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 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES 
GRONDIG DOOR VOORDAT U 
UW STOOMREINIGER GEBRUIKT. 

Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die bij gebruik van elektrische 
apparaten in acht genomen moeten worden, waaronder de volgende:

WAARSCHUWING
SLUIT HET APPARAAT ALTIJD AAN OP EEN GOED 
GEAARD STOPCONTACT.

WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN 
OF LETSEL TE BEPERKEN:

»  Trek de stekker uit het stopcontact 
wanneer het apparaat niet in gebruik is 
en voordat u onderhoud uitvoert.

»   Dit apparaat kan worden gebruikt door 
personen met een verminderd fysiek, 
zintuigelijk of mentaal vermogen of met 
een gebrek aan ervaring en kennis, mits 
ze begeleiding of instructies hebben 
ontvangen over het veilig gebruik van het 
apparaat en ze de gevaren begrijpen die 
daarmee gepaard gaan. 

»   Er dient op te worden toegezien dat 
kinderen niet met het apparaat spelen.

»   Als het netsnoer beschadigd is, moet het 
door de fabrikant, een onderhoudsmonteur 
of door andere personen met vergelijkbare 
kwalificaties worden vervangen, om risico's 
te voorkomen.

»   Vloeistoffen of stoom moeten worden 
weggehouden van apparatuur met 
elektrische onderdelen.

»   Laat het apparaat niet onbeheerd achter met de stekker in 
het stopcontact. 

»   Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer het 
gevallen is, wanneer er zichtbare schade is of wanneer 
het lekt. 

»   Houd het apparaat tijdens de werking of het afkoelen buiten 
het bereik van kinderen. 

»   Het oppervlak van de voet kan tijdens het gebruik warm 
worden. 

»   Laat het apparaat niet zonder toezicht achter met de stekker 
in het stopcontact.

»   Breng geen wijzigingen aan de geaarde stekker aan.

»   Om het risico op een elektrische schok te beperken: alleen 
voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan 
regen. Berg het apparaat binnenshuis op.

»   Sta niet toe dat het apparaat wordt gebruikt als speelgoed.

»   Gebruik het apparaat alleen zoals aangegeven in deze 
gebruikershandleiding.

»   Gebruik alleen opzetstukken die door de fabrikant worden 
aanbevolen.

»   Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker 
beschadigd is.

»   Dompel het apparaat niet onder in water of andere 
vloeistoffen.

»   Als het apparaat niet werkt zoals het hoort, gevallen is, 
beschadigd is, buitenshuis heeft gestaan of in het water is 
gevallen; doe dan geen poging om het te gebruiken, maar 
laat het apparaat repareren bij een bevoegd servicecentrum.

»   Vloeistoffen of stoom moeten worden weggehouden van 
apparatuur met elektrische onderdelen.

»   Trek of draag het apparaat niet via het snoer, gebruik het 
snoer niet als handvat, sluit geen deuren met het snoer 
ertussen en trek het snoer niet langs scherpe randen of 
hoeken.

»   Laat het apparaat niet over het snoer lopen.

»   Houd het snoer weg bij warme oppervlakken.

»   Om de stekker uit het stopcontact te trekken, neemt u de 
stekker en niet het snoer vast.

»   Neem de stekker of het apparaat niet vast met natte handen.

»   Stop geen objecten in de openingen.

»   Schakel alle knoppen uit voordat u de stekker uit het 
stopcontact trekt.

»   Wees extra voorzichtig als u trappen schoonmaakt.

»   Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte, gevuld 
met dampen afkomstig van verf op oliebasis, verfverdunner, 
mottenbeschermingsmiddelen, ontvlambare stoffen of 
andere explosieve of giftige dampen.

»   Houd het apparaat op een horizontaal oppervlak.

ALLEEN TE GEBRUIKEN MET EEN 220-240 VOLT AC 50/60 HZ-VOEDING. 

Dit model is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.

    DIT SYMBOOL BETEKENT WAARSCHUWING: 
GEVAAR OP BRANDWONDEN

WAARSCHUWING
HET OPPERVLAK KAN HEET ZIJN. VERMIJD CONTACT.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 
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Hartelijk dank voor uw aankoop van een  
BISSELL-stoomreiniger

We zijn blij dat u een BISSELL-
stoomreiniger hebt gekocht. Alles 
wat we weten over vloeronderhoud is 
terug te vinden in het ontwerp en de 
constructie van dit volledig, hightech 
reinigingssysteem voor particulier 
gebruik.

Uw BISSELL-reiniger voor harde vloeren 
is zeer goed gemaakt en komt met een 
beperkte garantie van twee jaar. Uw 
apparaat wordt tevens ondersteund 
door een toegewijde klantenservice 
met kennis van zaken. Mocht u ooit een 
probleem ervaren, zult u op een snelle 
en attente manier bijstand krijgen.

Mijn overgrootvader heeft de vloerveger 
uitgevonden in 1876. Vandaag de 
dag is BISSELL een wereldleider 
in het ontwerpen, vervaardigen en 
onderhouden van hoogwaardige 
onderhoudsproducten voor particulier 
gebruik, zoals uw BISSELL-reiniger voor 
harde vloeren.

Nogmaals dank, namens alle 
medewerkers van BISSELL.

Mark J. Bissell
Voorzitter en CEO

Veiligheidsinstructies . . . . . . . 82

Productweergave. . . . . . . . . . . 84

Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87

Onderhoud en verzorging . . . 87

Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . 88

WAARSCHUWING RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK 
OF LICHAMELIJK LETSEL.

STOOM RISICO OP BRANDWONDEN.

HANDLEIDING LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING 
VOOR ALLE VEILIGHEIDS- 
EN GEBRUIKSINSTRUCTIES.

AEEA GOOI HET APPARAAT AAN HET EINDE VAN 
ZIJN LEVENSDUUR NIET WEG MET HET 
GEWONE HUISAFVAL, MAAR LEVER HET IN 
BIJ EEN ERKEND INZAMELPUNT OM HET TE 
LATEN RECYCLEN. ZO DRAAGT U BIJ TOT 
HET BESCHERMEN VAN HET MILIEU.
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1 Handvat
2 Snoerklem
3 Stroomsnoer
4 Waterbeker
5  Easy Touch Digital Controls™ - LO/HI-stoom
6 Waterreservoir met eenvoudige vulopening
7 Zwenkbediening
8 Voet van stoomreiniger
9 Microvezel stoompads
10  Geurschijven
11 Verlengslang
12 Raamwisser
13 Opzetstuk voor vlakke oppervlakken
14 Koperen zachte borstel
15 Stoomopzetstuk voor textiel
16 Multifunctionele borstel - Zwart
17 Keukenborstels - Rood/Groen
18 Verbindingsstuk voor opzetstuk
19 Gebogen concentrator
20 Specieborstel
21 Vlakke schraper
22 Stoomknop

* afhankelijk van het model

Productweergave

WAARSCHUWING
Steek de stekker van uw reiniger voor 
harde vloeren pas in het stopcontact als 
u vertrouwd bent met alle instructies en 
gebruiksprocedures.

WAARSCHUWING
Plastic folie kan gevaarlijk zijn. Om 
verstikkingsgevaar te voorkomen, dient 
u het uit de buurt van baby's en kinderen 
te houden. 
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WAARSCHUWING
Om het risico op elektrische schokken te 
beperken, zet u het apparaat uit en trekt u de 
stekker uit het stopcontact voordat u met het 
onderhoud of de probleemoplossing begint.
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Montage

Gebruik

Het apparaat in elkaar zetten
1. Steek het centrale deel in de voet totdat u het 
vergrendelingslipje hoort vastklikken.

2. Steek het handvat in de bovenkant van het 
centrale deel.

3. Steek de meegeleverde schroef in het middelste 
gat aan de linkerkant van het apparaat en draai vast.

Speciale functies

Easy Touch Digital Controls™
De bedieningsknoppen bevinden zich aan de voorkant van de  
Lift-Off™-pod. 

OPMERKING: de Aan/Uit-knop schakelt de stoom in of uit. 
Druk op ON (aan) of OFF (uit) voordat u HI- of LO-stoom kiest.

(HI): hoge stoom Te gebruiken voor duurzame of vuile vloeren. 
Druk eenmaal om de stoom in te schakelen. Druk nogmaals om 
de stoom uit te schakelen. 

(LO): lage stoom Te gebruiken op delicate vloeren of voor een 
lichte en dagelijkse reiniging. Druk eenmaal om de stoom in te 
schakelen. Druk nogmaals om de stoom uit te schakelen. 

Microvezel stoompads
De herbruikbare microvezel stoompads zijn wasbaar in de machine 
en veilig voor bijna alle harde vloeroppervlakken. De witte microvezel 
pad is ideaal voor alledaags gebruik op delicate vloeren zoals 
waterdicht hardhout en laminaat. De grijs en wit gestreepte pad 
kan worden gebruikt voor het schrobben van zeer vuile vloeren 
en het verwijderen van hardnekkig vuil.

OPMERKING: het type en aantal meegeleverde pads zijn 
afhankelijk van het model.

Geurschijven
Gebruik de geurschijf met uw stoomreiniger om een frisse geur 
te krijgen.

Steek de geurschijf in het vak binnenin de stoompad. Gebruik 
een volledige schijf voor een frisse geur of knip in tweeën voor  
een lichtere geur.

WAARSCHUWING
Steek de stekker van uw reiniger voor 
harde vloeren pas in het stopcontact als 
u vertrouwd bent met alle instructies en 
gebruiksprocedures.

WAARSCHUWING
Wees zeer voorzichtig wanneer u uw 
stoomreiniger op hardhouten vloeren 
gebruikt. Een langdurige aanbrenging van 
stoom op één zone verhoogt het risico op 
schade aan de oppervlaktebehandeling op 
houten vloeren. Test de stoomreiniger op een 
onopvallende zone voordat u het apparaat op 
een grotere zone gebruikt. De stoomreiniger 
produceert hete stoom, beweeg het apparaat 
dus voortdurend tijdens het reinigen. Het 
regelmatig belopen en direct zonlicht zorgen 
voor slijtage van de oppervlaktebehandeling 
van houten vloeren, waardoor het sneller door 
stoom beschadigd kan worden. Raadpleeg 
de fabrikant van uw oppervlaktebehandeling 
voor houten vloeren voordat u uw 
stoomreiniger gebruikt. 

 

»  Stel uw reiniger voor 
harde vloeren niet in op de 
stoominstelling wanneer er 
zich geen water in het reservoir 
bevindt. U kunt een kloppend 
geluid horen om aan te geven 
dat er geen water aanwezig is.

Tip

2. 

1. 
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Aan de slag 
1. Maak de pad aan de voet van de reiniger vast. (Het 
elastiek zorgt ervoor dat de pad op de voet vastzit.) 
*Deze kan reeds bevestigd zijn.

2. Vul het waterreservoir.

  a. De opening bevindt zich aan de zijkant van 
het waterreservoir. Verwijder het deksel en vul 
het reservoir met behulp van de waterbeker. 
OPMERKING: vul het reservoir niet te veel 
om overstroming te vermijden. Water op 
kamertemperatuur zorgt voor een beter 
resultaat.

  b. Sluit het deksel en druk het stevig naar 
beneden.

3. Trek en draai de Quick Release™-snoeropwikkeling 
met de klok mee om het snoer volledig af te 
wikkelen en steek de stekker in het stopcontact zoals 
beschreven in de Belangrijke veiligheidsinstructies op 
pagina 82.

OPMERKING: giet geen chemicaliën in het 
waterreservoir van uw Lift-Off™-stoomreiniger.

OPMERKING: bij ingebruikname van uw 
stoomreiniger of het eerste gebruik na het vullen 
van het waterreservoir kan de pomp een 'kloppend' 
geluid maken. Dit is normaal en kan tot 30 seconden 
duren.

Uw stoomreiniger gebruiken
De reiniger voor harde vloeren kan zowel op 
harde vloeren als boven de vloer met behulp van 
speciale opzetstukken worden gebruikt. Voor het 
beste resultaat verwijdert u eerst stof en klein 
vuil met behulp van een stofzuiger voordat u uw 
stoomreiniger gebruikt.

Uw stoomreiniger is ontworpen voor het reinigen 
van harde vloeren, zoals keramisch tegelwerk, vinyl, 
marmer, steen en waterdichte hardhouten vloeren. 
Het apparaat op een met was behandelde vloer of 
bepaalde andere vloeren gebruiken kan de glans 
doen afnemen. De stoomreiniger is niet bestemd voor 
gebruik op niet waterdichte houten vloeren. Voor het 
beste resultaat test u eerst in een onopvallende zone 
en raadpleegt u de onderhoudsinstructies van de 
fabrikant van uw vloer.

1. Steek de stekker in een stopcontact en laat het 
apparaat gedurende 30 seconden opwarmen. Het 
'klaar'-lampje knippert tijdens het opwarmen van 
de stoomreiniger. Het 'klaar'-lampje brandt continu 
zodra het apparaat voldoende is opgewarmd. Druk 
eerst op de Aan/Uit-knop. Kies vervolgens HI- of 
LO-stoom. 

HI (voor duurzame of vuile vloeren) of  
LO (voor delicate vloeren of alledaagse reiniging).

Gebruik
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WAARSCHUWING
De gekleurde platen op de voet kunnen tijdens de 
werking van de stoomreiniger warm worden. Raak 
ze niet aan wanneer ze warm zijn. 

WAARSCHUWING
Giet geen ontkalkingsmiddelen, alcoholische 
producten of reinigingsmiddelen in de stoomreiniger, 
het apparaat kan beschadigd raken of verkeerd en 
onveilig werken. 

2a. 

 »  Voor een langere levensduur van 
uw reiniger voor harde vloeren 
bevelen we aan om gedistilleerd of 
gedemineraliseerd water te gebruiken. 

Tip

1. 

N
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Uw stoomreiniger gebruiken (vervolg)
2. Neem de stoomreiniger bij het handvat vast en klik 
vast om te starten.

3. Beweeg het apparaat vervolgens langzaam over 
het vloeroppervlak. Het is normaal als u tijdens het 
reinigen vocht op de vloer waarneemt.

4. Als de reiniger voor harde vloeren niet langer 
stoom afgeeft, schakel het apparaat dan uit en 
trek de stekker uit het stopcontact. Controleer of 
er nog water in het reservoir aanwezig is. Vul het 
waterreservoir als het leeg is.

De Lift-Off™-pod gebruiken
OPMERKING: als u de stoomreiniger als een 
handpod wilt gebruiken, drukt u op de Aan/Uit-
knop om de stoom UIT te schakelen en wacht  
u tien seconden. 

1. Zorg dat de stoom UIT staat en wacht tien 
seconden. 

2. Druk op de Lift-Off-vrijgaveknop en trek de 
handpod via het handvat uit.

3. Met het verbindingssstuk of de verlengslang 
bevestigd aan de handpod, sluit u het opzetstuk 
aan op de opening. 

4. Draai het opzetstuk om het op zijn plaats vast 
te zetten.

OPMERKING: de handbediende stoompod werkt niet 
zonder de juiste opzetstukken. Het verbindingsstuk 
of de verlengslang moet zijn bevestigd om stoom 
af te geven. Een veiligheidsmechanisme vermijdt 
dat er stoom wordt afgegeven wanneer er geen 
verbindingsstuk of verlengslang op het apparaat 
is bevestigd.

OPMERKING: zorg dat u de stoom uitschakelt 
voordat u opzetstukken of toebehoren verwijdert 
of bevestigt.

Alle stoompads verwijderen
1. Trek de stekker van de reiniger voor harde vloeren 
uit het stopcontact. 

2. Verwijder de stoompad voorzichtig van het 
stoompadbakje met behulp van het Quick Release™-
lipje. De stoompad en het bakje kunnen warm zijn. 

3. De stoompad kan in de machine op een warme 
cyclus worden gewassen. Gebruik alleen vloeibare 
reinigingsmiddelen. Gebruik geen wasverzachter of 
bleekmiddel. Voor het beste resultaat laat u het aan 
de lucht drogen.
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Onderhoud en verzorging
WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te beperken, zet u het 
apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact, voordat 
u met het onderhoud begint.

OPGELET
Een rechtopstaande opslag van de reiniger met een natte 
stoompad kan witte vlekken op uw vloer achterlaten. Om de  
witte vlekken te verwijderen, maakt u de zone schoon met azijn.

Verlengslang Verbindingsstuk voor opzetstuk

Gebruik
OPGELET
Bij het verwijderen van de stoompod, kan er opgehoopte 
stoom vrijkomen. Om mogelijk contact met stoom te 
vermijden, wacht u 10 seconden na uitschakeling van het 
apparaat voordat u de pod of opzetstukken verwijdert. 
Zorg dat u de stoom uitschakelt voordat u opzetstukken of 
toebehoren verwijdert of bevestigt.
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©2016 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
Onderdeelnummer 160-8952 06/16
Ga naar onze website op: www.BISSELL.com

Garantie voor de consument
Deze Garantie is alleen buiten de VS en Canada van toepassing. De 
garantie wordt verstrekt door BISSELL International Trading Company BV 
('BISSELL').

Deze Garantie wordt verstrekt door BISSELL. De Garantie biedt u specifieke 
rechten. Hij wordt als extra voordeel aangeboden, bovenop de rechten 
die u volgens de wet heeft. Volgens de wet beschikt u tevens over andere 
rechten, welke per land kunnen verschillen. U kunt meer informatie 
over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen bekomen door contact 
op te nemen met uw lokale adviesdienst voor consumenten. Niets uit 
deze Garantie vervangt of doet afbreuk aan uw wettelijke rechten of 
rechtsmiddelen. Als u meer hulp nodig heeft met betrekking tot deze 
Garantie of vragen heeft over wat er gedekt wordt door de Garantie, 
neem dan gerust contact op met de klantenservice van BISSELL of uw 
lokale dealer. 

Deze Garantie wordt aan de oorspronkelijke koper van het nieuwe product 
verstrekt en is niet overdraagbaar. U moet de datum van aankoop kunnen 
aantonen om iets volgens deze Garantie te kunnen claimen.

Beperkte Garantie van twee jaar

Onderhevig aan de hieronder uiteengezette *UITZONDERINGEN EN 
UITSLUITINGEN zal BISSELL gedurende twee jaar vanaf de datum van 
aankoop door de oorspronkelijke koper, alle beschadigde of slecht 
functionerende onderdelen of producten kosteloos repareren of 
vervangen (met nieuwe of opnieuw gefabriceerde onderdelen of 
producten), naar keuze van BISSELL.

BISSELL raadt aan om de originele verpakking en het bewijs van de 
aankoopdatum te bewaren zolang de Garantie duurt, voor het geval u 
binnen die periode een claim moet indienen volgens de Garantie. De 
originele verpakking is handig wanneer het product opnieuw verpakt en 
vervoerd moet worden, maar het is geen voorwaarde voor de Garantie.

Indien er conform deze Garantie iets vervangen wordt door BISSELL, dan 
geldt de Garantie voor het nieuwe item alleen voor de resterende periode 
van deze Garantie (berekend vanaf de datum van de originele aankoop). 
De periode van deze Garantie wordt niet verlengd, ongeacht of uw 
product gerepareerd of vervangen werd.

*UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN DE 
GARANTIEVOORWAARDEN

De Garantie is van toepassing op producten die gebruikt worden voor 
persoonlijk huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik of bij 
verhuur. Onderdelen met een beperkte levensduur, zoals filters, riemen 
en zwabberdoekjes, die af en toe vervangen of onderhouden moeten 
worden door de gebruiker, vallen niet onder deze Garantie. 

Deze Garantie is niet van toepassing op gebreken die voortkomen 
uit slijtage. Beschadiging en slecht functioneren veroorzaakt door de 
gebruiker of een derde partij, ongeacht of dat het resultaat is van een 
ongeluk, nalatigheid, misbruik of enig andere vorm van gebruik die niet 
overeenstemt met de Handleiding, wordt niet gedekt door deze Garantie. 

Een onbevoegde reparatie (of poging daartoe) zal deze Garantie nietig 
verklaren, ongeacht of de schade werd veroorzaakt door die reparatie/
poging.

Verwijdering van of knoeien met het productinformatielabel op het 
product, of dit label onleesbaar maken, zal deze Garantie nietig verklaren. 

MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER UITEENGEZET IS, ZIJN 
BISSELL EN HAAR DEALERS NOCH AANSPRAKELIJK VOOR ONVOORZIEN 
VERLIES OF ONVOORZIENE SCHADE, NOCH VOOR INCIDENTELE SCHADE OF 
GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE GEPAARD GAAT MET 
HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING 
VAN INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN HANDEL, WERKONDERBREKING, 
GEMISTE KANSEN, TEGENSPOED, ONGEMAK OF TELEURSTELLING. MET 
UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER UITEENGEZET IS, REIKT BISSELLS 
AANSPRAKELIJKHEID NIET VERDER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET 
PRODUCT.

BISSELL ZAL HAAR AANSPRAKELIJKHEID OP GEEN ENKELE WIJZE UITSLUITEN 
OF BEPERKEN VOOR (A) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT 
DOOR NALATIGHEID VAN ONS OF ONZE WERKNEMERS, AGENTEN 
OF TOELEVERANCIERS; (B) FRAUDE OF EEN FRAUDULEUZE ONJUISTE 
VOORSTELLING; (C) OF EEN ANDERE KWESTIE DIE VOLGENS DE WET NIET  
KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Klantenservice
Als uw BISSELL-product gerepareerd 
moet worden of u wilt een claim indienen 
conform uw beperkte Garantie van twee 
jaar, dan kunt u als volgt contact met ons 
opnemen:

Website:

www.BISSELL.com

Voor inlichtingen in Europa: 
BISSELL International Trading Company B.V.
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
Nederland

Ga naar de website van BISSELL: www.BISSELL.com
Zorg dat u het modelnummer van de reiniger bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met BISSELL.

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

OPMERKING: bewaar uw originele bewijs van aankoop zorgvuldig. Dit vormt het bewijs voor de 
aankoopdatum wanneer u een claim onder de Garantie wilt indienen. Zie Garantie voor meer informatie.

88

N
L


