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Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng
và đã được nối đất.
Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ.
Kiểm tra dây điện và thiết bị thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng nếu có. Nếu dây
điện hay thiết bị bị hỏng, hãy mang thiết bị tới trung tâm bảo hành để thay thế, tránh nguy hiểm
cho người dùng nếu sửa chữa sai cách.
Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị rơi hoặc nếu có dấu hiệu hư hỏng.
Không tự sửa thiết bị. Liên hệ với Bộ phận bảo hành để kiểm tra.
Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng của Cecotec để tránh các trường hợp thương tích hay hư hại.
Không đặt thiết bị gần nguồn nhiệt, các chất dễ cháy, môi trường ẩm ướt hoặc để thiết bị tiếp xúc
với nước hoặc các chất lỏng khác. Không sử dụng thiết bị ngoài trời.
Không sử dụng thiết bị để hút chất lỏng, diêm, đầu thuốc lá, tro nóng hoặc trên bề mặt ướt.
Không sử dụng thiết bị trên bề mặt bê tông, đường nhựa hoặc các bề mặt gồ ghề khác.
Đặc biệt chú ý khi sử dụng thiết bị để làm sạch cầu thang.
Không chặn các lỗ hút của thiết bị hoặc cản trở luồng khí. Giữ cho các lỗ hút không bị tắc bởi bụi,
xơ vải, quần áo hoặc ngón tay và giữ các bộ phận chuyển động không bị kẹt bởi tóc.
Tắt và rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ điện khi không sử dụng trong một thời gian dài, trước khi
vệ sinh, sửa chữa, trước khi lắp các bộ phận và trước khi tháo pin.
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3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ
3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

Lấy thiết bị ra khỏi hộp đựng và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận có đầy đủ trong hộp đựng 
và không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng ngay lập 
tức.  

•
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Không sửa bộ nguồn dưới bất kỳ hình thức nào.
Luôn vận hành và bảo quản thiết bị ở nơi có nhiệt độ phòng trong khoảng từ 5 đến 40ºC.
Đảm bảo bộ lọc và chổi chính được lắp đặt đúng cách trước khi vận hành thiết bị.
Để ngắt kết nối phích cắm khỏi ổ điện, kéo từ phích cắm, không kéo dây.
Không nhúng hay để dây điện, phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận không thể tháo rời nào của thiết bị 
tiếp xúc với nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô trước khi cắm, rút phích cắm 
hoặc bật thiết bị.
Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh 
nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết 
bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm. 
Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị. Chú ý khi trẻ chơi gần thiết bị.
Thiết bị sử dụng pin Li-ion, không đốt cháy hoặc để pin ở môi trường có nhiệt độ cao vì chúng có 
thể phát nổ.
Trong điều kiện khắc nghiệt, nước có thể rò rỉ từ pin hoặc vỏ pin. Không chạm vào nước này. Nếu 
không may chạm phải, rửa vùng tiếp xúc bằng xà phòng và nước sạch. Nếu nước rơi vào mắt, rửa 
ngay lập tức bằng nước sạch trong tối thiểu 10 phút và tới trung tâm y tế để tiếp tục xử lý. Đeo 
găng tay để xử lý pin và thải bỏ ngay lập tức theo quy định của địa phương.
Tránh để pin tiếp xúc với các vật kim loại nhỏ như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh hoặc ốc vít.
Trước khi sử dụng pin mới hoặc pin được sử dụng lần đầu tiên sau khi được bảo quản trong thời 
gian dài, hãy sạc đầy pin. Khi cất giữ thiết bị do không sử dụng trong thời gian dài, hãy đảm bảo 
rằng pin đã được sạc đầy và pin được sạc và dùng ít nhất ba tháng một lần.
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3.2 Lắp đặt thiết bị
Ống hút và cụm bộ phận hút
Để lắp đặt bộ phận hút vào ống hút bụi, căn chỉnh cả hai để đảm bảo mấu trên bộ phận hút khớp với 
các thanh dẫn trên ống và lắp vào cho đến khi chúng được cố định chắc chắn. Để tháo rời, nhấn nút 
thả bộ phận hút, giữ chắc bộ phận hút và kéo ống hút ra.

Ống hút và cụm thân máy chính
Sau khi lắp ráp ống hút bụi và đế hút, lắp đầu trên cùng của ống hút vào thân máy chính cho đến khi 
nó khớp vào vị trí.
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Cụm giá treo tường
Xoáy 2 ốc vít tự khoan M4 * 20 theo chiều ngang với khoảng cách 164.5 mm giữa 2 ốc vít và treo 
giá treo tường từ các ốc vít. Bạn cũng có thể sử dụng ốc vít để treo các phụ kiện.

16
4.

5

3.3 Sử dụng thiết bị

1

2. Nhấn nút Cường độ để chọn mức cường độ hút bạn 
muốn: Thấp, Trung bình hoặc Cao. Thiết bị sẽ tự 
động hoạt động ở mức cường độ cao. Bạn có thể 
điều chỉnh mức cường độ bất cứ lúc nào bằng cách 
nhấn nút này.

2

Lưu ý: Khi pin được sạc đầy, đèn báo pin sẽ sáng màu xanh. Khi pin yếu, đèn báo pin sẽ nhấp nháy.
1. Nhấn nút Nguồn để bật thiết bị.

3. Nhấn lại nút Nguồn để tắt thiết bị.
Hút bụi cầm tay
Sau khi tháo thân máy chính ra khỏi ống hút bụi, thiết 
bị có thể được sử dụng như thiết bị cầm tay.
Nhấn nút thả bộ phận hút để tháo ống hút ra khỏi bộ 
phận hút và tháo rời bộ phận hút khỏi thân máy chính.

1



Phụ kiện
Thiết bị có thêm các phụ kiện khác giúp bạn làm sạch các loại bề mặt, vật thể và bụi bẩn khác nhau. 
Một số trong các phụ kiện phù hợp sử dụng cho hút bụi cầm tay và những phụ kiện khác phù hợp sử 
dụng với ống hút và bộ phận hút.
1. Chổi Cepillo Jalisco
Lắp chổi này vào bộ phận hút. Chổi này được thiết kế đặc biệt để làm sạch sàn cứng, nhưng cũng có 
thể được sử dụng để làm sạch sàn mềm hiệu quả. Chổi hoạt động dựa trên hệ thống bảo vệ giúp bộ 
phận hút tránh bị rối và ngăn không cho thiết bị bị hỏng, vì khi hút được các vật lớn hoặc bụi bẩn 
quá mức, chổi sẽ dừng quay và thiết bị cũng sẽ tự động ngừng hoạt động.
2. Bàn chải cơ giới dùng cho bọc ghế

5. Phụ kiện hút bụi góc
Phụ kiện này được thiết kế đặc biệt để làm sạch các góc, kẽ hở, đế sàn, gờ, v.v.

Bàn chải này được sử dụng với hút bụi cầm tay để làm sạch tất cả các loại bọc ghế.
3. Chổi đa năng
Chổi rời này được làm bằng silicone và lông ngắn, rất phù hợp để làm sạch tất cả các loại bề mặt, 
bao gồm cả thảm và lông vật nuôi. Phụ kiện này có thể được sử dụng với hút bụi cầm tay hoặc bộ 
phận hút.
4. Chổi nhỏ & chổi to dùng cho nội thất
Phụ kiện này có thể được sử dụng với hút bụi cầm tay hoặc bộ phận hút, cho phép làm sạch đồ đạc 
mà không gây hỏng hóc và chạm được tới những góc khó tiếp cận.
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6. Giá treo tường
Thiết bị có một giá treo tường, giúp bạn có thể treo thiết bị cũng như các phụ kiện khác lên tường 
khi không sử dụng.
Lưu ý: Nên lắp đặt giá treo tường ở độ cao đủ cao để thiết bị khi treo không chạm vào mặt sàn.
7. Sạc
Thiết bị có thể được sạc theo 2 cách khác nhau. Bạn có thể sạc trực tiếp thông qua thân máy chính 
hoặc tháo pin và sạc riêng.
Bạn phải sạc pin khi pin yếu. Trong khi sạc, đèn báo pin sẽ nhấp nháy màu xanh. Thời gian sạc là 
khoảng 4 - 6 giờ.

• Khi treo thiết bị trên giá treo tường, kết nối dây với nguồn điện và sạc thiết bị.

• Để sạc pin riêng biệt cho thiết bị, nhấn nút thả pin và tháo pin ra khỏi thân máy chính. Đặt pin trên 
bề mặt phẳng, an toàn, kết nối với bộ nguồn và cắm bộ nguồn vào ổ điện. Ngắt kết nối pin khỏi bộ 
nguồn khi đèn báo pin sáng màu xanh.

4. VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC THIẾT BỊ
•

•
•
•

Sử dụng vải mềm ẩm để làm sạch bề mặt thiết bị. Không sử dụng cọ sắt, bột hoặc chất tẩy rửa để 
vệ sinh thiết bị.
Không để nước nhỏ vào trong thiết bị.
Bảo quản thiết bị tại nơi khô ráo, mát mẻ và xa tầm tay trẻ em.
Không nhúng thiết bị vào trong nước và không vệ sinh thiết bị hay bất cứ bộ phận nào trong máy 
rửa chén.

Khoang chứa bụi
Để đổ sạch bụi trong khoang chứa, trước tiên, hãy tháo rời thân máy chính khỏi phần còn lại của 
thiết bị. Để tháo, nhấn nút thả khoang chứa bụi và tháo ra. Mở nắp và đổ bụi bên trong ra ngoài. Nếu 
cần, lắc nhẹ để loại bỏ tất cả bụi. 

6 MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY CONGA ROCKSTAR 600 HERO



Để làm sạch khoang bụi, sử dụng nước hoặc xà phòng nếu cần.
Khuyến cáo: Nên vệ sinh khoang chứa bụi sau mỗi lần sử dụng.
Bộ lọc
Nên vệ sinh bộ lọc thường xuyên để đảm bảo hiệu suất tối đa. Bạn có thể làm sạch bộ lọc bằng nước 
ấm. Để bộ lọc khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào thiết bị.

5

4
6

Để lấy bộ lọc ra:
1. Mở khoang chứa bụi theo hướng dẫn trên phần trước. 

Xoay bộ lọc kim loại ngược chiều kim đồng hồ và tháo ra. 
Vặn trục xoáy nhựa và tháo ra. 
Kéo từ mấu trên đỉnh của thân máy chính và tháo bộ lọc ra.

2.
3.
4.

5. Rửa tất cả các bộ phận này bằng nước ấm. 
Để các bộ phận khô hoàn toàn trước khi lắp đặt và sử dụng lại. 
Lắp ráp lại tất cả các bộ phận trở lại vị trí.

Chổi Cepillo Jalisco và chổi đa chức năng
Khuyến cáo: Bạn phải vệ sinh chổi thường xuyên để tránh tóc và các vật lạ khác vướng, kẹt vào chổi.

1.
2.
3.
4.

Nhấn nút thả chổi ở phần dưới cùng của bộ phận hút và tháo chổi.
Rửa bằng nước ấm, không sử dụng chất tẩy rửa hoặc xà phòng.
Đảm bảo chổi khô hoàn toàn trước khi lắp đặt lại thiết bị. 
Để loại bỏ tóc rối, sử dụng một lưỡi dao rạch xuống rãnh để cắt tóc, sau đó kéo tóc ra.

8
8

77
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6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã thiết bị: 
Tên thiết bị:
Nguồn điện:
Điện áp pin:
Sản xuất tại: 
Thiết kế tại:   

05460
Conga RockStar 600 Hero 
400 W, 00-240 V, 50/60 Hz
25,9 V
Trung Quốc
Tây Ban Nha

5. XỬ LÝ SỰ CỐ
Vấn đề Nguyên nhân Giải pháp

Động cơ không hoạt động • Hết pin • Sạc thiết bị
Công suất hút rất thấp. •

•
•

Khoang bụi đã đầy.
Bộ lọc bị bẩn hoặc bị tắc.
Cửa hút của ống hút bụi hoặc 
bộ phận hút bị chặn.

•
•
•

Đổ bụi trong khoang.
Vệ sinh hoặc thay bộ lọc.
Làm sạch bụi bẩn bám vào 
chổi.

Thời gian hoạt động sau khi 
sạc bị giảm.

•
•

Thiết bị chưa được sạc đủ.
Pin bị hỏng hoặc quá cũ.

•
•

Sạc đầy pin.
Thay pin.
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