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Productoverzicht
1. Knop voor het
ontgrendelen van de tank
2. Stroomschakelaar
3. Dweilpads
4. Bumper
5. Start/Pauze-knop
6. Randreinigingsborstels

5
2
3

4
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Deze handleiding bevat alles wat u nodig hebt om klaar te zijn voor het
eerste gebruik, inclusief installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat.
Voor extra ondersteuning kunt u de BISSELL Connect App downloaden.

Inhoud van de verpakking

Formula

Water

BISSELL® SpinWave
Robot met vuilreservoir

Dweiltank met
dweilpads

Laadstation

Laadplateau

Voedingsadapter

Reinigingshulpstuk

(2) Monserflesjes met
schoonmaakmiddel

Vervangende randreinigingsborstels

(2) Extra dweilpads

Extra filters

Uw robot aankoppelen en opladen
Let op: het laadstation en het laadplateau moeten op een harde ondergrond worden geïnstalleerd. De robotsensoren voor
zachte oppervlakken voorkomen dat tapijten en vloerkleden in de dweilmodus worden gereinigd.
Zorg ervoor dat het apparaat in de buurt van uw wifi-router staat en de robot tijdens de koppelprocedure volledig is
opgeladen of in het laadstation staat.
Wi-Fi

alumroF

retaW

40 inches
(1m)
40 inches
(1m)

40
80 inches
(1m)
(2m)

1. Plaats de achterkant van het
laadplateau stevig tegen een wand.
Zorg ervoor dat aan beide kanten ten
minste 1 meter vrije ruimte is en dat
er aan de voorkant geen obstakels in
de weg staan. Duw het laadstation
voorzichtig in het laadplateau.

2. Steek de stekker van de
voedingsadapter van het laadstation
in de poort aan de zijkant van het
laadstation. Steek de stekker aan het
andere uiteinde in het stopcontact.

3. Schakel de robot in en plaats
hem op het laadstation. De eerste
oplaadbeurt duurt
4 tot 5 uur.

Status

Status van de knopverlichting

Lichtring

Geluid

Stroom
ingeschakeld

Eenmaal pulseren > knipperen > aan

Eenmaal pulseren

Activeringsgeluid

Knipperen > feller worden > aan

Eenmaal pulseren > feller worden > 30 seconden >
vervagen

Activeringsgeluid

Opladen

Ademend

Eenmaal pulseren > 30 seconden ademend > uit

1 pieptoon

Koppelingsmodus

Knipperen

Uit

1 pieptoon

Gekoppeld

Aan

Continu gedurende 5 seconden > vervagen

3 pieptonen

Aankoppelen

Langzaam pulserend, wit

Uit

Geen

Reinigen
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Verbinding maken met de app
Met de BISSELL Connect-App kunt u uw robot starten, pauzeren of stoppen, de reinigingsmodus wijzigen, reinigingen
inplannen, meldingen bekijken, uw schoonmaakgeschiedenis bekijken en problemen oplossen, allemaal vanuit de palm van
uw hand.

1. Zoek in de Appstore of de Google
Play Store naar 'BISSELL Connect' en
download de app.

2. Zorg ervoor dat u zich in de buurt
van uw wifi-router bevindt voordat u
de robot inschakelt (I).

3. Om de robot in de koppelmodus
te zetten, drukt u gedurende 5
seconden op de start/pauze-knop
totdat u een enkele piep hoort.

5. Verwijder het vuilreservoir en
draai de robot om toegang te krijgen
tot de QR-code voor het instellen.

6. Scan de QR-code en volg de
instructies in de app om te koppelen.

Als u de app hebt gedownload, opent
u de app en logt u in, of maakt u een
nieuw account aan.

4. Selecteer in de app 'Hebt u een
BISSELL Connect Product? Maak er nu
verbinding mee.' Kies vervolgens uw
product uit het menu.

Automatische reiniging

Download de BISSELL Connect App om automatische functies in te stellen.

Met de BISSELL Connect-App kunt een dag en tijd instellen om uw robot automatisch te laten functioneren. Zodra de
robot is verbonden met de app, gaat u naar het tabblad planning en volgt u de meldingen op het scherm.
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Modus droog stofzuigen
Handmatige reiniging
In de modus droog zuigen reinigt uw robot met behulp van een combinatie van dubbele randreinigingsborstels, een
roterende rolborstel en een krachtige zuiging meerdere soorten vloeren in uw huis.

x2

1. Schakel de robot in. Druk op de
start/pauze-knop om te beginnen
met reinigen.

2. Druk als het reinigen is afgerond
opnieuw op de start/pauze-knop om
de robot stop te zetten.

3. Laat de robot terugkeren naar het
laadstation. Druk tweemaal op de
start/pauze-knop. Terwijl de robot
zijn weg terug vindt, knippert de
lichtring wit.

Het vuilreservoir onderhouden

1. Zet de stroomschakelaar uit. Duw
de knop boven op het vuilreservoir in
en trek het reservoir eruit.

2. Open de filterklep door beide
zijden uit elkaar te trekken. Verwijder
het vuil uit het vuilreservoir.

3. Verwijder het filterdeksel
en vervolgens de schuim- en
plisséfilters.

4. Gebruik het
schoonmaakgereedschap om het
filterdeksel en de filters schoon te
borstelen. Was de filters niet uit.

5. Spoel het vuilreservoir af
met kraanwater als de filters zijn
verwijderd. Zorg ervoor dat het
vuilreservoir helemaal droog is
voordat u het terugplaatst. Maak
het vuilreservoir niet schoon in de
vaatwasser.

6. Plaats de filters en het filterdeksel
na het schoonmaken terug, sluit het
vuilreservoir en plaats het terug in
het apparaat.
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Dweilmodus
De dweiltank vullen
In de dweilmodus reinigt uw robot met behulp van twee roterende dweilpads aan de achterzijde, in combinatie met een
schoonmaakmiddel van BISSELL voor reiniging van de harde vloeren in uw huis. Bewaar voldoende schoonmaakmiddelen
van BISSELL® zodat u kunt reinigen wanneer het u uitkomt. Gebruik altijd originele schoonmaakmiddelen van BISSELL in
uw apparaat. Andere schoonmaakmiddelen kunnen het apparaat beschadigen en de garantie tenietdoen.
Tijdens het dweilen zal uw robot ook vegen en een beperkte hoeveelheid droog vuil opzuigen voor een complete
reinigingservaring.
Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

1. Zet de stroomschakelaar uit. Druk
op de knop bovenop de tank en trek
om de tank te verwijderen.

2. Draai om de tankdop te
ontgrendelen en trek omhoog om te
verwijderen.

3. Vul de tank tot de vulstreep
'water' met heet kraanwater (MAX.
60 °C). Kook het water niet en maak
het niet warm in de magnetron.

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

4. Vul met een schoonmaakmiddel
van BISSELL tot aan de vulstreep
'schoonmaakmiddel'.

5. Draai de dop van de dweiltank
weer vast.

6. Plaats de tank terug. Let op:
houd de tank recht om lekken te
voorkomen.

Handmatige reiniging

x2

7. Schakel de robot in. Druk op de
start/pauze-knop om te beginnen
met reinigen. Let op: als de reiniging
is afgerond, keert de robot terug naar
het startpunt. Om de robot terug te
laten keren naar het laadstation, start
u de reinigingscyclus terwijl de robot
op het oplaadstation staat.

8. De robot reinigt harde
oppervlakken en vermijdt de
meeste zachte oppervlakken, zoals
vloerkleden en tapijt. Let op: de
robot stopt als het water bijna op is.
Vul de dweiltank bij en druk op de
start/pauze-knop om het reinigen
voort te zetten.

9. Laat de robot terugkeren naar het
laadstation. Druk tweemaal op de
start/pauze-knop. Terwijl de robot
zijn weg terug vindt, knippert de
lichtring wit.

WAARSCHUWING

Om het risico op brand als gevolg van schade aan de interne onderdelen te
verminderen, mogen uitsluitend schoonmaakproducten van BISSELL worden gebruikt die bedoeld zijn voor gebruik met dit apparaat.
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Dweilmodus
(vervolg)

De dweilpads en vuilopvanger onderhouden
In de dweilmodus kan uw robot slechts een beperkte hoeveelheid droog vuil opvegen. Zorg er daarom voor dat u de
vuilopvanger na elke reinigingsbeurt leeg maakt.

Formula

Water

1. Zet de stroomschakelaar uit. Druk
op de knop bovenop de dweiltank en
trek om de tank te verwijderen. Plaats
de tank ondersteboven op een zacht
oppervlak.

2. Trek de dweilpads stevig omhoog
om ze van de dweilpad-houders af
te halen. Vervang dweilpads als ze
beschadigd zijn.

4. Gebruik het middelste gat op
de pads om ze uit te lijnen met de
houder.

5. De vuilopvanger bevindt zich aan
de achterkant van de tank. Trek de
klep naar beneden en kiep het vuil
uit de tank.
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3. Was ze apart in de wasmachine
op een warme temperatuur.
Gebruik uitsluitend vloeibare
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
bleekmiddel of wasverzachter. Zet de
droogtrommel op de lage stand. Niet
strijken of reinigen.

De rolborstel reinigen

In de BISSELL Connect App vindt u tips en filmpjes over het onderhoud van de rolborstel.

1. Zet de stroomschakelaar uit.
Duw de lipjes op de borstelkap
naar binnen en trek eraan om de
borstelkap te verwijderen. Til op om
de rolborstel te verwijderen.

2. Reinig de rolborstel met het
schoonmaakgereedschap.

3. Plaats de rolborstel en de
borstelkap weer terug. Let op: de
rolborstel heeft twee verschillende
uiteinden. Zorg ervoor dat het
vierkante uiteinde in de vierkante
opening wordt geplaatst.

Het zwenkwiel verwijderen en reinigen

Meer hulp bij het onderhoud van uw robot vindt u in de BISSELL Connect App.

1. Zet de stroomschakelaar uit. Plaats
uw robot op een zacht oppervlak en
trek deze stevig aan het zwenkwiel
omhoog.

2. Verwijder zichtbaar haar en vuil
met een droge doek.

3. Om het zwenkwiel terug te
plaatsen, drukt u dit stevig omlaag
totdat u een 'klik' hoort.

WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet de stroomschakelaar in stand
UIT (OFF) worden gezet voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert.
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De randreinigingsborstels vervangen
Af en toe moeten de randreinigingsborstels worden schoongemaakt zodat ze weer effectief functioneren. Als ze zijn
verwijderd, kunnen ze worden uitgespoeld of in water geweekt. Zorg ervoor dat ze volledig droog zijn voordat ze in het
apparaat worden teruggeplaatst.

1. Zet de stroomschakelaar
uit. Gebruik een
kruiskopschroevendraaier om de
schroef te verwijderen. Trek deze aan
de basis van de borstel omhoog.

2. Druk de borstel direct op de
houder. Plaats de schroeven terug
met een kruiskopschroevendraaier.

De sensoren reinigen
Na herhaald gebruik kan zich vuil ophopen op de sensoren van de
robot en is het mogelijk dat de prestatie van de robot daardoor wordt
beïnvloed.
Zet de stroomschakelaar uit en veeg de sensoren schoon met een doek
om eventueel vuil te verwijderen.

Sensoren en contacten
1. Afgrondsensoren
2. Contactpunten voor opladen
3. Sensor voor het vermijden van zachte oppervlakken

WAARSCHUWING

1

2

1

3
2

1

Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet de stroomschakelaar in stand
UIT (OFF) worden gezet voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert.
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De accu vervangen

1. Zet de stroomschakelaar uit.

2. Gebruik een
kruiskopschroevendraaier om de
twee schroeven en het accudeksel te
verwijderen.

3. Verwijder de accu en koppel deze
los.

4. Kijk waar de tape zich bevindt,
die de verbindingen afdekt.
Wikkel de tape af en ontkoppel de
verbindingen.

5. Sluit de nieuwe accu aan. Plak
de tape weer op de oorspronkelijke
plek zodat de verbindingen en polen
helemaal zijn afgedekt. Haal de
kunststof krimphuls niet van de
accu af.

6. Gebruik een
kruiskopschroevendraaier om het
accudeksel terug te plaatsen.

Let op: alle overige onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend onderhoudsbedrijf.

WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet de stroomschakelaar
in stand UIT (OFF) worden gezet voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert.
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Probleemoplossing
Deze handleiding bevat alles wat u nodig hebt voor het eerste gebruik, inclusief het instellen, gebruiken en onderhouden
van het apparaat; online vindt u aanvullende bronnen, zoals tips en probleemoplossing, video's, productregistratie,
onderdelen en dergelijke.
Problemen
Strepen of
watervlekken bij het
dweilen

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er wordt te veel water gebruikt.

Kies een lagere waterstand in de BISSELL Connect App.

Dweilpads zijn vuil.

Breng schone dweilpads aan.

Er kleeft vuil aan de onderkant van de robot.

Gebruik een vochtige doek om de onderkant van de robot te reinigen.

Foutmeldingen
Geluid

Status van de
knopverlichting

Fout

Oplossingen

1 pieptoon

Rood knipperend

De robot is vastgelopen, opgetild
of de afgrondsensoren zijn vuil

Plaats de robot op de vloer uit de buurt van voorwerpen en
ga verder met reinigen. Als de fout blijft bestaan, schakelt
u de robot uit en gebruikt u een droge doek om de drie
afgrondsensoren aan de onderkant van de robot te reinigen.

1 pieptoon

Rood knipperend > continu
rood

Het linker- of rechterwiel zit vast

Schakel de robot UIT en verwijder haar en vuil van de wielen.

1 pieptoon

Wit knipperend

De waterpomp is stuk

Neem contact op met de klantenservice.

2 pieptonen

Rood knipperend > continu
rood

De randreinigingsborstels zitten
vast

Schakel de robot UIT en verwijder haar en vuil van de
randreinigingsborstels.

2 pieptonen

Wit knipperend

De bumper zit vast of de robot
kan niet weg

Schakel de robot UIT en tik een aantal keer op de bumper om
vuil te verwijderen dat zich heeft opgehoopt.

2 pieptonen

Afwisselend rood-wit
knipperend

Robot is vastgelopen op tapijt
(dweilmodus)

Verplaats de robot van de vloerbedekking naar de harde
vloer en ga verder met de reiniging.

3 pieptonen

Rood knipperend

De sensor van het zwenkwiel voor
is geblokkeerd

Schakel de robot UIT en verwijder het zwenkwiel voor.
Verwijder vuil uit de behuizing. Plaats het wiel terug.

3 pieptonen

Rood knipperend > continu
rood

Rolborstel zit vast

Schakel de robot UIT en verwijder haar en vuil van de
rolborstel.

3 pieptonen

Afwisselend rood-wit
knipperend

Water bijna op

Verwijder de dweiltank en vul deze binnen drie minuten
opnieuw om de reiniging voort te zetten.

3 pieptonen

Wit knipperend

De motor van de watertank is stuk

Reinig de contacten aan de zijkant van de dweiltank en zorg
dat er niets rond de padhouders is gewikkeld. Vervang de
tank als het probleem blijft bestaan.

Uw robot opbergen
Bewaar uw robotstofzuiger veilig binnen op een plek waar de kans klein is dat hij beschadigd raakt. Berg de robot op met
schone, droge dweilpads. Eventuele resterende reinigingsoplossing in de dweiltank moet worden uitgegoten voordat u de
robot opbergt.

LET

op: bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vriezen, om het risico op lekkages te vermijden. Dit zou de
interne onderdelen kunnen beschadigen.
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