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Hartelijk dank voor uw aanschaf van een BISSELL-
stoomreiniger 
Wij zijn blij dat u een BISSELL-stoomreiniger hebt gekocht. Al onze 
kennis en ervaring met het verzorgen van vloeren is toegepast bij het 
ontwerpen en vervaardigen van dit complete, technologisch hoogwaardige, 
huishoudelijk reinigingssysteem.

Uw BISSELL-stoomreiniger is met de grootste zorgvuldigheid 
samengesteld en daarom leveren wij er een beperkte garantie van twee 
jaar bij. Verder staan wij achter dit product met een deskundige, toegewijde 
klantenserviceafdeling, die u bij problemen snel en vakkundig zal helpen.

Mijn overgrootvader heeft de vloerreiniger in 1876 uitgevonden. Vandaag 
de dag is BISSELL wereldwijd marktleider op het gebied van design, 
productie en service van kwalitatief hoogwaardige, huishoudelijke 
reinigingsproducten, zoals onze BISSELL-stoomreiniger.

Nogmaals hartelijk dank, namens iedereen bij BISSELL.

Mark J. Bissell 
voorzitter en algemeen directeur

Verklaring van de symbolen

WAARSCHUWING RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE 
SCHOK OF LETSEL.

STOOM GEVAAR VAN BRANDWONDEN.

HANDLEIDING LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING 
VOOR VOLLEDIGE INSTRUCTIES OP HET 
GEBIED VAN VEILIGHEID EN GEBRUIK.

WEEE WERP HET APPARAAT AAN HET EINDE 
VAN ZIJN LEVENSDUUR NIET WEG 
BIJ HET REGULIERE HUISHOUDELIJKE 
AFVAL MAAR LEVER HET IN BIJ EEN 
OFFICIEEL INZAMELINGSPUNT ZODAT 
HET KAN WORDEN GERECYCLED. 
HIERDOOR SPAART U HET MILIEU.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

»   Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de stekker van 
het netsnoer in het stopcontact zit.

»   Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet 
gebruikt en voordat u onderhoud gaat uitvoeren.

»   Breng geen wijzigingen aan de geaarde stekker aan.

»   Stel het apparaat niet bloot aan regen. Binnenshuis opbergen.

»  Kinderen dienen onder toezicht van een volwassene te staan 
om ervoor te zorgen dat kinderen niet met het apparaat 
kunnen spelen.

»   Niet bestemd voor personen (waaronder kinderen) met 
verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden,  
of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht  
staan of instructies hebben ontvangen aangaande het  
gebruik van het apparaat door iemand die  
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

»   Alleen gebruiken zoals beschreven in  
deze gebruikershandleiding.

»   Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.

»   Niet gebruiken indien het netsnoer of de stekker is beschadigd.

»   Indien het netsnoer is beschadigd, dient dit door de fabrikant 
of een van zijn servicemedewerkers te worden vervangen om 
gevaarlijke situaties te voorkomen.

»   Niet onderdompelen in water of vloeistof.

»   Indien het apparaat niet werkt zoals bedoeld, is gevallen, 
beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, 
dan dient u het apparaat niet te gebruiken en aan een 
servicecentrum aan te bieden.

»   Er mogen geen vloeistoffen of stoom worden gericht op 
apparaten waarbinnen zich elektrische onderdelen bevinden.

»   Niet aan het netsnoer trekken of het apparaat aan het netsnoer 
optillen, het netsnoer als handvat gebruiken, de klep van het 
netsnoer sluiten, of het netsnoer rond scherpe randen of 
bochten trekken.

»   Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

»   Stekker niet uit het stopcontact nemen door aan het  
netsnoer te trekken.

»   Als u de stekker uit het stopcontact wilt nemen, trek dan  
aan de stekker en niet aan het netsnoer.

»   Stekker of apparaat niet met natte handen aanraken.

»   Steek geen voorwerpen in openingen.

»   Niet gebruiken als openingen zijn geblokkeerd; zorg dat het 
apparaat vrij is van stof, pluis, haar en alles wat de luchtstroom 
kan verminderen.

»   Zorg dat haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen zich 
uit de buurt van openingen en bewegende delen bevinden.

»   Schakel alle bedieningselementen uit alvorens de stekker uit 
het stopcontact te nemen.

»   Wees extra voorzichtig bij het reinigen op trappen.

»   Stoomreiniger niet gebruiken in een afgesloten ruimte die is 
gevuld met dampen afkomstig van olieverf, verfverdunner, 
bepaalde mottenafweerstoffen, ontvlambare stoffen of andere 
explosieve of giftige dampen.

»   Zorg dat het apparaat zich op een vlak horizontaal  
oppervlak bevindt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES  
VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

ALLEEN VOOR GEBRUIK MET WISSELSTROOMSPANNING VAN 220-240 VOLT 50/60 HZ. 

Dit model is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

    DIT SYMBOOL BETEKENT WAARSCHUWING: 
GEVAAR VAN BRANDWONDEN.

WAARSCHUWING
NIET ONDERDOMPELEN. NIET BEDOELD OM 
RUIMTES MEE TE VERWARMEN.

WAARSCHUWING
HEET OPPERVLAK. NIET AANRAKEN.

WAARSCHUWING
WATERTANK STAAT ONDER DRUK. DRUK OP DE 
ACTIVERING OM DRUK TE LATEN ONTSNAPPEN 
ALVORENS DE VEILIGHEIDSDOP LOS TE MAKEN. 
LAAT GEDURENDE 5 MINUTEN AFKOELEN 
ALVORENS DE WATERTANK OPNIEUW TE 
VULLEN. GEDISTILLEERD WATER AANBEVOLEN.

LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DE 
STOOMREINIGER TE GEBRUIKEN.  
Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd bepaalde 
basisvoorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder deze. 

WAARSCHUWING
ALTIJD AANSLUITEN OP EEN CORRECT 
GEAARD ELEKTRISCH STOPCONTACT.

WAARSCHUWING
GA ALS VOLGT TE WERK OM HET RISICO VAN BRAND, 
ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL TE VERKLEINEN:
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A  Productoverzicht

1 Veiligheidsdop
2 Stoomactivering
3 Indicatielampje
4 Netsnoer
5 Flexibele slang
6 Extra spuitmond

7 Reinigingsborstel
8 Platte schraper 
9  Hoekstuk
10  Voegenborstel
11  Wisser

Alle woonvertrekken met 
stoom reinigen
Met de Steam Shot kunt u vlekken, 
hardnekkig vuil, opgedroogde harde 
voedselresten en ander huishoudelijk vuil 
losweken en verwijderen van  
harde oppervlakken. 

1. Vul het apparaat met koud leidingwater of 
met gedistilleerd/gedemineraliseerd water.

2. Steek de stekker in het stopcontact. 

3. Zodra het rode indicatielampje uit gaat, is 
de stomer gereed voor gebruik. Druk op de 
activering om te stomen. 

4. Veeg het oppervlak met een schone, 
droge doek af.B  Gebruik

Vullen met water
1. Druk de veiligheidsdop in en draai deze 
tegen de wijzers van de klok in.

2. Vul de maatdop tot de maximale vullijn.

3. Giet voorzichtig water in de stoomreiniger.

OPMERKING: Voeg niets anders toe dan 
koud water anders raakt het warmte-
element beschadigd en vervalt de garantie.

4. Plaats de veiligheidsdop weer terug door 
deze naar beneden te duwen en met de 
wijzers van de klok mee te draaien.

Als uw plaatselijke leidingwater veel 
mineralen bevat (‘hard water’), dan raden wij 
aan om gedistilleerd of gedemineraliseerd 
water te gebruiken.

Netsnoer
Wikkel het netsnoer los alvorens het 
apparaat te bedienen.

Indicatielampje
Het rode indicatielampje gaat aan wanneer 
het apparaat op de stroomtoevoer wordt 
aangesloten. Zodra de stoomreiniger gereed 
is voor gebruik, gaat het lampje uit.

Stoomactivering
Druk de stoomactivering in om te stomen.

OPMERKING: De ronde knop moet worden 
ingeschakeld om de activering te openen 
en stoom te laten ontsnappen.

Om de watertank bij te vullen na geledigd 
te zijn, moet de activering ingeschakeld zijn 
om alle opgebouwde stoom/druk te laten 
ontsnappen. Druk op de activering om alle 
stoom/druk te laten ontsnappen.

Neem altijd de stekker van de Steam Shot uit 
het stopcontact alvorens deze (opnieuw) te 
vullen. Druk op de activering tot de druk in 

de stoomreiniger volledig is ontsnapt. Wacht 5 minuten en 
verwijder dan de dop.

Controleer alvorens een hulpstuk van de stoomreiniger te 
verwijderen of er geen stoom meer uit het hulpstuk komt. 
Gebruik een ovenwant om hulpstukken te verwijderen,  
of wacht tot deze zijn afgekoeld alvorens ze te verwijderen.

Houd gezicht en huid uit de buurt van stoom. Als u dit nalaat, 
kan dit persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Een thermische schok kan leiden tot glasbreuk. Alvorens 
koude glazen oppervlakken te reinigen, dient u het oppervlak 
voorzichtig te verwarmen door de stoomstraal vanaf een afstand 
van minimaal 10 tot 15 centimeter op het glas te richten.

Kantel de stoomreiniger nooit onder een hoek van meer  
dan 45° aangezien u hiermee kokend water kunt morsen  
tijdens het stomen.

Voer deze procedure nooit uit op kleding die u op dat moment 
draagt. Als u dit wel doet, kan dit brandwonden veroorzaken.

Voeg niets anders toe dan koud water anders raakt het  
warmte-element beschadigd en vervalt de garantie.

Steek de stekker van de stoomreiniger pas in het 
stopcontact als u bekend bent met alle instructies 
en bedieningsprocedures.

www.BISSELL.com      
61

N
L



Garantie voor de klant 
Deze Garantie is alleen van toepassing buiten de Verenigde Staten en  
Canada. Deze Garantie wordt geleverd door BISSELL International Trading  
Company BV (“BISSELL”).

Deze Garantie wordt geleverd door BISSELL.  U verkrijgt hiermee bepaalde 
rechten. Deze Garantie wordt aangeboden als een aanvullende voorziening 
op uw wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook nog andere wettelijke rechten. 
Dit is per land verschillend. Als u wilt weten wat uw wettelijke rechten en 
mogelijkheden tot verhaal zijn, neemt u dan contact op met uw plaatselijke 
consumentenadviesdienst. Niets in deze Garantie vervangt of doet enige inbreuk 
op uw wettelijke rechten of mogelijkheden tot verhaal.  Als u aanvullende 
informatie wilt over deze Garantie of vragen hebt aangaande de dekking,  
neemt u dan contact op met de klantenservice van BISSELL of met uw  
plaatselijke distributeur. 

Deze Garantie wordt aan de oorspronkelijke koper van het product in  
nieuwstaat verleend en is niet overdraagbaar. U dient een bewijs van aankoop 
met de datum van aankoop te kunnen overleggen om aanspraak te kunnen 
maken op deze Garantie.

Beperkte garantie van twee jaar
Met inachtneming van de *UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN die hieronder staan 
vermeld, zal BISSELL gedurende twee jaar gerekend vanaf de datum van aankoop 
door de oorspronkelijke koper elk defect of niet goed werkend onderdeel of 
product kosteloos repareren of vervangen (door nieuwe of herstelde onderdelen 
of producten), zulks ter beoordeling van BISSELL.

BISSELL raadt aan dat u de originele verpakking en het originele bewijs van 
aankoop gedurende de garantietermijn bewaart voor het geval het gedurende de 
garantieperiode noodzakelijk is een beroep te doen op de Garantie. Het bewaren 
van de originele verpakking kan handig zijn indien het product moet worden 
verzonden, maar dit is geen voorwaarde in de Garantie.

Als uw product onder deze Garantie wordt vervangen door BISSELL, dan zal  
de Garantie van het nieuwe product de resterende periode van de Garantie 
omvatten (gerekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop). De periode 
van deze Garantie zal niet worden verlengd als uw product wordt gerepareerd 
of vervangen.

*UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN OP 
DE GARANTIEBEPALINGEN

Deze Garantie is van toepassing op producten die voor persoonlijk 
huishoudelijk gebruik worden gebruikt en niet voor commerciële doeleinden 
of verhuurdoeleinden.  Verbruiksonderdelen zoals filters, riemen en 
reinigingsdoeken, die van tijd tot tijd door de gebruiker moeten worden 
onderhouden of vervangen, vallen niet onder deze Garantie.  

Deze Garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van 
normaal gebruik en normale slijtage. Schade of defecten die zijn veroorzaakt 
door de gebruiker of door derden, of deze nu een gevolg zijn van een 
ongeluk, nalatigheid, misbruik, verwaarlozing of enig ander gebruik dat niet in 

overeenstemming is met de Gebruikershandleiding, vallen niet onder  
deze Garantie. 

Reparaties (of pogingen tot een reparatie) die zijn uitgevoerd door onbevoegden 
hebben als resultaat dat deze Garantie komt te vervallen of er nu wel of geen schade 
is ontstaan als gevolg van die reparatie/poging.

Verwijdering van of manipulatie aan het productclassificatielabel op het  
product of het onleesbaar maken ervan heeft tot resultaat dat deze Garantie 
komt te vervallen. 

MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER IS BEPAALD, ZIJN BISSELL EN ZIJN 
DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG ONVOORZIEN VERLIES OF ENIGE 
ONVOORZIENE SCHADE OF VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE 
VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT 
WAARONDER ZONDER BEPERKING WINSTDERVING, OMZETDERVING, ONDERBREKING 
VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN HANDELSKANSEN, STRESS, ONGEMAK  
OF TELEURSTELLING.  MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER IS BEPAALD, 
ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BISSELL DE AANSCHAFPRIJS VAN HET PRODUCT 
NIET OVERSTIJGEN.

BISSELL SLUIT ZIJN AANSPRAKELIJK NIET UIT EN BEPERKT DEZE NIET VOOR WAT 
BETREFT (A) DODELIJK OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE 
NALATIGHEID OF DE NALATIGHEID VAN ONZE WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS 
OF TOELEVERANCIERS; (B) FRAUDE OF ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN; (C) OF 
VOOR ENIG ANDERE ZAAK DIE NIET BIJ WET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Verzorging door de klant
Ga voor onderhoud van uw BISSELL-
product of als u een beroep wilt doen 
op onze Beperkte garantie van twee 
jaar naar:

Website of e-mail:
www.BISSELL.com

Vervangende onderdelen en accessoires zijn 
tegen betaling te verkrijgen. Ga hiervoor 
naar www.BISSELL.com

Ga naar de website van BISSELL op: www.BISSELL.com
Houd bij het opnemen van contact met BISSELL altijd het modelnummer van uw reinigingssysteem bij de hand.

Noteer uw modelnummer: _____________ Noteer de datum van aankoop: _____________

OPMERKING: Bewaar uw originele bewijs van aankoop. Dit is het bewijs van de datum van uw 
aankoop voor het geval u een beroep wilt doen op de Garantie. Zie Garantie voor meer informatie.

©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten van Amerika
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
Onderdeelnummer   161-1612 12/16
Ga naar onze website op: www.BISSELL.com
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