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Cuerpo principal

1. Parachoques frontal

2. Indicador de estado

3. Botón Start/Pause

4. Asa

5. Botón de programación 

6. Altavoz

7. Parachoques trasero

8. Cable de alimentación

9. Sensor detector de bordes

10. Mopa delantera

11. Goma limpiacristales

12. Mopa

13. Ventilador

14. Ruedas motrices

15. Sensor de succión

16. Interruptor

17. Rueda de dirección

18. Indicador de estado 

inferior

Mando a distancia

1. Botones de control de dirección

2. Botón de Start/Pause

3. Botón de limpieza de las ruedas 

4. Botón de limpieza de área

5. Botón de modo de limpieza N

6. Botón de modo de limpieza Z

7. Botón de limpieza exhaustiva

8. Botones vacíos (sin función)

Composición de la caja

1. Robot limpiacristales

2. Adaptador

3. Ventosa de seguridad

4. Mando a distancia

5. Mopas

6. Solución de limpieza

7. Manual de instrucciones

Cable alargador



6 Conga WinDroid 970

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar 
el producto. Guarde este manual para referencias futuras o 
nuevos usuarios.
• El aparato debe usarse de acuerdo con las instrucciones 

de este manual. El fabricante de este producto no asumirá 
ninguna responsabilidad en caso de daños causados por 
uso inadecuado.

• El aparato no debe ser usado por niños/as desde 0 hasta 
8 años. Este aparato puede ser usado por niños/as de 
8 años de edad y edad superior si están continuamente 
supervisados. 

• Este aparato puede ser usado por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de 
experiencia y conocimiento si están supervisadas o han 
recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una 
forma segura y entienden los riesgos que implica. 

• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los 
niños/as de edad inferior a 8 años. 

• La limpieza y mantenimiento de usuario no deben ser 
realizados por niños/as.

• El aparato no está previsto para su operación por medio de 
un temporizador externo o un sistema de control remoto 
externo. 

• No utilice el robot en entornos extremadamente calientes o 
fríos (menos de 0º o por encima de 40º). 

• Asegúrese de que el robot está conectado mientras está 
limpiando. Tiene una batería de seguridad que debe cargarse 
antes de ser utilizada. La batería de seguridad alimenta el 
aparato en caso de que se desconecte o se produzca un 
corte de electricidad. 

• No deje el producto sin supervisión cuando esté conectado.
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• Solo es apropiado para uso doméstico e interiores. No 
utilice el aparato en entornos comerciales o industriales.

• No utilice el robot sobre cristal roto.
• Use solo accesorios recomendados o proporcionados por 

el fabricante. Utilice únicamente el adaptador de corriente 
proporcionado por el fabricante.

• Asegúrese de que el voltaje de alimentación coincide con el 
voltaje indicado en el adaptador de corriente. 

• No utilice el aparato en una ventana con un marco de menos 
de 5 mm.

• No use el aparato en ventanas mojadas o con grasa.
• Guarde el aparato lejos del calor y materiales inflamables.
• No use el aparato si no está fijado firmemente a la ventana 

o si presenta marcas visibles de desperfectos.
• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no ponga el 

robot en agua o cualquier otro líquido. No coloque o guarde 
el aparato donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera 
o una pila.

• No toque el conector o el aparato con las manos mojadas.
• No cargue el aparato en entornos extremadamente 

calientes o fríos, esto podría afectar a la vida de la batería. 
• A la hora de cargar el aparato, no lo coloque sobre otros 

aparatos eléctricos y manténgalo alejado del fuego y 
líquidos.

• Procure no dañar el cable de alimentación. No tire o 
transporte el aparato por el cable de alimentación. No use 
el cable de alimentación como asa. No cierre la ventana 
sobre el cable de alimentación ni ponga objetos pesados 
sobre este. Mantenga el cable de alimentación alejado de 
superficies calientes.

• No utilice el producto en caso de que un cable o la toma de 
tierra se encuentren en mal estado. No utilice el aparato si 
no funciona adecuadamente, se ha caído o entra en contacto 
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con el agua. En estos casos, contacte con el Servicio de 
Asistencia Técnica oficial.

• Si el cable de alimentación se encuentra en mal estado, 
contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial.

• Debe retirarse el cable de la toma de tierra antes de limpiar 
el aparato o realizar su mantenimiento. No desconecte el 
adaptador de corriente tirando del cable de alimentación.

• En caso de tener que cambiar la batería anticaída contacte 
con el Servicio de Asistencia Técnica oficial. 

• La batería anticaída debe ser retirada y desechada de 
acuerdo con la legislación y la normativa locales antes de 
deshacerse del aparato.

• El robot debe estar desconectado de la toma de tierra antes 
de retirar la batería o deshacerse de él.

• Por favor, deshágase de las pilas usadas de acuerdo con la 
legislación y la normativa locales.

• No incinere el aparato, ni siquiera si está severamente 
deteriorado. La batería puede explotar al arder.

3. ANTES DE USAR
El grosor ideal del cristal debe ser mayor a 5 mm. Se recomienda no usar el limpiacristales 

Conga WinDroid 970 en una ventana con un grosor de menos de 5 mm. 

Conga WinDroid 970 puede limpiar cristales, con o sin marco, de más de 50 x 70 cm (19,7” x 

27,6”).
≥ 5 mm

≥ 50 cm

≥ 70 cm

CLEAN
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Si la ventana presenta abundante suciedad, limpie, como mínimo, una zona del mismo tamaño 

que el robot y coloque el robot sobre la superficie limpia.

•  Asegúrese de que hay una distancia de 13 cm (5,1”) entre el cristal y los obstáculos de la ha-

bitación, como cortinas o muebles.

• Conga WinDroid 970 puede limpiar cristales montados horizontalmente, pero solo cuando se 

usan los botones de control de dirección del mando a distancia.

• El robot puede limpiar cristales inclinados, pero puede que este no funcione de forma normal; 

en ese caso, debería haber una persona cerca para intervenir por si hubiera algún problema.

• El robot no se puede usar bocabajo.

• Se recomienda limpiar el aparato con la solución de limpieza que lleva de serie.

Colocación de las mopas
Ponga el robot bocabajo y coloque las mopas con 

suavidad en la parte inferior. El lado blanco de las 

mopas se adhiere al velcro, y el lado de microfi-

bra gris queda hacia fuera. Asegúrese de que las 

mopas no cubren las gomas limpiacristales o los 

sensores de detección de esquinas.
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Montaje del adaptador de corriente

Instalación de la cuerda de seguridad
Antes de usar este producto para limpiar una ventana, por favor, instale la cuerda de seguridad 

y otros accesorios.

A

C

D

B

A. Cable de alimentación

B. Cable del adaptador de corriente

C. Ventosa de seguridad

D. Cuerda de seguridad

1. Pase el extremo A del cable de alimentación del robot por un extremo de la cuerda de segu-

ridad y ajústelo. 

2. Conecte los extremos A y B y ajústelos.

3. Coloque el otro extremo de la cuerda de seguridad sobre la ventosa de seguridad y apriételo.
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1. 2. 3.

Si la longitud del cable de alimentación limita el movimiento del robot, puede usarse un alar-

gador del robot. Desconecte el extremo A y el extremo B, conéctelos con los respectivos extre-

mos del alargador y ajústelos. Solo se puede usar un alargador en el robot.

Uso del alargador
• Use el alargador si es preciso, de acuerdo con la distancia real o el tamaño del cristal, cada 

trozo mide 1,5 m. En caso de usar el producto en el exterior de un edificio de gran altura, se 

recomienda usar solo un trozo del alargador.

• Conecte, por separado, los dos extremos del alargador al adaptador y al extremo del cable del 

robot. Ajuste los conectores de rosca. Es mejor que use el cable de seguridad a la vez.

Instalación de la ventosa de seguridad
• Cuando use el robot para limpiar una ventana por su parte interior: apriete bien la ventosa de 

seguridad en la esquina superior de a parte interior de la ventana. Asegúrese de que la ventosa 

de seguridad está ajustada y colocada de forma segura.

• Cuando use el robot para limpiar una ventana por su parte exterior: apriete bien la ventosa de 

seguridad en la parte interior de la ventana que se está limpiando. Asegúrese de que la vento-

sa de seguridad está apretada y colocada de forma segura.
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Para asegurar una buena adherencia, limpie la superficie de la ventosa de seguridad con un 

paño antes de su uso.

Espray de solución de limpieza
Rocíe el espray de limpieza las partes superior e inferior de las mopas. Después, limpie la parte 

inferior del robot con un paño.

4. FUNCIONAMIENTO
No desconecte el cable cuando el robot esté en funcionamiento; de lo contrario, el producto 

podría caer.

INICIO
1. Conecte el robot.

2. Para asegurar el correcto funcionamiento del robot, 

deje cargando entre 1,5 y 2 horas.

3. Encienda el robot

Mueva el interruptor a la posición “-”. El robot está encendido 

cuando la luz del indicador de estado es azul y parpadea.

* Mantenga los objetos alejados del ventilador del robot para 

evitar que este se bloquee.

4. Coloque el robot sobre el cristal
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Coloque el robot en la ventana a un mínimo de 10 cm (4”) de las esquinas de la ventana o de 

otros obstáculos. El robot está adherido correctamente a la ventana cuando la luz del indica-

dor de estado es de color azul y brilla de forma continua.

• Asegúrese de que hay una distancia de 13 cm (5,1”) entre el cristal y los obstáculos de la ha-

bitación, como cortinas o muebles.

5. Inicio de la limpieza

Hay dos métodos para iniciar el robot:

• Pulse el botón Start/Pause del robot o en el mando a distancia para empezar a limpiar. Conga 

WinDroid Excellence 970 elige automáticamente la ruta de limpieza “N”.

• Puede escoger también entre los modos N o Z en el mando a distancia en función de la forma 

de la ventana.

Use el mando a distancia para poner en marcha el producto. El modo de limpieza N es mejor 

para ventanas altas.

Use el mando a distancia para iniciar el producto. El modo de limpieza Z es mejor para venta-

nas anchas.
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PAUSA
Pause el robot durante la limpieza pulsando el botón Start/Pause en el ro-

bot o en el mando a distancia.

En estado de pausa, se puede controlar la dirección o el modo de funciona-

miento con los botones del mando a distancia. 

STOP
Cuando termine la limpieza, el producto vuelve al punto donde ha empeza-

do y emite un sonido.

1. Retire el robot de la superficie

Coja el asa y pulse Start/Pause durante más de 5 segundos. 

Después, retire el producto.

2. Apague el robot

Mueva el interruptor a la 

posición “O”.

                                                                       3. Retire la ventosa de seguridad.

  4. Desenchufe el cable.

CLEAN

5”
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NOTA: cuando el producto muestre una luz roja y pite, compruebe que el adaptador de co-

rriente esté conectado correctamente. Cuando el adaptador esté conectado correctamente, el 

producto mostrará una luz azul y funcionará; si el adaptador de corriente está bien conectado 

y el producto  sigue mostrando una luz roja, use las teclas de dirección del mando a distancia 

para dirigir el robot y moverlo de su posición actual; hasta que se muestre una luz azul, pulse el 

botón Start/Pause del mando a distancia para que el producto funcione correctamente.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar las mopas y las piezas de la parte inferior del producto, apague el robot.

Limpieza de las mopas: ponga del revés el robot y retire las mopas, póngalas en remojo en 

agua fría y limpia durante 2 minutos. Lávelas a mano con un detergente suave y póngalas 

a secar sobre una superficie plana. Espere a que se sequen por completo antes de volver a 

acoplarlas al robot.

• No use las mopas en el robot si están húmedas, ya que este podría soltarse de la ventana.

• Lavar las mopas con frecuencia puede alargar su vida útil.

• Si las mopas se desgastan o ya no encajan, cámbielas por otras nuevas para conseguir el 

mejor rendimiento de limpieza.

Ventilador: coloque el robot bocabajo y limpie la suciedad del ventilador con el paño seco para 

asegurar una buena adherencia.

Ruedas de dirección: coloque el robot bocabajo y limpie los cuatro rodillos laterales con el 

paño para mantener su efectividad.

Sensores de detección de esquinas: coloque el robot bocabajo y limpie los cinco sensores de 
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detección de esquinas con el paño para mantener su efectividad.

Gomas limpiacristales: coloque el robot bocabajo 

y limpie las gomas limpiacristales con el paño para 

mantener su efectividad.

Ruedas motrices: antes de limpiar 

las ruedas, mueva el interruptor a la 

posición “-”. Después, espere 8 se-

gundos hasta que deje de succionar y 

empiece a pitar. A continuación, pulse 

el botón “  ” en el mando a distan-

cia y comience a limpiar las ruedas 

motrices.

Pulse Start/Pause y las teclas de lim-

pieza del mando a distancia para re-

visar las ruedas motrices. En caso de 

que haya algo de polvo, pulse Pause 

y límpielo. 

Una vez terminada la limpieza, mue-

va el interruptor de la parte inferior a 

la posición “O”.
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Indicador de estado lumínico

Luz azul parpadea. Puede colocar el producto sobre cristal.

Luz azul fija.
El proceso de succión del producto funciona correctamente. El robot per-

manece adherido a la ventana y puede comenzar a limpiar la ventana.

Luz roja parpadea.

El adaptador de corriente no está conectado o la potencia de succión 

no es suficiente. Si el cable está desconectado y el producto comienza 

a pitar, retire el producto de la ventana y vuelva a conectarlo a la toma 

de corriente.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

REF. N.º PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

1

Si la luz azul 

parpadea, signi-

fica que el robot 

comprueba que 

las condicio-

nes sean las 

adecuadas para 

funcionar. Si 

este proceso 

dura más de 20 

segundos, puede 

deberse a una 

de estas tres 

causas.

Las mopas no 

están co-

rrectamente 

instaladas.

Retire la mopa e instálela de nuevo para po-

der colocarla de forma plana.

Error del sensor 

anticaída.

Compruebe si en los sensores anticaída hay 

alguna impureza que impide que funcione 

correctamente.

La superficie de 

cristal está de-

masiado sucia.

Limpie una zona primero para adherir el pro-

ducto a la ventana.

2
La luz roja 

parpadea y pita.

El adaptador 

de corriente no 

está conectado.

A. Conecte el cable de alimentación y pulse 

Start para que el producto vuelva a funcionar.

B. En caso de corte de electricidad, use el 

mando a distancia para dirigir el producto a 

un lugar donde pueda alcanzarlo con seguri-

dad y retirarlo de la ventana.

 Existe riesgo al usar el mando a distancia 

cuando se da un corte de electricidad. Asegú-

rese de que se extreman las precauciones.
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2
La luz roja 

parpadea y pita.

La potencia 

de succión no 

es suficiente 

cuando el robot 

está en funcio-

namiento.

De acuerdo con las condiciones reales, use 

el mando a distancia para dirigir el producto 

a una posición segura.

 Existe riesgo al usar el mando a distan-

cia cuando se da un corte de electricidad. 

Asegúrese de que se extreman las precau-

ciones.

Error del sensor 

anticaída cuan-

do el robot está 

en funciona-

miento.

Compruebe si hay algo de polvo en los sen-

sores anticaída y límpielo. Si esta solución 

no funciona, póngase en contacto con el 

servicio de atención al cliente.

3

Las ruedas 

del producto 

funcionan mal 

y se producen 

anomalías en el 

movimiento.

La superficie 

de cristal está 

sucia.

A. Limpie las ruedas motrices.

B. Cambie las mopas.

 Este producto no funciona en ventanas 

extremadamente sucias.

4
Fallo del mando 

a distancia.

Cuando el 

producto está 

en funciona-

miento, solo 

funciona el 

botón Start/

Pause.

Pause el producto primero y después use 

otros botones en el mando a distancia para 

controlar el producto.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo: Conga WinDroid 970

Referencia del producto: 05461

Potencia: 90 W, 100-240 V, 50/60 Hz.

Made in China | Diseñado en España

8. 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 
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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. 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 aparte 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.

9. 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, 

expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como 

cualquier 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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1. PARTS AND COMPONENTS
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8

1

2

43

5

7

6

Main body and sensors  

1. Front bumper

2. Status indicator 

3. Start/ Pause button

4. Handle

5. Schedule button

6. Speaker

7. Rear bumper

8. Power cord

9. Edge-detection sensor 

10. Front mop

11. Squeegees

12. Mop

13. Fan

14. Driving wheels

15. Suction sensor

16. Power switch

17. Direction wheel 

18. Bottom status indicator

Remote control

1. Direction buttons

2. Start/Pause button

3. Wheels cleaning button

4. Area cleaning button 

5. N Cleaning mode button 

6. Z Cleaning mode button

7. Thorough cleaning button

8. Empty buttons (no function)

Composition of the box

1. Window cleaning robot

2. Power adapter cord

3. Safety suction cup

4. Remote control

5. Mop cloth

6. Cleaning solution

7. Instruction manual

Extension cord
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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.
• The appliance must be used in accordance with the 

directions in this instruction manual. Product manufacturer 
cannot be held liable or responsible for damaged or injuries 
caused by improper use.

• 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. 

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

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

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

• Do not use the appliance in extremely hot or cold 
environments (below 0 º/32 °F or above 40º /104 °F).  Please 
ensure the appliance is plugged in while it is cleaning. The 
appliance has a back-up battery that must be charged 
before using it. The back-up battery powers the appliance if 
it becomes unplugged or the electricity fails. 

• Do not leave the appliance unattended when it is plugged 
in.

• For household and indoor use ONLY. Do not use the appliance 
in commercial or industrial environments.
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• Do not use the appliance on cracked glass.
• Only use accessories recommended or supplied by the

manufacturer. Only use the power adapter supplied by the
manufacturer.

• Please make sure your power supply voltage matches the
power voltage marked on the power adapter.

• Do not use the appliance on a framed window with a frame
smaller than 5 mm.

• Do not use the appliance on wet or greasy windows.
• Store the appliance away from heat and flammable

materials.
• Do not use the appliance if it is not firmly attached to the

glass or has visible signs of damage.
• To reduce the risk of electrical shock, do not put the

appliance in water or other liquid. Do not place or store
appliance where it can fall or be pulled into a tub or a sink.

• Do not touch the power plug or the appliance with wet
hands.

• Do not charge the appliance in extremely hot or cold
environments or it may affect the battery lifespan.

• When charging the appliance, do not place it on other
electrical appliances and keep it away from fire and liquid.

• Take care not to damage the power cord. Do not pull on or
carry the appliance by the power cord, use the power cord
as a handle, close a window on the power cord, or put heavy 
weights on the power cord. Keep the power cord away from
hot surface.

• Do not use with a damaged power cord or receptacle. Do
not use the appliance if it is not working properly, has been
dropped, damaged, or come in contact with water. It must
be repaired by the manufacturer or its service agent in order 
to avoid a hazard.
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• If the supply cord is damaged, please contact our service
agent.

• The plug must be removed from the receptacle before
cleaning or maintaining the appliance. Do not unplug the
power adapter by pulling on the power cord.

• Should the back-up battery be replaced, contact our service
agent.

• The back-up battery must be removed and discarded
according to local laws and regulations before disposal of
the appliance.

• The appliance must be disconnected from the receptacle
before removing the battery or disposal of the appliance.

• Please dispose of used batteries according to local laws
and regulations.

• Do not incinerate the appliance even if it is severely
damaged. The battery can explode in a fire.

3. BEFORE USE
The ideal thickness of the windows must exceed 5 mm. It is suggested not to use the robot on 

a framed window thinner than 5 mm (0.2”). 

Conga WinDroid 970 can clean framed or frameless glass, larger than 50 x 70 cm (19.7” x 27.6”).

≥5 mm

≥50 cm

≥70 cm

CLEAN
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If the window is covered with dirt, clean a small area no smaller than the robot size on the 

glass before use and place the robot there.

•  Please ensure there is a 13-cm (5.1”) free space between the glass and obstacles in the room 

like curtains or furniture.

• Conga WinDroid 970 can clean horizontally mounted glass but only when using the direction 

control buttons on the remote control.

• Conga WinDroid 970 can clean glass  at an angle but may not operate normally; in such case 

there must be a person near supervising the process in order to avoid accidents.

• The robot cannot be used upside down.

• It is recommended to clean the robot with the standard spray clean solution.

Attaching the mop
Turn the robot over and attach the mop to the 

bottom of the robot smoothly. The white side of 

the mop attaches to the velcro, and the gray mi-

crofiber side faces out. Make sure the mop does 

not cover the squeegees or edge-detection 

sensors.
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Power adapter assembly

Safety cable assembly 
Before using this product cleaning the window, please install the safety cable and other

accessories.

A

C

D

B

A. Power cord

B. Power adapter cord

C. Safety suction cup

D. Safety tether
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1. Loop one end of the safety cable into end A on the robot power cord and tighten.

2. Connect end A and end B and tighten.

3. Loop the other end of the safety cable around the safety suction cup’s channel and pull it

tight.

1. 2. 3.

If the length of the power cord restricts the robot’s movement, an extension cord of the robot 

can be used. Disconnect end A and end B, and connect them with both ends of the extension 

cord respectively and tighten. Only one extension cord can be used with the robot.

How to use the extension cord
• Use the extension cable according to actual distance or glass size, each line is 1.5-metre long. 

Please note: when operating the product outside a tall building, only 1 pcs extension cable is

suggested to be used.

• Connect two ends of extension separately to the adapter cable end and product cable end.

Tighten the screw buckles. It is suggested to use the safety tether at the same time. 

Safety suction cup installation 
• When you use the robot to clean an inside window: press the safety suction cup firmly on the 

top corner of the inside window. Make sure the safety suction cup is attached securely in place.

• When you use the WinDroid Excellence 970 to clean an outside window: press the safety

suction cup firmly on the inside of the window being cleaned. Make sure the safety suction cup 

is attached and securely in place.



28 Conga WinDroid 970

Wipe the surface of the safety suction cup with the provided finishing cloth.

Spray cleaning solution
Spray the upper and lower sides of the mop cloth with the cleaning solution. After spraying, 

wipe the bottom of the robot with a cloth.

4. OPERATION
Do not unplug the device from the power supply when  the robot is working, otherwise, the 

product may fall off.

START
1. Plug in the robot.

2. Let the battery charge between 1.5 and 2 hours before

using the robot.

3. Switch on the robot

Take the switch to the “-” position, the status light indicator will 

turn on blue when the robot is turned on.

* Keep objects away from the robot ’s fan to avoid blockage.

4. Place the robot on the glass
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Place the robot on the window at least 10 cm (4”) from window corners or other obstacles. 

The robot has successfully attached to the window when the status indicator light glows a 

continuous blue.

• Please ensure there is a 13-cm (5.1”) free space between the glass and obstacles in the room 

like curtains or furniture.

5. Start cleaning

There are two methods to start the robot:

• Press Start/Pause button on the robot or on remote control to start cleaning. Conga WinDroid 

Excellence 970 automatically chooses “N” cleaning mode.

• Choose between  N or Z mode on the remote control depending on the window’s shape.

Use the remote control to start the product. N Cleaning Mode is best for tall windows. The 

product will work under “N” mode.

Use the remote control to start the product. Z Cleaning Mode is best for wide windows. The 

product will work under “Z” mode.
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PAUSE
Pause the robot during cleaning by pressing Start/Pause button on the ro-

bot or on the remote control.

While the robot is paused, you can control the product’s working direction 

or working mode through the buttons on the remote control.

STOP
When cleaning is over, the product returns to the place where cleaning 

started and beeps.

1. Remove the robot from the surface

Grab the handle and press Start/Pause for more than 

5 seconds. Then, remove the product.

2. Turn the robot off

Move the switch button to the “O” position.

3. Remove the safety suction cup

CLEAN

5”
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4. Unplug the product from the power supply.

NOTE: when the product shows red light and beeps, please check if the power adapter is 

connected correctly. When the power adapter is connected correctly, the product will show 

a blue light and will start operating. When the power adapter is connected correctly, and 

the product still shows a red light, please use the direction buttons on the remote control to 

operate the product and move it from its current position, until the blue light shows up, press 

Start/Pause keys on the remote control for the product to operate properly. 

5. CLEANING AND MAINTENANCE
When cleaning the mop cloth and the bottom parts of the product, please switch off the pro-

duct.

Clean mop cloth: Turn the robot over and remove the mop cloth, soak it in cool, clean water 

for 2 minutes. Handwash with mild detergent and lay flat to dry. Let it dry completely before 

attaching it again to the robot.

• Do not use a wet mop cloth on the robot or it may slip on the window.

• Washing the mop cloth regularly can extend its service life.

• If the cloth becomes worn or no longer fits, replace it with a new one to achieve best cleaning 

performance.
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Fan: Turn the robot over and wipe any debris from the fan with a cloth to maintain suction.

Guide wheels: Turn the robot over and wipe the four side rollers with a cloth to maintain their 

effectiveness.

Edge Detection Sensors: Turn over the robot and 

wipe five edge detection sensors clean with a cloth 

to maintain their effectiveness.

Squeegees: Turn over the robot and wipe the squee-

gee with a cloth to maintain their effectiveness.

Driving treads: Before cleaning 

the wheels, move the power 

switch to the “-” position. Then 

wait 8 seconds until it stops suc-

tioning and starts beeping. Then 

press “  ” key on the remote 

control and start cleaning the dri-

ving wheels.

Press Start/Pause and Clean bu-

ttons on the remote control to 

check the driving wheels, if the-

re is any dust, press pause and 

clean the dust.

After cleaning, turn off the 

switch on of the bottom part to 

the “O” position.
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Light status indicator

Blue light flashing Ready, you can put the product on glass.

Blue light bright
Ready, product suction is successful, it remains attached to window 

and it can start cleaning the window.

Red light flashing

Power adapter is not connected or vacuum is not enough. If the cord is 

unplugged and the product starts beeping, remove the product from 

the window or plug it again to a power supply.

6. TROUBLESHOOTING

REF. Nº ERROR REASON SOLUTION

1

If the blue light flas-

hes, the robot is 

checking that con-

ditions are proper to 

work. If this process 

takes longer than 20 

seconds, it can be 

due to any of these 

three errors.

Mops are not ins-

talled 

correctly

Remove the cleaning mop and 

install it again to make it flat.

Free fall sensor error

Check if the free fall sensor has 

any foreign matter that stops it 

from working properly.

The glass surface is 

too dirty

Clean an area first to make the 

product stick on the glass.

2
Red light flashing 

and beeps warning

Power adapter not 

connected

A. Connect to the power supply

first, and press Start to make the 

product work again.

B. In case of power cut, use re-

mote control to direct the product

to the place where safely reach it

and remove it.

 There is some risk when using 

remote control under power cut, 

please make sure that highest sa-

fety precautions are taken.
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2

Red light flashing 

and beeps warning

Vacuum power is 

not enough during 

operation

According to real conditions, use 

remote controller to control pro-

duct back to safety position.

 There is some risk when using 

remote controller under power 

cut, please make sure that highest 

safety precautions are taken.

Free fall sensor error 

in work status

Check if there is any dust in the 

free fall sensors, and clean it. If 

it does not work, please contact 

customer service.

3

The product does 

not operate pro-

poerly, it does not 

clean.

Glass surface is dirty

A. Clean driving wheels.

B. Change cleaning fibers.

 This product is not suitable for 

too dirty glass.

4
Remote control 

failure.

When the product 

is in working status, 

only Start/Pause 

buttons works.

Pause the product first, and then 

use other buttons on the remote 

control to control the product.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: Conga Excellence 970

Reference No.:  05461

Power: 90W, 100-240 V, 50/60 HZ.

Made in China. | Designed in Spain
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8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES
The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of 

with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, 

in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the 

impact on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation to dispose 

of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be 

removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the 

correct disposal of old appliances and/or their batteries.

9. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY
This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof 

of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given 

proper use, as explained in this instruction manual. 

The warranty will not cover the following situations:

• The product has been used for purposes other than those intended for it, misused,

beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any 

other fault attributable to the customer.

• The product has been disassembled, modified, 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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1. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ
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УКРАЇНСЬКА
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8

1

2

43

7

6

Основний корпус і сенсори

1. Передній бампер
2. Індикатор стану
3. Кнопка Старт / Пауза
4. Ручка
5. Кнопка установки 
графіка
6. Динамік
7. Задній бампер

8. Кабель живлення
9. Датчик виявлення 
країв
10. Передня серветка
11. Шкребки
12. Основна серветка
13. Вентилятор

14. Провідні колеса
15. Датчик 
всмоктування
16. Вимикач живлення
17. Спрямовуюче 
колесо
18. Нижній індикатор 
стану

5. Кнопка N образного режиму очищення
6. Кнопка Z образного режиму очищення
7. Кнопки ретельного очищення
8. Порожні кнопки (без функцій)

5

Пульт дистанційного керування

1. Кнопки вибору напрямку
2. Кнопка Пуск / Пауза
3. Кнопка очищення коліс
4. Кнопка вибору зони очищення

Комплектація коробки

1. Робот для миття вікон
2. Кабель живлення
3. Присосок для захисту 
від падінь

4. Пульт дистанційного 
керування
5. Серветка для миття вікон

6. Розчин для очистки
7. Інструкція по експлуатації

УКРАЇНСЬКА
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2. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте ці інструкції перед використанням 
приладу. Збережіть цю інструкцію для використання в 
майбутньому або для нових користувачів.
• Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як
описано в цьому посібнику. Виробник не несе
відповідальність за завдані ушкодження в разі
неправильного використання пристрою.
• Пристрій не призначений для використання дітьми віком
до 8 років, діти старше 8 років, можуть використовувати
пристрій якщо вони знаходяться під постійним наглядом
дорослих.
• Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років
та 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 його використання.
• Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб вони не гралися з
приладом.
• Необхідно пильне спостереження за дітьми, коли діти
користуються пристроєм або, пристрій працює поряд з ними.
• Очищення та технічне обслуговування пристрою не
повинні проводиться маленькими дітьми.
• Пристрій не призначений для роботи за допомогою
зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного
керування.
• Не використовуйте пристрій в місцях, при екстремально
високих і екстремально низьких температурах (нижче 0 ° С /
32F або вище 40 ° С / 104F). Перед використанням пристрою
переконайтеся, що його підключено до електрики. Пристрій
обладнаний запасним акумулятором, який повинен бути
обов'язково заряджений перед використанням пристрою.
Запасний акумулятор забезпечує роботу пристрою в разі
відключення електрики або відключення від розетки.
• Не залишайте пристрій без нагляду, коли пристрій
підключено до електрики.

УКРАЇНСЬКА



39Conga WinDroid 970

• Пристрій призначений тільки для домашнього
використання всередині приміщення. Не використовуйте
пристрій в комерційній або індустріальному середовищі.
• Не використовуйте пристрій на розколеному склі.
• Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані або
надані виробником. Використовуйте адаптер живлення,
який використовується тільки виробником.
• Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає значенню
напруги, вказаному на блоці живлення.
• Не використовуйте пристрій на вікні з рамою менше 5 мм.
• Не використовуйте пристрій на мокрих або жирних вікнах.
• Зберігайте прилад вдалині від джерел тепла і горючих
матеріалів.
• Не використовуйте пристрій, якщо він не прикріплений до
скла або має видимі ознаки пошкодження.
• Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не
кладіть пристрій у воду або іншу рідину. Не ставте і не
зберігайте пристрій, в місцях, де він може впасти у ванну
або раковину.
• Не торкайтеся до електровилки або пристрою вологими
руками.
• Не заряджайте пристрій в дуже жарких або холодних
умовах, так як це може вплинути на термін служби батареї.
• При зарядці пристрою не ставте його на інші електричні
прилади і тримайте подалі від вогню і рідини.
• Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення. Не
тягніть і не переносьте прилад за шнур живлення, не
використовуйте шнур живлення в якості ручки, не
закривайте вікно на кабель живлення і не притискайте його
важкими предметами. Тримайте шнур живлення далеко від
гарячої поверхні.
• Не використовуйте пристрій з пошкодженим шнуром
живлення або розеткою. Не використовуйте пристрій, якщо
він не працює належним чином, впав, був пошкоджений або
потрапив в воду. Пристрій повинен бути відремонтовано
виробником або його сервісною службою.
• Якщо шнур живлення пошкоджений, будь ласка, зв'яжіться
з нашим сервісним центром.
• Перед чищенням або обслуговуванням пристрою,
електровилку необхідно вийняти з розетки. Забороняється
відключати адаптер живлення, тягнучи за шнур живлення.

УКРАЇНСЬКА
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• У разі необхідності заміни резервного акумулятора
зверніться до нашого сервісного центру.
• Резервний акумулятор необхідно витягти і утилізувати
відповідно до місцевих законів і правил.
• Не виймайте акумулятор або утилізацію приладу прилад
повинен бути відключений від розетки.
• Будь ласка, утилізуйте використані акумулятори згідно з
місцевими законами і правилами.
• Не викидайте пристрій, навіть якщо він сильно
пошкоджений. Акумулятор може вибухнути при контакті з
вогнем.

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
Ідеальна товщина вікон повинна перевищувати 5 мм. Рекомендується не 
використовувати робот на вікні з рамою товщиною менше 5 мм (0,2 дюйма).

Conga WinDroid 970 може очищати скло з рамкою або без рамки розміром більше 50 x 

70 см (19,7 x 27,6 ").

≥ 5 мм

≥ 50 см

≥ 70 см

CLEAN

УКРАЇНСЬКА
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Якщо вікно покрите брудом, перед використанням очистіть невелику ділянку скла 

розміром не менше розміру робота і помістіть його туди.

• Переконайтеся, що між склом і перешкодами в кімнаті, такими як фіранки або меблі, 
є вільний простір шириною 13 см (5,1 дюйма).
• Conga WinDroid 970 може очищати горизонтально встановлене скло, але тільки при 
використанні кнопок керування напрямком на пульті дистанційного керування.
• Conga WinDroid 970 може чистити скло під кутом, але може працювати не зовсім 
нормально; в такому випадку під час роботи пристрою, необхідна присутність людини, 
яка наглядає за процесом щоб уникнути нещасних випадків.
• Робот не можна використовувати догори ногами.
• Рекомендується чистити робота стандартним розпилювальним миючим розчином.

Прикріплення серветки

Переверніть робот і акуратно прикріпіть 

серветку до нижньої частини робота. Біла 

сторона серветки кріпиться до липучку, а 

сіра сторона серветки має бути зовні. 

Переконайтеся, що серветка не закриває 

скребки або датчики виявлення країв.

УКРАЇНСЬКА
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Збірка кабелю живлення

Збірка страхувального кабелю

Перед запуском пристрою в роботу, встановіть страхувальний кабель та інші 

аксесуари.  

A. Силовий роз'єм
B. Кабель силового роз'єму
C. Страхувальна присоска
D. Страхувальний трос

1. Зафіксуйте один кінець страхувального троса на кінці A кабелю живлення робота і 
затягніть.
2. З'єднайте кінець A і кінець B і затягніть.
3. Обмотайте інший кінець страхувального троса навколо каналу присоски і затягніть 
його.

A

C

D

B

УКРАЇНСЬКА
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1. 2. 3.

Якщо довжина кабелю живлення обмежує рух робота, можна користуватися кабелем 

робота. Відключіть кінець A і кінець B, і з'єднайте їх з обома кінцями подовжувального 

кабелю відповідно і затягніть. З роботом можна використовувати тільки один 
подовжувач.

Як використовувати подовжувач

•  Використовуйте подовжувач відповідно за фактичною відстанню або розміром скла, 
довжина кожної лінії становить 1,5 метра.
• Зверніть увагу: при експлуатації виробу із зовнішнього боку найвищої будівлі 
рекомендується використовувати тільки 1 подовжувач.
• Підключіть два кінці подовжувача окремо до кінця кабелю адаптера і кінця кабелю 
пристрою. Затягніть гвинтові пряжки. Рекомендується одночасно використовувати 
страхувальний трос.

Встановлення присоски

•  При використанні робота для очищення вікна всередині приміщення: щільно 

натисніть на присосок в верхньому кутку внутрішнього вікна. Переконайтеся, що 
присоска надійно закріплена на місці.
• При використанні WinDroid Excellence 970 для очищення вікна зовні будівлі: щільно 
натисніть на присосок з внутрішньої сторони вікна яке треба очистити. Переконайтеся, 
що присоска безпечно і надійно закріплена.
• Протріть поверхню присоски за допомогою прикладеної в комплекті серветки для 
закінчення прибирання.
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Розпилення очищуючого розчину

Обприскати верхню і нижню частини серветки розчином для чищення. Після 

розпилення протріть дно робота тканиною.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ
Забороняється відключати пристрій від джерела живлення, коли експлуатується 
робот, в іншому випадку пристрій може впасти.

СТАРТ

1. Підключіть робот до електроживлення.
2. Дайте акумулятору зарядитися від 1,5 до 2 годин перед 
використанням робота.
3. Увімкніть робота.

Переведіть перемикач в положення «-», коли робот 
включений, індикатор стану засвітиться синім.

* Тримайте предмети подалі від вентилятора робота, 

щоб уникнути його блокування.

УКРАЇНСЬКА
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4. Помістіть робота на скло

Помістіть робота на вікно на відстані не менше 10 см (4 дюйма) від кутів вікна або 
інших перешкод. Робот буде успішно прикріплений до вікна, коли індикатор стану 
постійно буде світиться синім кольором.
• Переконайтеся, що між склом, меблями або шторами є вільний простір в 
5,1 см.

5. Початок очистки

Існує два способи запуску робота:

• Натисніть кнопку «Пуск / Пауза» на роботі або на пульті дистанційного керування, 

щоб почати очищення. Conga WinDroid Excellence 970 автоматично вибирає «N» 

подібний режим очищення.

• Виберіть N або Z подібний режим очистки на пульті дистанційного керування в 

залежності від форми вікна.

За допомогою пульта дистанційного 

керування для запуску пристрою. 

Режим очистки найкраще підходить 

для високих вікон. Пристрій буде 

працювати в «N» образному режимі 

очистки.

За допомогою пульту дистанційного керування для запуску пристрою. Z образний 

режим очистки найкраще підходить для широких вікон. Пристрій буде працювати 

в режимі «Z».
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ПАУЗА

Призупиніть роботу робота під час очищення, натиснувши 

кнопку «Пуск / Пауза» на роботі або на пульті.

Поки робот знаходиться в режимі паузи, ви можете вибрати 

напрямок прибирання на самому роботі або за допомогою 

кнопок на пульті дистанційного керування.

СТОП

Після закінчення очистки продукт повертається на місце, де почав 

очистку і подає звукові сигнали.

1. Зніміть робота з поверхні

Візьміться за ручку, натисніть кнопку «Пуск / Пауза» і 

тримайте більше 5 секунд. Потім зніміть пристрій з вікна.

2. Вимкнення робота

Перемикач в положення «O».

3. Зніміть захисну присосок

CLEAN

5”

УКРАЇНСЬКА
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PAUSE
Lorsque le robot est en train de nettoyer, vous pouvez le mettre en pause en 

appuyant sur le bouton Start/Pause sur le robot ou sur la télécommande. 

Lorsqu’il est en pause, vous pouvez contrôler sa direction ou le mode de 

fonctionnement avec les boutons sur la télécommande.    

STOP
Lorsque le robot termine le nettoyage, il revient à son point de départ et 

émet un son.  

1. Retirez le robot de la surface.

Tenez bien la poignée et appuyez sur le bouton Start/Pause 

pendant plus de 5 secondes. Ensuite, retirez l’appareil.

2. Éteignez le robot.

Placez l’interrupteur sur la position « 0 ».

3. Retirez la ventouse de sécurité.

CLEAN

5”

4. Вимкніть робот від електроживлення

ПРИМІТКА:  коли світловий індикатор світиться червоним світлом і видає звуковий 
сигнал, перевірте, чи правильно підключений адаптер живлення. Якщо блок живлення 
під'єднано правильно, індикатор загориться синім світлом і почне працювати. Якщо блок 
живлення під'єднано правильно, а індикатор, як і раніше світиться червоним світлом, 
використовуйте кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування для управління 
пристроєм і переміщуйте його із його поточного положення, поки не загориться синій 
індикатор, натисніть клавіші «Пуск / Пауза» на пульті дистанційного управління для 
старту роботи пристрою.

5. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Коли плануєте очистку серветки і нижньої частини пристрою, будь ласка, вимкніть його.

Догляд за серветками: переверніть робот і зніміть ганчіркою, занурте її в прохолодну 
чисту воду на 2 хвилини. Виперіть її руками з м'яким миючим засобом і покладіть на 
рівну поверхню для просушування. Дайте серветці повністю висохнути, перш ніж знову 
кріпити її до робота. 

• Не прикріплюйте вологу очищувальну серветку до робота, так як це може призвести 
до його ковзанню по вікну.
• Регулярне прання серветки може продовжити її термін експлуатації.
• Якщо серветка зношується або перестає прикріплятися до робота, замініть її на нову.

УКРАЇНСЬКА
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Вентилятор: переверніть робот і витріть бруд з вентилятора чистою серветкою, для 

забезпечення гарного всмоктування.

Направляючі колеса: переверніть робот і протріть чотири бічних ролика чистою 

серветкою, щоб зберегти їх ефективну роботу.

Датчики виявлення країв: переверніть робот і 

протріть п'ять датчиків виявлення країв чистою 
серветкою щоб зберегти їх ефективну роботу. 

Шкребки :   Переверніть робота і протріть шкребки 

чистою серветкою, щоб забезпечити їх ефективність.

Привідні колеса: перед чищенням 
переведіть вимикач живлення в 
положення «-». Потім почекайте 8 
секунд, поки робот не припинить 
всмоктування і подасть звуковий 
сигнал. Потім натисніть кнопку « __» 
на пульті дистанційного керування і 
почніть очистку привідних коліс.

Натисніть кнопки Старт / 

Пауза і Очистка на пульті 

дистанційного управління, щоб 

перевірити чи є на привідних колесах 

бруд, натисніть паузу і очистіть бруд.

Нажмите кнопки Старт / Пауза и 

Очистка на пульте дистанционного 

управления, чтобы проверить есть 

ли на ведущих колесах грязь, 

нажмите паузу и очистите грязь.

Після чистки переведіть перемикач в 

нижній частині робота в положення 

«О».
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Світлові індикатори:

Блимає блакитним 
кольором

Готовий до роботи, можна встановити пристрій на скло

Світиться яскраво 
блакитним

Готовий до роботи, робот добре прикріпився до скла і 

готовий почати очистку

Блимає 
червоним 
кольором

Не правильно підключений кабель живлення або робот 

недостатньо добре прикріпився до вікна. Якщо кабель від'єднаний 

а пристрій подає звуковий сигнал, зніміть робот з вікна і 
приєднайте знову до розетки.

6. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Номер Помилка Причина Рішення

1

Якщо світловий 

індикатор блимає 

блакитним світлом, 

робот вважає що 

умови підходящі для 

коректної роботи. 

Але якщо цей процес 

триває більше 20 

секунд це може 

означати такі 

помилки

Некоректно 
встановлені серветки

Зніміть і знову коректно 
встановіть серветки

Помилка датчика 
антипадіння

Перевірте чи немає на датчику 
стороннього предмета, що заважає 
йому правильно працювати

Поверхня скла 

занадто брудна.

Самостійно очистіть частину поверхні 
на склі, щоб робот зміг добре 
прикріпитися до вікна

2

Світловий індикатор 
блимає червоним і 
робот подає 
звуковий сигнал

Не підключений 

кабель живлення. 

А. Підключіть пристрій до 

електромережі і знову натисніть 

кнопку старт, щоб запустити 

пристрій в роботу

УКРАЇНСЬКА
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2

Недостатня сила 
всмоктування в 
ході роботи 
пристрою 

B. У разі відключення живлення за 
допомогою пульту дистанційного 
керування, щоб направити пристрій в 
безпечне місце і витягти його.

При використанні пульта 
дистанційного керування при 
відключення живлення існує певний 
ризик, тому дотримуйтесь 
найсуворіших заходи безпеки.

Використайте пульт дистанційного 
керування для повернення пристрою 
в безпечне положення.

Датчик виявлення 
країв видав 
помилку в 
робочому режимі

Перевірте, чи немає пилу на датчиках 
антипадіння, і очистіть їх. Якщо це не 
допомогло, будь ласка, зв'яжіться зі 
службою підтримки.

3

Пристрій неякісно 
очищує вікна

Занадто брудна 
поверхня скла

А.Очистіть провідні колеса

В. Змініть серветку

Пристрій не призначений для дуже 

брудного скла

4
Помилка роботи 
пульта ДУ

Коли пристрій 

працює, активні 

тільки кнопки 

Старт / Пауза.

Спочатку призупиніть пристрій, а 

використайте будь-якц іншу кнопку 

управління пристроєм.

Світловий індикатор 
блимає червоним і 
робот подає 
звуковий сигнал

Датчик виявлення 
країв видав 
помилку в 
робочому режимі

B. У разі відключення живлення за 

допомогою пульту дистанційного 

керування, щоб направити пристрій 

в безпечне місце і витягти його.

УКРАЇНСЬКА
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7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Conga Excellence 970
Код продукту: 05461
Електроживлення: 100-240V ~, 50/60 Hz
Напруга і частота: 90Вт
Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

8. 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.

9. 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

УКРАЇНСЬКА
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1. Компоненты устройства

1

9

10

12

17

16

7

11

13 

15 

18 

8

4

5

3

6

2
CLEAN

14

РУССКИЙ



55Conga WinDroid 970

8

1

2
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6

Основной корпус и сенсоры

1. Передний бампер
2. Индикатор состояния
3. Кнопка Старт / Пауза
4. Ручка
5. Кнопка установки 
графика
6. Динамик
7. Задний бампер

8. Кабель питания
9. Датчик обнаружения
края
10. Передняя салфетка
11. Скребки
12. Основная салфетка
13. Вентилятор

14. ĖĹĸŇōļĹ ľłĿĹŅĴ
15. ĘĴņŋļľ ĶŅĴŅŏĶĴŁļœ
16. ĖŏľĿŒŋĴņĹĿŐ 
ŃļņĴŁļœ
17. ġĴŃńĴĶĿœŒōĹĹ 
ľłĿĹŅł
18. ġļĺŁļĽ ļŁĸļľĴņłń 
ŅłŅņłœŁļœ

ģŇĿŐņ ĸļŅņĴŁŊļłŁŁłķł ŇŃńĴĶĿĹŁļœ

1. ĞŁłŃľļ ĶŏĵłńĴ ŁĴŃńĴĶĿĹŁļœ
2. ĞŁłŃľĴ ģŇŅľ / ģĴŇĻĴ
3. ĞŁłŃľĴ łŋļŅņľļ ľłĿĹŅ
4. ĞŁłŃľĴ ĶŏĵłńĴ ĻłŁŏ łŋļŅņľļ

5. ĞŁłŃľĴ N łĵńĴĻŁłķł ńĹĺļŀĴ łŋļŅņľļ 
6. ĞŁłŃľĴ Z łĵńĴĻŁłķł ńĹĺļŀĴ łŋļŅņľļ
7. ĞŁłŃľļ ņōĴņĹĿŐŁłĽ łŋļŅņľļ
8. ģŇŅņŏĹ ľŁłŃľļ (ĵĹĻ ňŇŁľŊļĽ)

ĞłŀŃĿĹľņĴŊļœ ľłńłĵľļ

 1. Ĥłĵłņ ĸĿœ ŀŏņŐœ łľłŁ

2. ĞĴĵĹĿŐ ŃļņĴŁļœ

3. ģńļŅłŅľĴ ĸĿœ ĻĴōļņŏ łņ 
ŃĴĸĹŁļĽ

4. ģŇĿŐņ ĸļŅņĴŁŊļłŁŁłķł 
ŇŃńĴĶĿĹŁļœ
5. ĥĴĿňĹņľĴ ĸĿœ ŀŏņŐœ łľłŁ

6. īļŅņœōļĽ ńĴŅņĶłń
7. ĜŁŅņńŇľŊļœ Ńł 
őľŅŃĿŇĴņĴŊļļ
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте эти инструкции перед 
использованием прибора. Сохраните эту инструкцию для 
использования в будущем или для новых пользователей.
• Используйте это устройство только по назначению, как
описано в данном руководстве. Производитель не несет
ответственность за причиненные повреждения в случае
использования устройства за неправильную эксплуатацию
устройства.
• 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 детьми старше 8
лет и 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.
• Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с
прибором. Необходимо пристальное наблюдение за детьми,
когда дети пользуются устройством или, устройство работает
рядом с ними.
• Очистка и обслуживание устройства не должны
производится маленькими детьми.
• Устройство не предназначено для работы с помощью
внешнего таймера или отдельной системы дистанционного
управления.
• Не эксплуатируйте устройство в местах, при экстремально
высоких и экстремально низких температурах (ниже 0°С/32F
или выше 40°С/104F). Перед использованием устройства
убедитесь, что устройство подключено к электричеству.
Устройство оборудовано запасным аккумулятором, который
должен быть обязательно заряжен перед использованием
устройства. Запасной аккумулятор обеспечивает работу
устройства в случае отключения электричества или
отключения от розетки.
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• Не оставляйте устройство без присмотра, когда устройство
подключено к электричеству.
• Устройство предназначено только для домашнего
использования внутри помещения. Не используйте
устройство в коммерческой или индустриальной среде.
• Не используйте устройство на треснувшем стекле.
• Используйте только аксессуары, рекомендованные или 
предоставленные производителем. Используйте адаптер
питания, поставляемый только производителем.
• Убедитесь, что напряжение источника питания
соответствует напряжению, указанному на адаптере
питания.
• Не используйте устройство на окне с рамой менее 5 мм.
• Не используйте устройство на мокрых или жирных окнах.
• Храните прибор вдали от источников тепла и горючих
материалов.
• Не используйте устройство, если оно не прикреплено к 
стеклу или имеет видимые признаки повреждения.
• Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не
кладите устройство в воду или другую жидкость. Не
размещайте и не храните устройство, в местах, где оно 
может упасть в ванну или раковину.
• Не прикасайтесь к электровилке или устройству мокрыми 
руками.
• Не заряжайте устройство в очень жарких или холодных
условиях, так как это может повлиять на срок службы
батареи.
• При зарядке устройства не ставьте его на другие
электрические приборы и держите вдали от огня и жидкости.
• Будьте осторожны, чтобы не повредить шнур питания. Не
тяните и не переносите прибор за шнур питания, не 
используйте шнур питания в качестве ручки, не закрывайте
окно на кабеле питания и не надавливайте на шнур тяжестей.
Держите шнур питания вдали от горячей поверхности.
• Не используйте с поврежденным шнуром питания или 
розеткой. Не используйте устройство, если оно не работает
должным образом, упало, было повреждено или попало в 
воду. Устройство должно быть отремонтировано
производителем или его сервисной службой во избежание
опасности.
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• Перед чисткой или обслуживанием устройства,
электровилку необходимо вынуть из розетки. Не
отключайте адаптер питания, потянув за шнур питания.
• В случае необходимости замены резервного
аккумулятора обратитесь к нашему сервисному центру.
• Резервный аккумулятор необходимо извлечь и
утилизировать в соответствии с местными законами и
правилами.
• Перед извлечением аккумулятора или утилизацией
прибора прибор должен быть отключен от розетки.
• Пожалуйста, утилизируйте использованные
аккумуляторы в соответствии с местными законами и
правилами.
• Не сжигайте устройство, даже если оно сильно
повреждено. Аккумулятор может взорваться при контакте
с огнем.

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Идеальная толщина окон должна превышать 5 мм. Рекомендуется не использовать 
робот на окне с рамой толщиной менее 5 мм (0,2 дюйма).

Conga WinDroid 970 может очищать стекло с рамкой или без рамки размером более 50 x 

70 см (19,7 x 27,6 ”).

≥ 5 мм

≥ 50 см

≥ 70 см

CLEAN
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Если окно покрыто грязью, перед использованием очистите небольшой участок стекла 

размером не меньше размера робота и поместите его туда.

• Убедитесь, что между стеклом и препятствиями в комнате, такими как занавески или 
мебель, есть свободное пространство шириной 13 см (5,1 дюйма).
• Conga WinDroid 970 может очищать горизонтально установленное стекло, но только 
при использовании кнопок управления направлением на пульте дистанционного 
управления.
• Conga WinDroid 970 может чистить стекло под углом, но может работать не совсем 
нормально; в таком случае во время работы устройства, необходимо присутствие 
человека, наблюдающего за процессом во избежание несчастных случаев.
• Робот нельзя использовать вверх ногами.
• Рекомендуется чистить робота стандартным распылительным чистящим раствором.

Прикрепление салфетки

Переверните робот и аккуратно прикрепите 

салфетку к нижней части робота. Белая 

сторона салфетки крепится к липучке, а 

серая сторона салфетки должна быть 

обращена наружу. Убедитесь, что салфетка 

не закрывает скребки или датчики 
обнаружения краев.  
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Сборка кабеля питания

Сборка страховочного кабеля

Перед запуском устройства в работу, установите страховочный кабель и другие 
аксессуары.  

A. Силовой разъем
B. Кабель силового разъема
C. Страховочная присоска
D. Страховочный тросик

1. Зафиксируйте один конец страховочного троса на конце A кабеля питания робота и 
затяните.
2. Соедините конец A и конец B и затяните.
3. Обмотайте другой конец страховочного троса вокруг канала присоски и затяните его.

A

C

D

B
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1. 2. 3.

Если длина кабеля питания ограничивает движение робота, можно использовать 

удлинительный кабель робота. Отсоедините конец A и конец B, и соедините их с обоими 

концами удлинительного кабеля соответственно и затяните. С роботом можно 
использовать только один удлинитель. 

Как использовать удлинитель
•  Используйте удлинительный кабель в соответствии с фактическим расстоянием или 
размером стекла, длина каждой линии составляет 1,5 метра.
• Обратите внимание: при эксплуатации изделия с наружной стороны высокого здания 
рекомендуется использовать только 1 удлинительный кабель.
• Подключите два конца удлинителя отдельно к концу кабеля адаптера и концу кабеля 
устройства. Затяните винтовые пряжки. Рекомендуется одновременно использовать 
страховочный трос.

Установка присоски
•  При использовании робота для очистки окна внутри помещения: плотно нажмите на

присоску в верхнем углу внутреннего окна. Убедитесь, что присоска надежно
закреплена на месте.
• При использовании WinDroid Excellence 970 для очистки окна снаружи здания: плотно
нажмите на присоску с внутренней стороны очищаемого окна. Убедитесь, что присоска
безопасно и надежно закреплена.
• Протрите поверхность присоски с помощью прилагаемой в комплекте салфетки для
финализации уборки.
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Спрей чистящий раствор

Опрыскайте верхнюю и нижнюю части салфетки чистящим раствором. После 
распыления протрите дно робота тканью.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Не отключайте устройство от источника питания, когда эксплуатируется робот, в 
противном случае устройство может упасть.

СТАРТ

1. Подключите робот к электропитанию.

2. 2. Дайте аккумулятору зарядиться от 1,5 до 2 часов перед 
использованием робота.

3. 3. Включите робота
Переведите переключатель в положение «-», когда робот 
включен, индикатор состояния загорится синим.

*  Держите предметы подальше от вентилятора робота, 

чтобы избежать его блокировки.

РУССКИЙ



63Conga WinDroid 970

4. Поместите робота на стекло

Поместите робота на окно на расстоянии не менее 10 см (4 дюйма) от углов окна или 
других препятствий. Робот успешно прикреплен к окну, когда индикатор состояния 
постоянно будет светится синим цветом.
• Убедитесь, что между стеклом, мебелью или шторами имеется свободное 
пространство в 5,1 см.

5. Начало очистки

Существует два способа запуска робота:

• Нажмите кнопку «Пуск / Пауза» на роботе или на пульте дистанционного управления, 

чтобы начать очистку. Conga WinDroid Excellence 970 автоматически выбирает «N» 

образный режим очистки.

• Выберите N или Z образный режим очистки на пульте дистанционного управления в 

зависимости от формы окна.

Используйте пульт дистанционного 

управления для запуска устройства. 

Режим очистки лучше всего 

подходит для высоких окон. Продукт 

будет работать в «N» образном 
режиме очистки. 

Используйте пульт дистанционного управления для запуска продукта. Z образный 

режим очистки лучше всего подходит для широких окон. Продукт будет работать в 
режиме «Z».  
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ПАУЗА

Приостановите работу робота во время очистки, нажав кнопку 

«Пуск / Пауза» на роботе или на пульте.

Пока робот находится в режиме паузы, вы можете выбрать 

направление уборки на самом роботе или с помощью кнопок на 

пульте дистанционного управления.

СТОП

По окончании очистки продукт возвращается на место, где начал 
очистку и подает звуковые сигналы.  

1. 1. Снимите робота с поверхности.

Возьмитесь за ручку, нажмите кнопку «Пуск / Пауза» и 

держите более 5 секунд. Затем снимите устройство с окна.

2. Выключение робота

Переместите переключатель в положение «O».

3. Снимите защитную присоску

CLEAN

5”
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PAUSE
Lorsque le robot est en train de nettoyer, vous pouvez le mettre en pause en 

appuyant sur le bouton Start/Pause sur le robot ou sur la télécommande. 

Lorsqu’il est en pause, vous pouvez contrôler sa direction ou le mode de 

fonctionnement avec les boutons sur la télécommande.    

STOP
Lorsque le robot termine le nettoyage, il revient à son point de départ et 

émet un son.  

1. Retirez le robot de la surface.

Tenez bien la poignée et appuyez sur le bouton Start/Pause 

pendant plus de 5 secondes. Ensuite, retirez l’appareil.

2. Éteignez le robot.

Placez l’interrupteur sur la position « 0 ».

3. Retirez la ventouse de sécurité.

CLEAN

5”

4. Отключите робот от электропитания.

ПРИМЕЧАНИЕ: когда световой индикатор светится красным светом и издает звуковой 
сигнал, проверьте, правильно ли подключен адаптер питания. Если адаптер питания 
подключен правильно, индикатор загорится синим светом и начнет работать. Если 
адаптер питания подключен правильно, а продукт по-прежнему горит красным светом, 
используйте кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления для 
управления устройством и переместите его из его текущего положения, пока не 
загорится синий индикатор, нажмите клавиши «Пуск / Пауза» на пульте 
дистанционного управления для старта работы устройства.

5. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Когда очищаете салфетки и нижнюю часть устройства, пожалуйста, отключите его.  

Уход за салфетками: переверните робот и снимите чистящую ткань, погрузите ее в 
прохладную чистую воду на 2 минуты. Постирайте ее руками с мягким моющим 
средством и положите на ровную поверхность для просушки. Дайте салфетке 
полностью высохнуть, прежде чем снова крепить ее к роботу. 

•  Не прикрепляйте влажную чистящую салфетку к роботу, так как это может привести к
его скольжению по окну.

• Регулярная стирка чистящей салфетки может продлить ее срок эксплуатации.

• Если салфетка изнашивается или перестает прикрепляться к роботу, замените ее на
новую.
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Вентилятор: переверните робот и вытрите грязь с вентилятора чистой салфеткой, для 

обеспечения хорошего всасывания.

Направляющие колеса: переверните робот и протрите четыре боковых ролика чистой 

салфеткой, чтобы сохранить их эффективную работу.

Датчики обнаружения краев: переверните робот и 

протрите пять датчиков обнаружения краев чистой 
салфеткой чтобы сохранить их эффективную работу. 

Скребки:  Переверните робота и протрите скребки 

чистой салфеткой, чтобы обеспечить их 

эффективность.

Ведущие колеса: перед чисткой 
переведите выключатель питания в 
положение «-». Затем подождите 8 
секунд, пока робот не прекратит 
всасывание и подаст звуковой 
сигнал. Затем нажмите кнопку 

   на пульте дистанционного 

управления и начните чистку 

ведущих колес.

Нажмите кнопки Старт / Пауза и 

Очистка на пульте дистанционного 

управления, чтобы проверить есть 

ли на ведущих колесах грязь, 

нажмите паузу и очистите грязь.

После чистки переведите 

переключатель в нижней части робота 

в положение «О».
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Световые индикаторы:

Мигает голубым 
цветом

Готов к работе, можно установить устройство на стекло

Светится ярко
голубым

Готов к работе, робот хорошо прикрепился к стеклу и готов 

начать очистку.

Мигает 
красным цветом

Не корректно подключен кабель питания или робот недостаточно 

хорошо прикрепился к окну. Если кабель отсоединен а устройство 

подает звуковые сигналы, снимите робот с окна или подключите 
устройство снова к розетке.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Номер Ошибка Причина Решение

1

Если световой 

индикатор мигает 

голубым светом, 

робот считает что 

условия подходящие 

для корректной 

работы. Но если 

данный процесс 

длится более 20 

секунд это может 

означать следующие 
ошибки.

Некорректно 
установлены 
салфетки.

Снимите и снова корректно 
установите чистящие салфетки.

Ошибка датчика 

антипадения.

Проверьте нет ли на датчике 
инородного предмета, что мешает 
ему корректно работать. 

Поверхность стекла 

слишком грязная.

Самостоятельно очистите часть 
поверхности чтобы робот смог хорошо 
прикрепится к окну.

2

Световой индикатор 
мигает красным и 
робот издает 
звуковые сигналы

Не подключен кабель 

питания. 

А. Подключите устройство к 

электросети и снова нажмите кнопку 

старт, чтобы запустить устройство в 
работу.
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2

Недостаточная сила 
всасывания в ходе 
работы устройства. 

B. В случае отключения питания 
используйте пульт дистанционного 
управления, чтобы направить 
устройство в безопасное место и 
извлечь его.

     При использовании пульта 
дистанционного управления при 
отключении питания существует 
некоторый риск, поэтому соблюдайте 
самые строгие меры 
предосторожности.

В соответствии с реальными 
условиями используйте пульт 
дистанционного управления для 
возврата продукта в безопасное 
положение.

Датчик 
обнаружения краёв 
издал ошибку в 
рабочем режиме

Проверьте, нет ли пыли в датчиках 
антипадения, и очистите их. Если это 
не помогло, пожалуйста, свяжитесь со 
службой поддержки

3

Устройство 
некачественно 
очищает окна.

Слишком грязная 
поверхность стекла.

А.Очистите ведущие колеса

В.Смените чистящую салфетку

Данное устройство не предназначено 

для слишком грязного стекла.

4
Ошибка работы 
пульта ДУ

Когда устройство 

работает, активны 

только кнопки 

Старт/Пауза.

Сначала приостановите устройство, 

затем используйте любую другую 

кнопку управления устройством.

Световой индикатор 
мигает красным и 
робот издает 
звуковые сигналы

Датчик 
обнаружения краёв 
издал ошибку в 
рабочем режиме

А. Подключите устройство к 

электросети и снова нажмите кнопку 

старт, чтобы запустить устройство в 
работу.
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Conga Excellence 970
Код продукта: 05461
Электропитание: 100-240V~, 50/60 Hz
Напряжение и частота: 90Вт
Сделано в Китае | Разработано в Испании 

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

9. 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 
коррозионные вещества, а также другим неисправностям, связанным с воздействием 
покупателя. 
· Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не 
уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec. 
· Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или запасных частей 
из-за постоянного использования. 
· Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего 
устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за 
исключением расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не 
распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим 
продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в Официальный 
сервисный центр Cecotec

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