.

3. Press the power button again in order to switch the appliance off.

VACUUMING
The suction nozzle includes 2 positions: 

Position 1: hard floors (extended bristles).

Position 2: carpets (retracted bristles). 

Hard floors Carpets

EMPTYING AND CLEANING DUST TANK
1. Disconnect the appliance from the power supply. 

2. Gently pull from the tabs located in the bottom part of the product’s body to open the hatch.
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3. Empty the dust inside the dust tank. 

4. Clean the dust tank following the “Cleaning and maintenance” section. 

5. Remove the plastic protection filter by turning it anticlockwise. Clean the protection filter 

with a cloth or paper and use water if necessary. 

6. Remove the HEPA filter by turning it anticlockwise and clean the HEPA filter with a cloth or 

paper. If dust is very stuck, wash it with water (do not use soap or detergents). 

IMPORTANT: if the HEPA filter is washed with water, allow it to dry for at least 24 hours before 

placing it back in its place. Do not expose it to direct sunlight to dry it. 

7. Place the HEPA and the plastic protection filter in their place and turn them clockwise in 

order to fix them.

8. To remove motor-protection filter, turn the back lid anticlockwise and take the filter out. 

Tap it gently or use a cloth or paper to clean it. Place the protection filter again in its place, 

place the lid and turn it clockwise to close it properly.

Plastic protection 

filter

HEPA filter

Motor-protection 

filter

5. CLEANING AND MAINTENANCE
• Do not wash any of the device’s parts in the washing machine or dishwasher.

• Do not dry it with an electrical heater. 

• Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners to clean the product.

• Use a soft, dampened and clean cloth to clean the product’s outer housing. 

• Do not let water enter into the vacuum cleaner. 

• Ensure the unit is completely cool and dry before storing it.
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• Do not wrap the cord around the appliance, this could cause damage.

• Keep the appliance in a cool, dry place and out of reach from children.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Conga ThunderBrush 520

Product reference: 05069

600 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Made in China | Designed in Spain

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 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.

8. 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, 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.
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