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1. PIEZAS Y COMPONENTES
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ES

1. Botón de encendido

2. Botón ECO

3. Asa

4. Compartimento de la batería

5. Indicador luminoso

6. Tapa de los filtros

7. Depósito de suciedad

8. Botón de liberación del tubo de aluminio 

9. Tubo de aluminio 

10. Sujeción 

11. Botón de liberación de la base de aspiración 

12. Base de aspiración

13. Adaptador de corriente

14. Botón de liberación del depósito de suciedad

15. Filtro HEPA y filtro microperforado

16. Accesorio para muebles

17. Portaccesorios

18. Accesorio para esquinas

EN

1. Power button

2. Eco button

3. Handle

4. Battery compartment

5. Light indicator

6. Filter’s cover

7. Dust tank

8. Aluminium hose release button 

9. Aluminium hose 

10. Holder

11. Aspiration base release button

12. Aspiration base

13. Power adapter

14. Dust tank release button

15. HEPA and micro-perforated filters

16. Accessory for furniture

17. Accessory-holder

18. Accessory for corners
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UA

1. Кнопка живлення

2. Кнопка еко режиму

3. Ручка

4. Акумуляторний відсік

5. Світловий індикатор

6. Кришка фільтру

7. Контейнер для пилу

8. Кнопка від'єднання алюмінієвого шланга

9. Алюмінієвий шланг

10. Тримач

11. Кнопка розблокування щітки

12. Насадка основна щітка

13. Адаптер

14. Кнопка від’єднання пилозбірника

15. HEPA і мікроперфорований фільтри

16. Щітка для меблів

17. Тримач насадок

18. Насадка для прибирання кутів
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7

ESPAÑOL

CONGA THUNDERBRUSH 850 IMMORTAL BATTERY 29.6 V

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual 
para referencias futuras o nuevos usuarios.

• Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de
clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.

• Inspeccione el cable de alimentación del cargador regularmente en busca de daños
visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia
Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro. 

• Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No es apropiado para
usos comerciales o industriales.

• No utilice el aparato para aspirar líquidos, cerillas encendidas, colillas o ceniza caliente. 
• No utilice el dispositivo para aspirar grandes cantidades de pelo, bolas de papel u otros

objetos que pudieran bloquearlo. 
• No utilice ningún accesorio que no haya sido recomendado por Cecotec, ya que podría

ocasionar daños.
• No utilice el dispositivo si se ha caído o si muestra algún daño visible. 
• No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies 

mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el
exterior.

• No ponga el dispositivo en funcionamiento sin los filtros propiamente instalados. 
• El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede 

ser usado por niños a partir de 8 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 el producto. Es necesario
dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños. 
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ESPAÑOL

CONGA THUNDERBRUSH 850 IMMORTAL BATTERY 29.6 V

3. ANTES DE USAR
• Saque el producto de la caja.
• Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño

húmedo y séquelo después.
• Inspeccione el aparato por si hubiera cualquier daño visible.

En caso de que lo hubiera, póngase en contacto lo antes
posible con el Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec para
recomendaciones o reparación del producto. 

• Asegúrese de que la batería está insertada en el cuerpo
principal del producto antes de ponerlo en funcionamiento. 

MONTAJE DEL PRODUCTO

Instalación del tubo de aluminio
1. Introduzca uno de los extremos del tubo de aluminio en el cuerpo principal del dispositivo. 

Asegúrese de escuchar el “clic” que indica que está colocado correctamente en su posición. 
2. Sujete el tubo de aluminio mientras presiona los botones de liberación (uno a cada lado) 

con una mano, y tire del cuerpo principal con la otra para sacarlo. 

Instalación de la base de aspiración
1. Introduzca un extremo del tubo de aluminio en la base de aspiración. Asegúrese de

escuchar el “clic” que indica que está colocado correctamente en su posición.
2. Sujete la base de aspiración mientras presiona los botones de liberación del tubo de

aluminio (uno a cada lado) con una mano, y tire del tubo de aluminio con la otra para
sacarlo. 
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ESPAÑOL

CONGA THUNDERBRUSH 850 IMMORTAL BATTERY 29.6 V

Instalación del depósito de suciedad
1. Sujete el cuerpo principal por el asa con una mano

y alinéelo con el depósito de suciedad. Cuando esté
alineado, gire el depósito en sentido antihorario
hasta escuchar un “clic”, indicando que está colocado 
en la posición correcta.

2. Para retirarlo, gírelo en sentido horario.

Instalación del depósito de los accesorios
1. Retire la base de aspiración siguiendo los pasos de

la sección anterior, seleccione el accesorio deseado
e introdúzcalo en el extremo del tubo de aluminio. Se 
escuchará un “clic” indicando que está bien colocado.

2. Para extraer cualquiera de los accesorios, tire de él. 

Carga del equipo
1. Conecte el adaptador de corriente al aspirador y a una toma de corriente.
2. El indicador luminoso parpadeará durante la carga y cambiará a fijo cuando se haya

completado la carga.
3. No se recomienda utilizar el aspirador durante el proceso de carga.

ADVERTENCIA: la batería proporcionada es la única compatible con el aspirador.

4. FUNCIONAMIENTO
1. Coloque el accesorio apropiado en el extremo del tubo de aluminio. 
2. Pulse el botón ECO situado junto al asa para activar el modo ECO (potencia mínima).
3. Pulse el botón de encendido situado junto al asa para poner el dispositivo en funciona-

miento a máxima potencia y para apagarlo. 

AVISO: el indicador luminoso se encenderá durante el funcionamiento.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Depósito de suciedad
• Utilice la pestaña del depósito de suciedad para abrirlo. 
• Coloque el depósito de suciedad sobre la basura y agítelo suavemente para eliminar el

polvo y la suciedad.
• Si fuera necesario, gire el deposito en sentido antihorario y lávelo con agua. 
• Seque cuidadosamente el depósito de suciedad antes de introducirlo de nuevo en su

posición. 
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ESPAÑOL

CONGA THUNDERBRUSH 850 IMMORTAL BATTERY 29.6 V

Filtros
• Retire el depósito de suciedad (vea “Instalación del depósito de suciedad”). 
• Extraiga el conjunto de filtros del interior del depósito y separe el filtro microperforado

del HEPA. 
• Limpie la suciedad de cada uno de los filtros o lávelos con agua si fuera necesario. En

caso de lavarlos con agua, asegúrese de secarlos completamente antes de introducirlos 
de nuevo en el depósito de suciedad. 

• Para introducir los filtros, alinee la guía del borde de los filtros con la ranura del interior 
del depósito de suciedad y deslícelo hacia abajo hasta su posición correcta. 

• En la parte superior del cuerpo principal, utilice la pestaña para abrir el compartimento
y saque el filtro de esponja y el fieltro. Golpéelos con cuidado para eliminar el polvo
y la suciedad, limpie el filtro con agua si fuera necesario y asegúrese de secarlo
completamente antes de colocarlo de nuevo en su posición.

AVISO: no lave el fieltro.

Base de aspiración
• Pulse el botón de liberación y tire de la base para 

retirarla. 
• Gire el bloqueo del cepillo en sentido antihorario

y saque el cepillo para limpiarlo. 
• Cuando esté limpio, introdúzcalo de nuevo en la

base de aspiración, gire el bloqueo en sentido
horario e inserte la base de aspiración en el tubo 
de aluminio.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Conga ThunderBrush 850 Immortal Battery 29.6 V
Referencia: 05122
Batería: 29.6 V
220-240 V, 50/60 Hz
Made in China | Diseñado en España

7.RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los 
desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma 

separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el 
impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.
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ESPAÑOL

CONGA THUNDERBRUSH 850 IMMORTAL BATTERY 29.6 V

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma 
correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, 
esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente 
categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar 
sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con 
las autoridades locales.

8. GARANTÍA Y SAT
Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se 
conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un 
uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones. 

La garantía no cubrirá:

• Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, ex-
puesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cual-
quier otra falta atribuible al consumidor.

• Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas 
por el SAT oficial de Cecotec.

• Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso. 

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la 
legislación vigente, excepto piezas consumibles.  En caso de mal uso por parte del usuario el 
servicio de garantía no se hará responsable de la reparación. 

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase 
en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de 
teléfono +34 96 321 07 28.
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12 CONGA THUNDERBRUSH 850 IMMORTAL BATTERY 29.6 V

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.

• Check the charger’s 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.

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

• Do not use the appliance to vacuum liquids, lighted matches, cigarette ends or hot ash.
• Do not use the device to vacuum big quantities of hair, balls of paper or object that could 

cause any blockage. 
• Do not use any accessory that has not been recommended by Cecotec, as they might 

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

• Do not operate the device without the filters installed.
• 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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13CONGA THUNDERBRUSH 850 IMMORTAL BATTERY 29.6 V

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.

• Make sure the battery is inserted in the product’s main body 
before operating. 

PRODUCT ASSEMBLY

Aluminium hose installation
1. Insert the aluminium hose’s end into the appliance’s main body. Make sure a click is heard 

indicating it is properly fixed in its place. 
2. Hold the aluminium hose while you press the hose release buttons (one on each side)

with one hand and pull from the product’s main body with the other hand in order to
remove it. 

Aspiration base installation 
1. Insert the aluminium hose’s end into the aspiration base. Make sure a click is heard

indicating it is properly fixed in its place.
2. Hold the aspiration base while you press the hose release buttons (one on each side) with 

one hand and pull from the aluminium hose with the other hand in order to remove it.
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Dust tank installation 
1. Holding the main body by the handle with one hand,

align it with the dust tank and then turn the dust tank 
anticlockwise until a click is heard, indicating it is
properly fixed.

2. To remove it, turn it clockwise.

Accessories installation 
1. Remove the aspiration base as it is explained in the

section before, select the desired accessory and
insert in the aluminium hose’s end. A click will be
heard indicating it is properly fixed in its place.

2. To remove any accessory, pull from it.

Unit charging
1. Connect the power adapter to the vacuum cleaner and to the power supply.
2. The light indicator will blink during charging and will turn steady when the charge is

completed. 
3. It is not suggested to use the vacuum cleaner during the charging process.

WARNING: the battery provided is the only one suitable for the vacuum cleaner. 

4. OPERATION
1. Place the appropriate accessory on the aluminium hose’s end.
2. Press the ECO button located next to the handle for the appliance to operate at low

consume.
3. Press the power button located next to the handle for the appliance to operate at

maximum power and press again to stop operation. 

NOTE: the light indicator will turn on during operation.  

5. CLEANING AND MAINTENANCE
Dust tank
• Press the dust tank release button to open the dust tank.
• Place the dust tank above the bin and gently shake it in order to empty all the dust.
• Remove the dust tank by turning it anticlockwise and wash it with water if necessary. 
• Dry thoroughly the dust tank before inserting it back again in its place.

05122_ThunderBrush 850_MV.indd   14 26/7/18   0:53



ENGLISH

15CONGA THUNDERBRUSH 850 IMMORTAL BATTERY 29.6 V

Filters 
• Remove the dust tank (see “Dust tank installation”).
• Take out the filter set from inside and separate the microperforated filter from the HEPA 

one.
• Clean the dust from each filter and wash them in water if necessary. In case they are

washed with water, make sure to dry them completely before introducing them back in
the dust tank. 

• To introduce the filters, align the guide on the edge with the slot on the inside part of the 
dust tank and slide it down to its correct position. 

• On the top part of the main body, use the tab to open the compartment and remove the
sponge filter and the felt. Tap it gently to remove all dust, clean it with water if necessary 
and make sure it is properly dried before inserting it back to its position.

NOTE: Do not wash the felt.

Aspiration base
• Press the aspiration base release button and pull 

from the aspiration base to remove it. 
• Turn the rolling brush lock anticlockwise and

remove the rolling brush in order to clean it. 
• Once the cleaning is over, reinsert the rolling

brush in the aspiration base, turn the lock
clockwise and insert the aspiration base back
into the aluminium hose. 

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Conga ThunderBrush 850 Immortal Battery 29.6 V
Product reference: 05122
Battery: 29.6 V
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.
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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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УКРАЇНСЬКА

17CONGA THUNDERBRUSH 850 IMMORTAL BATTERY 29.6 V

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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.

• 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.

• Цей прилад призначений тільки для домашнього користування. Він не призначений 

для комерційного або промислового користування.

• Не використовуйте прилад для всмоктування рідини, запалених сірників, 

сигаретних недопалків або гарячого попелу.

• Не використовуйте пристрій для збирання великої кількості волосся, клаптиків 

паперу або предметів, які можуть викликати блокування всмоктуючої трубки.

• Не використовуйте будь-які аксесуари, що не були рекомендовані компанією 

Cecotec, так як вони можуть викликати пошкодження пристрою.

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

пошкодження.

• Не залишайте пристрій біля джерел тепла, легкозаймистих речовин, мокрих 

поверхонь, де він може впасти або вступити в контакт з водою або іншими 

рідинами. Не використовуйте пристрій на вулиці.

• Не використовуйте пристрій без встановлених на нього фільтрів.

• Пристрій не призначений для використання дітьми віком до 8 років, діти старше 8 

років, можуть використовувати пристрій якщо вони знаходяться під постійним 

наглядом дорослих.

• Ця система може використовуватися особами з обмеженими фізичними, 

чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та 

знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо 

безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.

• Зберігайте пристрій і його кабель живлення в недоступному місці для дітей у віці до 

8 років.

• Забороняється виконувати роботи з очищення та обслуговування пристрою дітьми.
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3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

• Дістаньте продукт з коробки.
• Очистіть зовнішню і внутрішню частини пристрою 

вологою тканиною, потім протріть насухо.
• Перевірте на наявність видимих   пошкоджень, якщо такі 

є, зв'яжіться найближчим часом з офіційним сервісним 
центром Cecotec для допомоги у вирішенні проблеми.

• Перед використанням, переконайтеся, що   в основний 

корпус пристрою встановлена батарея 

ЗБІРКА ПРИСТРОЮ

Установка алюмінієвої трубки
1. Вставте кінець алюмінієвої трубки в основний корпус пристрою. Переконайтеся, 

що почули звук, який вказує, що трубка правильно зафіксована на своєму місці.
2. Для зняття алюмінієвої трубки, однією рукою натисніть кнопки розблокування 

трубки (по одній з кожного боку) і витягніть її з головного блоку іншою рукою.

Встановлення основної щітки
1. Вставте алюмінієву трубку в основу основної щітки. Переконайтеся, що почули 

звук, який вказує, що трубка коректно зафіксована на своєму місці.

2. Для зняття основної щітки, однією рукою тримайте, натискаючи кнопки 
розблокування трубки (по одній з кожного боку) і витягніть з алюмінієвого 
трубки іншою рукою, щоб від'єднати його.
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Установка контейнера для збору пилу
1. Утримуючи однією рукою за ручку, основний 

корпус пристрою, вирівняйте його з контейнером 
для збору пилу, а потім поверніть його проти 
годинникової стрілки до кліку, який означає, що 
контейнер правильно встановлений.

2. Для зняття контейнера, поверніть його за 
годинниковою стрілкою.

Установка аксесуарів
1. Зніміть основну щітку, як це описано в розділі 

вище, виберіть потрібний аксесуар і встановіть 
його в кінець алюмінієвої трубки. Після зазначених 
дій ви почуєте характерний клік, який вказує на 
коректну установку насадки.

2. Для зняття насадки - потягніть за неї.

Блок зарядки
1. Підключіть адаптер до пилососа і до джерела живлення.
2. Індикатор буде блимати під час зарядки, а коли зарядка завершиться індикатор 

буде постійно горіти.
3. Не рекомендується використовувати пилосос під час зарядки. 

УВАГА :  батарея, яка входить в комплект поставки, є єдиною сумісною з пилососом.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ
1. Встановіть потрібний вам аксесуар на кінець алюмінієвої трубки.
2. Натисніть кнопку ECO, розташовану поруч з ручкою, для включення приладу в 

режимі економії енергії
3. Щоб прилад працював в режимі максимальної потужності-натисніть кнопку 

живлення, розташовану поруч з ручкою.
4. Для зупинки роботи, натисніть кнопку живлення ще раз.

ПРИМІТКА: світловий індикатор буде світиться під час роботи.

5. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ
Контейнер для збору сміття
• Для відкриття контейнеру для сміття, натисніть кнопку відкриття пилозбірника
• Для видалення сміття, утримуйте пилозбірник над відром для сміття і 

обережно його струсіть.
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• Зніміть мішок, повернувши його проти годинникової стрілки, і при необхідності 

промийте його водою.

• Перш ніж знову встановити контейнер на місце, ретельно його висушіть. 

ПРИМІТКА : не мийте повсть.

 Основна щітка
• Натисніть кнопку розблокування основної 

щітки і потягніть її в напрямку від основи 

пилососа для її зняття.

• Щоб очистити обертову щітку, поверніть її 

фіксатор проти годинникової стрілки і зніміть її.

• Після того, як ви закінчили очистку, встановіть 

щітку в базу, поверніть фіксатор за 

годинниковою стрілкою і з'єднайте насадку 

основної щітки з алюмінієвим шлангом.

6. Технічні характеристики

Модель: Conga ThunderBrush 850 Immortal Battery 29.6 V

Код моделі: 05122

Акумулятор: 29,6 В

220-240 В, 50/60 Гц

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії
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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 1 року 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 

1 року, 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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1. Кнопка питания

2. Кнопка эко режима

3. Ручка

4. Аккумуляторный отсек

5. Световой индикатор

6. Крышка фильтра

7. Контейнер для пыли

8. Кнопка отсоединения алюминиевого 
шланга

9. Алюминиевый шланг

10. Держатель

11. Кнопка разблокировки щетки

12. Насадка основная щетка

13. Адаптер питания

14. Кнопка съема пылесборника

15. HEPA и микроперфорированные фильтры.

16. Щетка для мебели

17. Держатель насадок

18. Насадка для уборки углов
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ 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.

• 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.

• Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Он не 

предназначен для коммерческого или промышленного использования.

• Не используйте прибор для всасывания жидкости, зажженных спичек, сигаретных 

окурков или горячей золы.

• Не используйте устройство для уборки большого количества волос, клочков бумаги 

или предметов, которые могут вызвать любую блокировку всасывающей трубки.

• Не используйте какие-либо аксессуары, которые не были рекомендованы 

компанией Cecotec, так как они могут вызвать повреждения устройства.

• Не используйте устройство, если оно упало или есть какие-либо видимые признаки 

повреждения.

• 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.

• Не используйте устройство без установленных на него фильтров.

• 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 устройство и его кабель питания в недоступном месте для детей в 

возрасте до 8 лет. 

• Запрещается выполнять работы по чистке и обслуживанию устройства детьми.
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3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Достаньте продукт из коробки.

• Очистите внешнюю и внутреннюю части устройства 

влажной тканью, затем протрите насухо.

• Проверьте на наличие видимых повреждений, если 

таковые имеются, свяжитесь в ближайшее время с 

официальным сервисным центром Cecotec для помощи в 

решении проблемы.

• Убедитесь, что батарея установлена в основной корпус 

устройства перед использованием. 

СБОРКА УСТРОЙСТВА 

Установка алюминиевой трубки
1. Вставьте конец алюминиевой трубки в основной корпус устройства. Убедитесь, что 

услышали щелчок указывающий, что трубка правильно зафиксирована на своем 
месте.

2. Для снятия алюминиевой трубки, одной рукой нажмите кнопки отсоединения 
трубки (по одной с каждой стороны) и вытяните ее из основного блока устройства 
другой рукой.

Установка основной щетки
1. Вставьте алюминиевую трубку в основание основной щетки. Убедитесь, что 

услышали щелчок указывающий, что трубка корректно зафиксирована на своем 
месте.

2. Для снятия основной щетки, одной рукой удерживайте ее, нажимая кнопки 
отсоединения трубки (по одной с каждой стороны) и вытяните из алюминиевого 
трубки другой рукой, чтобы отсоединить его.
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Установка контейнера для сбора пыли
1. Удерживая одной рукой за ручку, основной корпус 

устройства, совместите его с контейнером для 
сбора пыли, а затем поверните его против часовой 
стрелки до щелчка, указывающего на то что 
контейнер корректно установлен.

2. Для снятия контейнера, поверните его по часовой 

стрелке.

Установка аксессуаров
1. Снимите основную щетку, как это описано в 

разделе, выберите нужный аксессуар и установите 
в конец алюминиевой трубки. После указанных 
действий должен будет прозвучать щелчок, 
указывающий на корректную установку насадки.

2. Для снятия насадки - потяните за нее.

Блок зарядки
1. Подключите адаптер питания к пылесосу и к источнику питания.

2. Световой индикатор будет мигать во время зарядки, а когда зарядка завершится 

индикатор будет гореть постоянно. 
3. Не рекомендуется использовать пылесос во время зарядки. 

ВНИМАНИЕ :  батарея, которая входит в комплект поставки, является единственной подходящей 
для пылесоса.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
1. Установите нужный вам аксессуар аксессуар на конец алюминиевой трубки.

2. Нажмите кнопку ECO, расположенную рядом с ручкой, для включения прибора в 

режиме экономии энергии. 
3. Чтобы прибор работал в режиме максимальной мощности- нажмите кнопку 

питания, расположенную рядом с ручкой. 
Для остановки работы, нажмите кнопку питания еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ : световой индикатор будет светится во время работы.

5. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Контейнер для сбора мусора
• Для открытия контейнер для мусора, нажмите кнопку открытия пылесборника.

• Для удаления мусора, удерживайте пылесборник над мусорным ведром и 

осторожно его встряхните.
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• Снимите пылесборник, повернув его против часовой стрелки, и при необходимости 

промойте его водой.
• Прежде чем снова установить контейнер на место, тщательно его высушите. 

ПРИМЕЧАНИЕ : не мойте войлок.

 Основная щетка
• Нажмите кнопку разблокировки основной 

щетки и потяните ее в направлении от основы 

пылесоса для ее снятия.

• Чтобы очистить вращающуюся щетку, 

поверните ее фиксатор против часовой 

стрелки и снимите ее.

• После того, как очистка закончилась, 

установите щетку в базу, поверните фиксатор 

по часовой стрелке и соедините насадку 

основной щетки обратно с алюминиевым 

шлангом.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Conga ThunderBrush 850 Immortal Battery 29.6 V

Код модели: 05122

Аккумулятор: 29,6 В

220-240 В, 50/60 Гц

Сделано в Китае | Разработано в Испании 
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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 отходам

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 год 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. 
• 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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