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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

»  Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat 
niet in gebruik is en voordat het wordt schoongemaakt, 
onderhouden of gerepareerd.

» 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. De reiniging en het 
onderhoud door de gebruiker dienen niet door kinderen 
zonder toezicht te gebeuren.

» 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.

» Laat het apparaat niet over het snoer lopen.
» Houd haar, loszittende kleding, vingers en overige 

lichaamsdelen weg bij de openingen, bewegende 
onderdelen en accessoires van het apparaat.

» Gebruik voor de vloeistof alleen de soorten en hoeveelheden 
die in het onderdeel Gebruik van deze handleiding worden 
aangegeven.

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

» Breng geen wijzigingen aan de geaarde stekker aan.
» De borstel kan onverwachts opstarten. Haal de stekker uit 

het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of 
repareert.

» 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 de 

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 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.

» Houd het snoer weg bij warme oppervlakken.
» Verwijder het apparaat 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 of het apparaat niet vast met natte handen.
» Stop geen objecten in de openingen.
» Gebruik het apparaat niet als een van de openingen 

geblokkeerd is; houd openingen vrij van stof, pluizen, haar en 
andere zaken die de luchtstroom kunnen beperken.

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

» Wees extra voorzichtig als u trappen schoonmaakt.
» Gebruik het apparaat niet om ontvlambare of brandbare 

vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, of gebruik het niet 
in ruimtes waar die aanwezig kunnen zijn.

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

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

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

» Houd het apparaat op een horizontaal oppervlak.

WAARSCHUWING
ALLEEN BINNENSHUIS GEBRUIKEN OM RISICO OP 
BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN. NIET 
ONDERDOMPELEN. ALLEEN OP OPPERVLAKKEN GEBRUIKEN 
DIE BEVOCHTIGD ZIJN DOOR HET SCHOONMAKEN. ALLEEN 
SCHOONMAAKMIDDELEN VAN BISSELL GEBRUIKEN DIE 
BEDOELD ZIJN VOOR DEZE MACHINE.

WAARSCHUWING
INSTALLEER ALTIJD EERST DE VLOTTER VOORDAT U 
VLOEISTOFFEN OPZUIGT, OM RISICO OP BRAND EN 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN.

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

WAARSCHUWING
MONTEER VOOR GEBRUIK DE BORSTELHOUDER 
STEVIG OP HET APPARAAT OM RISICO OP LETSEL DOOR 
BEWEGENDE ONDERDELEN TE BEPERKEN. 

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

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U 
UW REINIGER VOOR VERSCHILLENDE 
OPPERVLAKKEN 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.
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Wat zit er in de doos?

OPMERKING: standaardaccessoires kunnen per model verschillen. Om na te gaan wat er inbegrepen is 
bij uw aankoop, kunt u de lijst met de 'Inhoud van de doos' raadplegen op de klep aan de bovenzijde van 
de kartonnen doos.

Handvat
Borstelrol met 

dubbele werking 
voor verschillende 

oppervlakken

Droogbakje voor 
borstelrol

BewaarvakReinigingsmiddel 
voor verschillende 

oppervlakken

Bedankt voor uw aankoop van een BISSELL 
CrossWave™

35

Wij houden van schoonmaken en willen dan ook graag één van onze innovatieve 
producten met u delen. We willen er zeker van zijn dat uw stofzuiger over twee jaar 
net zo goed werkt als vandaag. Daarom bevat deze handleiding tips voor gebruik 
(pagina's 38-40), onderhoud (pagina's 41-45) en voor probleemoplossing (pagina 46), 
mocht er zich toch een probleem voordoen.

Er is wat montagewerk vereist voordat u uw reiniger voor verschillende oppervlakken 
aan het werk kunt zetten, dus blader naar pagina 37 en ga aan de slag!

Veiligheidsinstructies. . . . . . . . . . . 34

Productweergave. . . . . . . . . . . . . . 36

Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-40

Onderhoud en verzorging. . . 41-45

Probleemoplossing . . . . . . . . . . . .46

Garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Productregistratie . . . . . . . . . . . . . 48

Klantenservice. . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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Leer uw CrossWave™ kennen
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1 Handvat

2 SmartClean-bedieningstoetsen

3  Geïntegreerde draaggreep

4 Vlottermagazijn

5 Vuilwaterreservoir

6 Led-indicator reinigingsmiddelspray

7  Voet

8 Eenvoudig afneembare borstelhouder

9 Eenvoudig te reinigen bewaarvak

10 Reinigingsmiddelknop

11 Snoerclip voor tijdens gebruik

12 Schoonwaterreservoir

13 Snoerhaak met snelle ontgrendeling

14 Onderste snoerhaak
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Montage

Breng vervolgens aan de achterkant van de 
machine het schoonwaterreservoir op één lijn 
met de gleuven en schuif het reservoir op zijn 
plaats, totdat u een klik hoort.

Steek het 
handvat in 
het centrale 
deel van het 
apparaat, totdat 
u een klik hoort.

Wikkel het snoer om de snoerhaak met snelle 
ontgrendeling en de onderste snoerhaak.

WAARSCHUWING
Sluit uw CrossWave™ niet aan op het stopcontact totdat u vertrouwd bent met alle instructies  
en gebruiksprocedures.

Uw BISSELL CrossWave™-machine bestaat uit drie 
eenvoudig monteerbare onderdelen en er is geen 
gereedschap nodig voor montage. Het apparaat 
beschikt tevens over een tweedelig, eenvoudig te 
reinigen bewaarvak.

• Handvat
• Centrale deel
• Schoonwaterreservoir
•  Bewaarvak
•  Droogbakje voor borstelrol

37

klik

OPMERKING: om het snoer snel af te wikkelen voor gebruik, draait u de snoerhaak met snelle 
ontgrendeling naar beneden, zodat het snoer van de haak glijdt.

Het eenvoudig te reinigen bewaarvak bestaat 
uit een bewaarvak voor de machine en 
een droogbakje voor de borstelrol. Om het 
eenvoudig te reinigen bewaarvak te monteren, 
brengt u de pijlen op het bewaarvak op één 
lijn met de pijlen op het droogbakje voor de 
borstelrol en schuift u hem op zijn plaats.

1 2

3 4
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Uw schoonwaterreservoir vullen

Til het schoonwaterreservoir 
recht omhoog om het uit de 
machine te halen.

Het schoonwaterreservoir 
bevindt zich aan de 
achterzijde van de 
machine.

Schoonwaterreservoir

Vuilwaterreservoir

Voor een klein schoon te maken oppervlak  
(< 28 vierkante meter)
a. Vul het reservoir met handwarm water tot aan 
de eerste vulstreep voor water. 
b. Voeg vervolgens het reinigingsmiddel toe tot 
aan de eerste vulstreep voor reinigingsmiddel. 

Enkele opmerkingen over het vullen van het schoonwaterreservoir: 
•  Vul het met handwarm (MAX. 60 °C/140 °F) kraanwater en voeg het juiste 

reinigingsmiddel van BISSELL toe. GEBRUIK GEEN KOKEND WATER. VERWARM HET 
WATER OF HET RESERVOIR NIET IN DE MAGNETRON. 

Draai de dop van het 
schoonwaterreservoir los.
Het schoonwaterreservoir 
heeft twee meeteenheden, 
afhankelijk van de grootte 
van het oppervlak dat u 
wilt schoonmaken.

Voor een groot schoon te maken oppervlak 
(tot 56 vierkante meter)
a. Vul het reservoir met handwarm water tot 
aan de tweede vulstreep voor water. 
b. Voeg vervolgens het reinigingsmiddel 
toe tot aan de tweede vulstreep voor 
reinigingsmiddel. 

Breng aan de achterkant 
van de machine het 
schoonwaterreservoir op 
één lijn met de gleuven en 
schuif het reservoir op zijn 
plaats, totdat u een klik 
hoort.

38 www.BISSELL.com

Draai de dop weer vast op het 
schoonwaterreservoir.

1 2 3

4

5

6
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Uw harde vloeren schoonmaken

Kantel het centrale deel 
van de machine naar 
achteren om de borstelrol 
te laten draaien. Om het 
draaien van de borstelrol 
te stoppen, zet u de 
machine rechtop.

Sluit uw machine aan 
op een goed geaard 
stopcontact.

Selecteer de 
schoonmaak-
modus: 

Om met het schoonmaken van uw 
harde vloeren te beginnen, zet u de 
machine AAN door de knop voor 
HARDE VLOEREN te selecteren. 
Zodra de instelling is geselecteerd, 
zal de droogzuiger inschakelen. Om 
hem weer UIT te zetten, drukt u 
nogmaals op de instelling HARDE 
VLOEREN.

Houd voorafgaand 
aan elk gebruik de 
reinigingsmiddelknop 
10 seconden ingedrukt 
om het systeem met 
reinigingsmiddel te vullen. 
De ledlampjes branden als u 
de knop indrukt.

OPMERKING: terwijl het 
reinigingsmiddel vloeit, 
ziet u zeepbelletjes 
aan de randen van de 
borstelrolhouder.

Om schoon te maken houdt u de 
reinigingsmiddelknop ingedrukt, 
om het middel zowel tijdens de 
voor- als achterwaartse beweging 
vrij te geven.

OPMERKING: houd de machine 
boven vastgeplakt vuil, terwijl u 
de knop ingedrukt houdt voor het 
beste resultaat.

Voor zeer hardnekkige, 
vastgeplakte vuiligheid op 
uw harde vloeren, kunt u de 
TAPIJT-modus activeren en 
uw CrossWave™ boven het 
vuil houden. 

Door korte bewegingen 
te maken terwijl u de 
knop ingedrukt houdt, 
activeert u de borstel voor 
verschillende oppervlakken.

39

OPGELET
Maak tapijt niet overmatig nat. Zorg dat u de machine niet over losse objecten of randen van tapijten 
haalt. De borstel blokkeren kan tot voortijdige gebreken aan de riem leiden.

1 2 3

4 5 6
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Tapijten schoonmaken

Kantel het centrale deel 
van de machine naar 
achteren om de borstelrol 
te laten draaien. Om het 
draaien van de borstelrol 
te stoppen, zet u de 
machine rechtop.

Sluit uw machine aan 
op een goed geaard 
stopcontact.

Selecteer de 
schoonmaak-
modus: 

Om met het schoonmaken van uw 
tapijten te beginnen, selecteert u de 
knop TAPIJT om de machine hierop 
in te stellen. Zodra deze instelling 
is geselecteerd, zal de droogzuiger 
inschakelen. Om hem weer UIT te 
zetten, drukt u nogmaals op de 
instelling TAPIJT.

Houd voorafgaand 
aan elk gebruik de 
reinigingsmiddelknop 
10 seconden ingedrukt 
om het systeem met 
reinigingsmiddel te vullen. 
De ledlampjes branden als 
u de knop indrukt.

OPMERKING: terwijl het 
reinigingsmiddel vloeit, 
ziet u zeepbelletjes 
aan de randen van de 
borstelrolhouder.

Om schoon te maken houdt u de 
reinigingsmiddelknop ingedrukt, 
om het middel zowel tijdens de 
voor- als achterwaartse beweging 
vrij te geven.

Om tapijten sneller te laten 
drogen, laat u de machine 
over het tapijt rollen zonder 
de knop in te drukken.

OPMERKING: test eerst een onopvallend gedeelte van het tapijt op kleurbehoud, voordat u 
het gaat schoonmaken. Kijk tevens of er speciale schoonmaakinstructies op het etiket van de 
fabrikant van het tapijt staan. Niet geschikt voor gebruik op zijde of delicate tapijten.

40

OPMERKING: met de TAPIJT-knop wordt twee keer zoveel 
reinigingsmiddel vrijgegeven voor het schoonmaken van 
tapijt, als met de knop HARDE VLOEREN. 

1 2 3

4

5 6
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Onderhoud: het vuilwaterreservoir legen

Om het vuilwaterreservoir 
los te koppelen, drukt u op 
de verzonken knop op het 
deksel van het reservoir.

Pak het deksel van het 
vuilwaterreservoir vast bij de 
inkepingen aan weerszijde van 
het filter en trek deze omhoog 
om het deksel van het reservoir 
te nemen.

Om het reservoir te legen, giet u het vuile 
water en gruis uit. Spoel de binnenkant van het 
vuilwaterreservoir.

WAARSCHUWING
Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te beperken, zet u de machine UIT en trekt u de 
stekker uit het stopcontact, voordat u met het onderhoud of de probleemoplossing begint.

Pak de handgreep aan de 
voorzijde vast terwijl u op 
de knop drukt en trek het 
vuilwaterreservoir weg van de 
machine.

Was het filter en rooster met de hand af met 
warm water en een mild afwasmiddel. 

Spoel de vlotter af, die zich onder aan het 
deksel van het vuilwaterreservoir bevindt.

Verwijder het filter van het vuilwaterreservoir 
door het omhoog te trekken.

41www.BISSELL.com

OPMERKING: uw vuilwaterreservoir zit vol wanneer het water tot aan de MAX-vulstreep 
reikt en/of wanneer de vlotter de zuigmotor uitschakelt. 

1 2 3

4 5

6 7

N
L



www.BISSELL.com

Onderhoud: het vuilwaterreservoir legen

WAARSCHUWING
Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te beperken, zet u de machine UIT en trekt u de 
stekker uit het stopcontact, voordat u met het onderhoud of de probleemoplossing begint.

Plaats het reservoir terug in het centrale 
gedeelte door eerst de onderkant erin te 
steken. Kantel vervolgens de bovenkant van 
het reservoir richting de machine en duw deze 
op zijn plaats, totdat u een klik hoort.

Als de onderdelen droog zijn, zet ze dan weer 
in elkaar en plaats het deksel terug op het 
vuilwaterreservoir.

Plaats het filter terug 
in het deksel van het 
vuilwaterreservoir.

Als het vies is aan de 
binnenkant van de ruimte 
waar het vuilwaterreservoir 
bevestigd zit, veegt u dit 
schoon met een vod of 
handdoek. 

Wist u dat? 
De vlotter voorkomt dat uw vuilwaterreservoir overstroomt. Als uw vuilwaterreservoir vol 
is, schakelt de vlotter de zuigmotor uit en hoort u een hoge pieptoon die aangeeft dat 
het tijd is om uw vuilwaterreservoir te legen.

42

OPMERKING: zorg dat u uw vuilwaterreservoir na elk gebruik schoonmaakt en alle 
onderdelen laat drogen, om uw product in een zo goed mogelijke staat te houden.

Laat de onderdelen drogen.

8 9 10

11 12
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Onderhoud: borstelrol en borstelkamer 
schoonmaken

WAARSCHUWING
Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te beperken, zet u de machine UIT en trekt u de 
stekker uit het stopcontact, voordat u met het onderhoud of de probleemoplossing begint.

 

Pak de borstelrolhouder 
aan de voorkant vast en 
trek deze naar boven om te 
verwijderen.

Spoel uw borstelrolhouder en 
borstelrol met warm water.

Zet de machine uit en 
trek de stekker uit het 
geaarde stopcontact.

Trek de borstelrol eruit door 
het lipje van de borstelrol vast 
te pakken en deze omhoog te 
trekken.

Als de borstelrolkamer vies 
is, veegt u die schoon met 
een vod of handdoek.

Laat uw borstelrol en 
borstelrolkamer eerst aan de 
lucht drogen voordat u ze 
weer in elkaar zet.

Plaats de borstelrolhouder terug door eerst 
de lipjes van de houder op één lijn te brengen 
met de rand van de voet. Druk de houder 
vervolgens op zijn plaats, totdat u een klik 
hoort.

Plaats de borstelrol terug door het uiteinde van 
de rol in de rechterkant van de voet te steken. 
Vergrendel de lip vervolgens op zijn plaats, door 
die naar beneden te drukken.

43

1 2 3

4 5 6

7 8

TIP: als u uw machine laat draaien met een natte borstelrol, droogt de borstelrol sneller.
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Onderhoud: eenvoudig te reinigen bewaarvak

WAARSCHUWING
Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te beperken, zet u de machine UIT en trekt u de 
stekker uit het stopcontact, voordat u met het onderhoud of de probleemoplossing begint.

Plaats de machine op het 
zelfreinigende bewaarvak.

Zet de machine aan door 
op de knop voor 'harde 
vloeren' te drukken.

Kantel de machine naar achteren in het 
bewaarvak. Laat de machine 10-15 seconden 
draaien, totdat al het water is opgezogen. 
Herhaal indien nodig.

Vul het zelfreinigende 
bewaarvak met water tot aan 
de MAX-vulstreep.

Pak de borstelrolhouder aan de voorkant van 
de houder vast en trek deze omhoog om te 
verwijderen.

Trek de borstelrol eruit door het lipje 
van de borstelrol vast te pakken en deze 
omhoog te trekken.

Trek de stekker uit 
het stopcontact.

44
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Onderhoud: eenvoudig te reinigen bewaarvak

WAARSCHUWING
Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te beperken, zet u de machine UIT en trekt u de 
stekker uit het stopcontact, voordat u met het onderhoud of de probleemoplossing begint.

Zet de borstelrol rechtop in het 
droogbakje om hem te laten drogen.

Plaats de borstelrolhouder terug door eerst de lipjes van de houder op één lijn te brengen met de 
rand van de voet. Druk de houder vervolgens op zijn plaats, totdat u een klik hoort.

Plaats de borstelrol terug door het uiteinde van de rol 
in de rechterkant van de voet te steken. Vergrendel de 
lip vervolgens op zijn plaats, door die naar beneden te 
drukken.

45www.BISSELL.com

8 9

10

OPMERKING: het droogbakje voor de borstelrol kan uit het eenvoudig te reinigen 
bewaarvak worden genomen, zodat u die ergens anders of buiten kunt laten drogen.
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossingen

Er wordt 
weinig OF niets 
verneveld

Het schoonwaterreservoir is misschien 
leeg

Vul het reservoir bij

Het schoonwaterreservoir zit wellicht 
niet helemaal goed op zijn plaats

Zet de machine UIT/Verwijder het reservoir 
en plaats het opnieuw

Het systeem is niet helemaal gevuld Houd de knop 10 tot 15 seconden 
ingedrukt om er zeker van te zijn dat het 
reinigingsmiddel naar de spuitmonden is 
gevloeid

De borstelhouder is niet op zijn plaats 
vergrendeld

Zet de machine UIT/Trek de stekker 
uit het stopcontact en plaats de 
borstelhouder er opnieuw in

De reinigingsmiddelknop wordt niet 
ingedrukt

Houd de knop ononderbroken ingedrukt, 
terwijl u de machine gebruikt

De spuitmonden op de voet zitten 
verstopt

Gebruik een speld om de spuitmonden 
aan de onderzijde van de borstelrolhouder 
schoon te maken

Geen  
zuigkracht  
meer

De reservoirs zitten wellicht niet goed 
op hun plaats

Zet de machine UIT/Verwijder beide 
reservoirs en plaats ze er opnieuw in, zodat 
ze goed op de machine bevestigd zijn

Het vuilwaterreservoir heeft de 
maximale hoeveelheid afvalwater 
opgenomen en de vulstreep bereikt

Maak het vuilwaterreservoir leeg 

De borstelhouder is niet op zijn plaats 
vergrendeld

Zet de machine UIT/Trek de stekker uit het 
stopcontact en plaats de borstelhouder er 
opnieuw in

Het kanaal in de voet voor afvoer van 
het gruis zit verstopt met gruis

Maak de afvoer schoon met een papieren 
zakdoek of door het eenvoudig te reinigen 
bewaarvak te gebruiken

Het filter zit verstopt met gruis Verwijder het gruis dat het rooster 
blokkeert en maak het filter schoon

De borstelrol 
draait niet rond

De borstelrol is niet juist geïnstalleerd Zet de machine UIT/Trek de stekker uit 
het stopcontact en volg de instructies op 
pagina 11 op om de borstelrol opnieuw te 
bevestigen

De machine staat rechtop Kantel de machine naar achteren om de 
borstelrol te activeren

De borstelrol is gestopt als gevolg van 
een obstakel

Zet de machine UIT/Trek de stekker uit het 
stopcontact en verwijder de borstelhouder 
en borstelrol om het obstakel weg te halen

De machine wil 
niet inschakelen

De borstelrol is gestopt als gevolg 
van een obstakel en daardoor is de 
machine uitgeschakeld

Trek de stekker van de machine uit het 
stopcontact om het systeem te resetten. 
Terwijl de stekker uit het stopcontact is, 
verwijdert u de borstelhouder en borstelrol 
om het obstakel weg te halen voordat u de 
machine weer aansluit voor gebruik.

De machine lekt De dop van het schoonwaterreservoir 
is niet goed dichtgedraaid

Verwijder het schoonwaterreservoir en 
draai de dop er opnieuw op

Probleemoplossing

WAARSCHUWING
Om het risico op elektrische schokken te beperken, zet u de machine uit en trekt u de stekker uit het 
stopcontact, voordat u met het onderhoud of de probleemoplossing begint.
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©2016 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
Artikelnummer 161-0476 07/16
Ga naar onze website op: www.BISSELL.com

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.

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
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