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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND, 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF 
LETSEL TE BEPERKEN:
»   Dit apparaat kan door kinderen 

vanaf 8 jaar worden gebruikt, 
alsook door personen met een 
verminderd fysiek, zintuiglijk of 
mentaal vermogen of met een 
gebrek aan ervaring en kennis, 
mits ze begeleiding of instructies 
hebben gekregen over het veilig 
gebruik van het apparaat en ze de 
gevaren begrijpen die daarmee 
gepaard gaan. Laat kinderen 
niet spelen met het apparaat. De 
reiniging en het onderhoud door de 
gebruiker dienen niet door kinderen 
zonder toezicht te gebeuren.

»   Gebruik het apparaat niet buiten of 
op natte oppervlakken.

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

»   Wees aandachtig bij gebruik door 
of in de buurt van kinderen.

»   Gebruik het apparaat alleen 
voor de doeleinden die in deze 
gebruikershandleiding worden 
beschreven.

»   Gebruik alleen opzetstukken 
die door de fabrikant worden 
aanbevolen.

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

»   Laat het apparaat repareren bij 
een erkend servicecentrum als het 
niet naar behoren werkt, gevallen 
is, beschadigd is, buitenshuis heeft 
gestaan of in water is gevallen.

»   Trek of draag het apparaat niet 
aan 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 gaan. Houd het snoer 
weg van verwarmde oppervlakken.

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

»   Neem de stekker niet vast met 
natte handen.

»   Stop geen objecten in de opening.
»   Gebruik het apparaat niet als er een 

opening geblokkeerd is.
»   Houd de openingen vrij van stof, 

pluizen, haar en alles wat de 
luchtstroom kan hinderen.

»   Houd haar, losse kledingstukken, 
vingers en andere lichaamsdelen 
weg van openingen en bewegende 
onderdelen.

»   Wees extra voorzichtig als u 
trappen schoonmaakt.

»   Zuig geen ontvlambare materialen 
op (aanstekervloeistof, benzine, 
kerosine, enz.) en gebruik het 
apparaat niet in aanwezigheid van 
explosieve vloeistoffen of dampen.

»   Schakel het apparaat altijd uit 
voordat u de stekker uittrekt.

»   Zuig geen giftige materialen 
op (bleekmiddel, ammoniak, 
gootsteenontstopper, enz.).

»   Gebruik de stofzuiger niet in 
een afgesloten ruimte gevuld 
met dampen afkomstig van verf 
op oliebasis, verfverdunner, 
motwerende middelen, 
ontvlambaar stof of andere 
explosieve of giftige dampen.

»   Zuig geen harde of scherpe 
objecten op zoals glas, spijkers, 
schroeven, munten, enz.

»   Zuig niets op dat brandt of rookt, 
zoals sigaretten, lucifers of hete as.

»   Gebruik het apparaat niet zonder 
het stofreservoir of de filters.

»   Gebruik het apparaat alleen voor 
droge oppervlakken binnenshuis.

»   Houd het apparaat op een 
horizontaal oppervlak.

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

»   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.

»   Als uw apparaat voorzien is 
van een niet-demonteerbare 
BS 1363-stekker, mag het alleen 
worden gebruikt als er een zekering 
van 13 A (ASTA-certificering voor 
BS 1362) aanwezig is in de houder 
van de stekker. Reserveonderdelen 
zijn verkrijgbaar bij uw BISSELL-
verkoper. Als de stekker ooit wordt 
afgesneden, bestaat er gevaar voor 
een elektrische schok bij plaatsing 
in een stopcontact en mag de 
stekker niet meer worden gebruikt.

BEWAAR DEZE 
INSTRUCTIES 
ALLEEN TE GEBRUIKEN MET EEN 220-240 VOLT 
AC 50/60 HZ-VOEDING. 
Dit model is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.

LEES ALLE INSTRUCTIES GRONDIG DOOR VOORDAT U UW STOFZUIGER GEBRUIKT. 
Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die bij gebruik van elektrische apparaten in acht genomen moeten worden, waaronder de volgende: 

Deze stofzuiger is niet bestemd voor gebruik op tapijt met 
het meegeleverde mondstuk voor harde vloeren.

De specificaties zijn berekend op basis van tests volgens de 
EN 60312-1 norm overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van 
het Europees Parlement.
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Hartelijk dank voor uw aankoop van een 
BISSELL-stofzuiger

We zijn blij dat u een BISSELL-
stofzuiger 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-stofzuiger is zeer goed 
gemaakt en komt met een beperkte 
garantie van een 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-stofzuiger.

Nogmaals dank, namens alle 
medewerkers van BISSELL.

Mark J. Bissell
Voorzitter en CEO
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WAARSCHUWING ER IS EEN ACTIE OF AANDACHT NODIG VOOR DIT 
DEEL OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK, 
BRAND OF LETSEL TE BEPERKEN

HANDLEIDING LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING MET 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   Verlengbuis 
3   Vergrendelklem 
4   Stroomsnoer
5   Hendel handstofzuiger 
6   Aan-/uitschakelaar 
7   Ontgrendeling stofreservoir 
8   Mondstuk voor vloeren 
9   Mondstuk voor spleten 

Productweergave

WAARSCHUWING
Steek de stekker van uw stofzuiger 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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Gebruik
Hoe kunt u uw BISSELL FeatherWeight-stofzuiger gebruiken? 
Onze Featherweight-stofzuiger kan op drie 
manieren worden gebruikt.

1-2. Als een stofzuiger voor vloeren of andere 
oppervlakken: open het slot op de hendel van 
de handstofzuiger, bevestig de verlengbuis en 
sluit het slot om de hendel vast te zetten. Het 
vloer- of spleetmondstuk kan in de opening 
van de handstofzuiger worden geplaatst voor 
uiteenlopende schoonmaaktoepassingen.

3) Als handstofzuiger: open het slot op de hendel 
van de handstofzuiger en verwijder de verlengbuis.

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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WAARSCHUWING
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Het stofreservoir leegmaken

De filter reinigen
Het is aanbevolen om de filter na elk gebruik te reinigen 
voor optimale prestaties.

OPMERKING: de filter is niet afneembaar en wasbaar. 
De filter moet volledig droog zijn voor hermontage of 
gebruik.

Onderhoud en verzorging

WAARSCHUWING
Gebruik de stofzuiger niet met vochtige of natte filters, of 
zonder filters.

1. 2.

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.

1. 2. 3. 

Probleemoplossing 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.

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossingen

De stofzuiger 
werkt niet

Het snoer zit niet goed vast Controleer de stekker

De stofzuiger 
werkt niet efficiënt

De filter zit verstopt of is nat Volg de instructies om de filter 
te reinigen

Het stofreservoir zit verstopt Volg de instructies om het 
stofreservoir leeg te maken

Er komt stof uit de 
luchtopeningen

De filterrand zit niet goed vast op 
het stofreservoir

Plaats de filter correct
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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 een jaar
Onderhevig aan de hieronder uiteengezette *UITZONDERINGEN EN 
UITSLUITINGEN zal BISSELL gedurende een 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 vernieuwde 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 wordt vervangen door BISSELL, 
dan geldt de Garantie voor het nieuwe item alleen voor de resterende 
periode van deze Garantie (berekend vanaf de datum van de 
oorspronkelijke 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 als u een claim wil 
voorleggen conform onze beperkte 
Garantie van een jaar, dan kunt u als 
volgt contact met ons opnemen:

Website:
www.BISSELL.com

Voor inlichtingen in Europa: 
BISSELL International Trading 
CompanyB.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.
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