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2. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 2. PARTS AND COMPONENTS

1. Dust tank
2. Filter x2
3. Dust tank release button
4. On/off switch
5. LED light
6. Accessory for corners
7. Accessory for furniture
8. Hose
9. Adapter
10.Accessory for liquids
11. Charging base

51 3 42

11

6

78

9

10

1. Контейнер для пыли
2. фильтр х2
3. Кнопка снятия контейнера для пыли
4. Переключатель питания
5. Светодиодный индикатор 
6. Насадка для углов
7. Насадка для мебели
8. Шланг
9. Переходник
10. Насадка для жидкости
11. Зарядная станция

2. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

1. Контейнер для пилу
2. Фільтр х2
3. Кнопка зняття контейнера для пилу
4. Перемикач живлення
5. Світлодіодний індикатор
6. Насадка для кутів
7. Насадка для меблів
8. Шланг
9. Перехідник
10. Насадка для рідини
11. Зарядна станція
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1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу. 

Збережіть цю інструкцію з експлуатації в майбутньому або для нових 

користувачів.

1. Всі зазначені в цьому посібнику інструкції повинні використовувати під час 
експлуатації пристрою
2. Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенню, надрукованому на 
табличці приладу і що розетка заземлена.
3 Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину пристрою в воду або 
будь-яку іншу рідину, а також оберігайте електричні з'єднання контактів з 
водою. Переконайтеся, що ваші руки сухі перед тим, як брати в руки 
електровилку або вмикати пристрій.
4. УВАГА: якщо даний пристрій впав в воду, негайно вимкніть його від подачі 
електроенергії. Не діставайте його з води!
5. Регулярно перевіряйте кабель живлення зарядного пристрою на наявність 
видимих   пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений 
офіційною сервісною службою Cecotec, для уникнення будь-якої небезпеки.
6 УВАГА: не використовуйте пристрій, якщо він впав або на ньому є які-небудь 
видимі ознаки пошкодження.
7. Пристрій не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або 
окремої системи дистанційного керування.
8 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, перед установкою компонентів і перед тим як 
витягти акумулятор.
9 Цей прилад призначений тільки для домашнього використання. Він не 
призначений для комерційного або промислового використання.
10 Не використовуйте пристрій в замкнутих просторах з вибухонебезпечними 
або токсичними речовинами.
11. Тримайте пилосос і зарядний пристрій подалі від джерел тепла.
12. Цей пристрій оснащений літієвим акумулятором. Оберігайте пристрій від 
високих температур або вогню; в іншому випадку акумулятор може вибухнути.
13. Не відкривайте акумулятор ні за яких обставин. Завжди зберігайте 
акумулятори при температурі нижче 40 ° С.
14. Пристрій призначений для використання тільки з адаптером живлення, що 
поставляється з пристроєм в комплекті.

УКРАЇНСЬКА
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15. Не використовуйте пристрій для всмоктування агресивних або 
легкозаймистих рідин, а також для попелу або гарячих предметів. Заборонено 
пилососити гострі предмети, фарбу або штукатурку.
16. Не переповнюйте контейнер для сміття. Припиніть експлуатацію пристрою 
відразу після того, як заповниться контейнер і спустоште його
17. Не використовуйте пристрій, якщо аксесуари або деталі на його корпусі не 
правильно закріплені.
18. Не використовуйте будь-які аксесуари, що не були рекомендовані 
виробником, так як вони можуть призвести до травм або пошкодження 
пристрою.
19 Пристрій не призначений для використання дітьми віком до 8 років, діти 
старше 8 років, можуть використовувати пристрій якщо вони знаходяться під 
постійним наглядом дорослих.
20 Цей пристрій не може використовуватися особами з обмеженими 
фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного 
досвіду та знань.
21 Контролюйте маленьких дітей, щоб вони не гралися з пристроєм. Необхідно 
пильне спостереження за дітьми, якщо вони використовують пристрій або він 
використовується поряд з дітьми.
22 Зберігайте пристрій і його акумуляторну батарею подалі від дітей молодше 8 
років
23 Не залишайте пристрій без нагляду, коли він працює. Обов'язково 
відключайте пристрій в той час, коли ви залишаєте кімнату з пристроєм.
24 Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Зв'яжіться з офіційним 
сервісним центром Cecotec
25 Очищення і технічне обслуговування повинні проводити відповідно до цього 
керівництвом, щоб переконатися, що прилад працює правильно. Вимкніть і 
відключіть прилад від мережі перед чищенням.
26. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми.
27. Зберігайте пристрій і інструкцію по експлуатації в безпечному і сухому місці, 
коли він не використовується.
28. Виробник не несе відповідальності за будь-який можливий збиток або 
тілесні ушкодження, отримані в результаті неправильного використання або 
недотримання даного посібника з експлуатації.

УКРАЇНСЬКА
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УКРАЇНСЬКА

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

• Дістаньте пристрій з коробки.

• Перевірте всі компоненти пристрою на наявність видимих   пошкоджень.

• Розмотайте повністю кабель живлення і огляньте його на предмет пошкоджень. Не 

використовуйте пристрій, якщо він або його кабель вийшов із ладу або не 

працюють належним чином. У разі пошкодження зверніться в офіційний сервісний 

центр Cecotec за порадою, ремонтом або поверненням.

• Переконайтеся, що ви прочитали і зрозуміли всі інструкції і попередження в цьому 

посібнику. Зверніть особливу увагу на інструкції з техніки безпеки на попередніх 

сторінках.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

При необхідності використовуйте одну з насадок, що знаходяться в комплекті:

• Використовуйте насадку для кутів для прибирання на столах, в машині, в кутах і т. д.

• Використовуйте насадку для рідин, щоб прибирати всі типи рідин, крім їдких і 

легкозаймистих.

• Використовуйте насадку для меблів для очищення тканин, таких як дивани, килими 
і т. д.

• Щоб увімкнути пристрій, увімкніть живлення.

Коли закінчите прибирання, вимкніть живлення і знову встановіть пристрій на 

зарядку, щоб пристрій завжди був готовим до наступного використання.

УВАГА: приєднуйте адаптер при використанні пристрою

УВАГА: заборонено під’єднувати адаптер живлення під час експлуатації 

пристрою.

• Щоб пристрій завжди був готовий до використання, його слід залишати на зарядці з 

адаптером, коли він не використовується. Якщо ви не плануєте використовувати 

пристрій протягом тривалого періоду пристрій можна залишити без зарядки.
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УКРАЇНСЬКА

СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ

• Миготливий синій індикатор: пристрій заряджається, коли до нього підключений 

адаптер живлення / розряджена батарея, коли до пристрою не підключений 

адаптер живлення.
• Постійно світиться синім світлом: пристрій повністю заряджений.

• Постійно світиться синім світлом: пристрій використовується.

5. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ

Очищення пристрою

• Вимкніть пристрій.

• Натисніть кнопку розблокування контейнера для пилу і зніміть його з основного 

корпусу.

• Витягніть НЕРА фільтр з контейнера і спорожніть його вміст.

• Обережно струсіть і постукайте фільтрами по сміттєвому відру, щоб витрусити пил 

або в разі сильного забруднення, промийте їх під струменем води.

• Переконайтеся, що всі частини фільтру повністю висохли, перш ніж встановлювати 

їх в пристрій.

Увага : протріть зовнішню поверхню приладу вологою тканиною. Не використовуйте 
абразивні чистячі засоби, так як вони можуть пошкодити пристрій.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код моделі: 05444

Модель: Conga Immortal Extreme 11. 1 V Hand

Акумулятор: 2200 мАг

Напруга і частота: 100-240 В ~, 50/60 Гц

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

Контейнер для пилу
Пластикова кришка НЕРА фільтр
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УКРАЇНСЬКА

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ

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. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб 

оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, що в них містяться, а також 

мінімізувати можливі перешкоди на здоров'я людини і навколишнє середовище. 

Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваші обов'язки 

правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею або 

використовує акумулятори, їх слід витягти з приладу і утилізувати відповідним чином. 

Споживачі повинні зв'язатися зі своїми місцевими властями або роздрібним продавцем 

для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і / або їх батарей.

8. СЕРВІС І ГАРАНТІЯ

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

документа, що підтверджує покупку, знаходження приладу в відмінному фізичному 

стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації.

Гарантія не поширюється на наступні ситуації:

• Пристрій використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, 

використовувався неправильно, піддавався падінням, впливу вологи, зануренню в рідкі 

або корозійні речовини, а також інших несправностей, пов'язаних з впливом покупця.

• Прилад 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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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием 

прибора. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации в будущем или 

для новых пользователей.

1. Все указанные в данном руководстве должны использовать во время 
эксплуатации устройства
2 Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на 
паспортной табличке прибора и что розетка заземлена.
3 Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть устройства в воду 
или любую другую жидкость, а также не подвергайте электрические 
соединения контактам с водой. Убедитесь, что ваши руки сухие перед тем, как 
брать в руки электровилку или включать устройств.
4. ВНИМАНИЕ: если данное устройство упало в воду, немедленно отключите его 
от подачи электроэнергии. Не погружайтесь за ним в воду!
5. 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.
6 ВНИМАНИЕ: не используйте устройство, если оно упало или есть какие-либо 
видимые признаки повреждения.
7. Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера или 
отдельной системы дистанционного управления.
8 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, перед установкой компонентов и перед 
тем как извлечь аккумулятор.
9 Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Он не 
предназначен для коммерческого или промышленного использования.
10 Не используйте устройство в замкнутых пространствах с взрывоопасными 
или токсичными парами.
11. Держите пылесос и зарядное устройство вдали от источников тепла.
12. Это устройство оснащено литиевым аккумулятором. Не подвергайте 
устройство воздействию высоких температур или огня; в противном случае 
аккумулятор может взорваться.
13. Не открывайте аккумулятор ни при каких обстоятельствах. Аккумуляторы 
следует хранить при температуре ниже 40 ° С.
14. Устройство предназначено для использования только с адаптером питания, 
поставляемым с устройством в комплекте.

РУССКИЙ
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15. Не используйте устройство для всасывания агрессивных или 
легковоспламеняющихся жидкостей, а также для пепла или горячих предметов. 
Запрещено пылесосить острые предметы, краску или штукатурку.
16. Не переполняйте контейнер для мусора. Прекратите эксплуатацию 
устройства сразу после того, как заполнится контейнер и опустошите его
17. Не используйте устройство, если аксессуары или детали на его корпусе не
правильно закреплены.
18. Не используйте какие-либо аксессуары, которые не были рекомендованы 
производителем, так как они могут привести к травмам или повреждению 
устройства. 
19 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.
20 Данное устройство не может использоваться лицами с ограниченными 
физическими, чувствительными или умственными способностями, а также с 
недостатком опыта или знаний.
21 Контролируйте маленьких детей, чтобы они не играли с устройством. 
Необходимо пристальное наблюдение за детьми, если они используют 
устройство или оно используется рядом с детьми.
22 Храните устройство и его аккумулятор вдали от детей младше 8 лет
23 Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно работает. Обязательно 
отключайте устройство в то время, когда вы покидаете комнату с устройством.
24 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Свяжитесь с 
официальным сервисным центром Cecotec
25 Очистка и техническое обслуживание должны проводиться в соответствии с 
данным руководством, чтобы убедиться, что прибор работает правильно. 
Выключите и отключите прибор от сети перед чисткой.
26. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми.
27. Храните устройство и инструкцию по эксплуатации в безопасном и сухом 
месте, когда оно не используется.
28. Производитель не несет ответственности за любой возможный ущерб или 
телесные повреждения, полученные в результате неправильного 
использования или несоблюдения данного руководства по эксплуатации.

РУССКИЙ
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3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Удалите все упаковочные элементы 

• Осмотрите все части прибора на предмет визуальных повреждений. Полностью 

размотайте шнур питания и осмотрите его на предмет повреждений. Не 

используйте прибор, если он или его шнур повреждены или не работают должным 

образом. В случае повреждения обратитесь в официальную службу технической 

поддержки Cecotec для консультации, ремонта или возврата.

• Убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции и предупреждения в данном 

руководстве. Обратите особое внимание на инструкции по технике безопасности 

на предыдущих страницах.

• Чтобы устройство всегда было готово к работе, его следует оставлять заряженным 

вместе с адаптером, когда он не используется. В этом нет необходимости, если он 

не будет использоваться в течение длительного периода.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

При необходимости вставьте одну из насадок в устройство:

• Используйте насадку для углов для чистки столов, машин, углов и т. д.

• Используйте насадку для жидкостей для уборки всех типов жидкостей, кроме 

легковоспламеняющихся и коррозионных.

• Используйте аксессуары для мебели для чистки текстильных изделий, таких как диваны, 
ковры и т. д.

• Чтобы включить прибор, включите питание.

Когда закончите уборку, выключите питание и снова установите устройство на зарядк, 

чтобы устройство всегда было готово к следующему использованию.

ВНИМАНИЕ: не подключайте адаптер при использовании устройства.
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СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

• Мигающий синий свет: устройство заряжается при подключении к сети / низкий 

заряд аккумулятора при отключении от сети.

• Постоянный синий свет: устройство полностью заряжено.

• Постоянный синий свет: устройство используется.

5. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Очистка прибора

• Выключите устройство.

• Нажмите кнопку фиксатора контейнера для мусора и снимите его с основного 

корпуса.

• Вытяните высокоэффективный фильтр из резервуара и опорожните его содержимое.

• Осторожно встряхните и постучите фильтрами по контейнеру, чтобы удалите пыль 

или очистите их под проточной водой, если они сильно загрязнены.

• Перед установкой в   прибор убедитесь, что все детали полностью высохли.

ПРИМЕЧАНИЕ: очищайте внешнюю часть прибора влажной тканью. Не используйте 

абразивные чистящие средства, так как они могут повредить устройство.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара: 05444

Модель: Conga Immortal Extreme 11. 1 V Hand

Аккумулятор:  2200 мАч

Напряжение и частота: 100-240 В ~, 50/60 Гц 

Сделано в Китае | Разработано в Испании 

Контейнер для пыли    Пластиковая крышка
НЕРА фильтр
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7. 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 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.

8. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

На данный продукт предоставляется гарантия в течение 1 года 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 коррозийные 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 1 года, 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



14 CONGA IMMORTAL EXTREMESUCTION 11,1V HAND

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this 

instruction manual for future reference or new users.

1. All safety instructions should be closely followed when using the appliance.

2. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of 

the appliance.

3. 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.

4. WARNING: if the appliance falls accidentally in water, unplug it immediately. Do 

not reach into the water!

5. 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.

6. WARNING: do not use the appliance if its cord, plug, or housing is damaged, nor after 

it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.

7. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or 

separate remote-control system.

8. Turn off and unplug the appliance from the mains supply when not in use 

and before cleaning it. Pull from the plug,

not the cord, to disconnect it from the outlet.
9. This appliance is intended for domestic use only. It is not suitable for

commercial or industrial use. Do not use it outdoors.
10. Do not use the appliance in confined spaces with explosive or toxic vapours.

11. Keep your vacuum cleaner and its charger away from heat sources.

12. This product includes rechargeable lithium batteries. Do not expose the product 

to high temperatures or fire; otherwise, it could explode.

13. Do not open the batteries under any circumstances whatsoever. 

The batteries should be stored at a temperature below 40º.

14. The appliance is intended to be used only with the power adapter provided 

with the appliance.
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15. Do not use the product to vacuum corrosive or flammable liquids, nor burning or 

hot objects. Do not vacuum sharp objects, toner dust, or plaster.

16. Do not try to exceed the capacity of the container. Stop using the appliance once

the dust container is full and empty it accordingly.

17. Do not use the appliance if the accessories or parts are not properly fastened.

18. Do not use any accessory that has not been recommended

by the manufacturer, as they might cause injuries or damage.

19. 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.

20. This appliance is not intended to be used by persons with reduced physical,

sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge.

21. 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.

22. Keep the appliance and its cord out of reach of children under the age of 8.

23. Do not leave the appliance unattended while in use. Turn it off when you leave 

the room.

24.  Do not try to repair the appliance by yourself. Contact the official Technical 

Support Service of Cecotec for advice.

25. Cleaning and maintenance must be carried out according to this instruction 

manual to make sure the appliance functions properly. Turn off and unplug the

appliance before cleaning it.

26. Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children.

27. Store the appliance and its instruction manual in a safe and dry place when not 

in use.
28. No liability is accepted for any eventual damage or personal injuries derived 

from misuse or non-compliance with this instruction manual.
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3. BEFORE USE

• Remove all packaging elements

• Inspect all parts of the appliance for visual damage. Unwind the power cord

completely and inspect it for damage. Do not use the appliance if it or its cord

have been damage or are not working properly. In case of damage, contact the

official Technical Support Service of Cecotec for advice, repairs, or returns

• Make sure you have read and understood all instructions and warning in this

instruction manual. Pay particular attention to the safety instructions on

previous pages.

• In order to make sure the appliance is always ready for use, it should be left on

charge with the adaptor when not being used. This is not necessary if it is not

going to be used for a long period.

4. OPERATION

Insert one of the accessories of the appliance if necessary: 

• Use the accessory for corners to clean tables, cars, corners, etc.

• Use the accessory for liquids to vacuum all types of liquids, except for flammable

and corrosive ones.

• Use the furniture accessory to clean textiles, such as sofas, carpets, etc.

• To turn the appliance on, turn the power switch on.

Once you finish, turn the power switch off and place the appliance back on charge 

with the adaptor, ready for next use.

WARNING: Do not connect the adaptor when using the appliance. 

INDICATOR LIGHT
• Flashing blue light: Appliance charging when plugged in / low battery when unplugged.
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• Fixed blue light: Appliance is fully charged.

• Fixed blue light: Appliance in use.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING
• Turn off the appliance.

• Press the release button of the dirt container and remove it from the main body.

• Pull the high-efficiency filter out of the tank and empty its contents. 

• Gently shake and tap the filters over the bin to remove the dust or clean them under 

running water in case they are heavily soiled. 

• Make sure all parts are completely dry before installing them in the appliance.

NOTE: Clean the outside of the appliance with a damp cloth. Do not use abrasive cleaning 

agents as they could damage the product.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 05444

Product: Conga Immortal Extreme 11. 1 V Hand

Voltage and frequency: 100-240 V ~50/60 Hz 

Power: 2200 mAh

Dust tank
Plastic cover 

High-efficiency filter
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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 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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