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 WAŻNE INFORMACJE 
O BEZPIECZEŃSTWIE

»  Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, 
gdy urządzenie nie jest w użyciu, a także przed 
czyszczeniem, konserwacją lub serwisowaniem.

»  Urządzenie może być używane przez 
dzieci, które ukończyły 8. rok życia, osoby 
o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej 
lub intelektualnej oraz osoby bez doświadczenia 
i wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem 
lub zostały poinstruowane, jak korzystać 
z urządzenia w sposób bezpieczny, i rozumieją 
potencjalne zagrożenia. Czynności czyszczenia 
oraz konserwacji urządzenia nie mogą być 
wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 

»  Należy dopilnować, żeby dzieci nie 
wykorzystywały urządzenia do zabawy.

»  Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 
powinien zostać wymieniony u producenta, 
w autoryzowanym serwisie lub przez osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć 
zagrożenia.

»  Nie należy najeżdżać urządzeniem na przewód.
»  Włosy, luźne ubrania, palce oraz wszystkie 

części ciała należy trzymać z dala od otworów 
i ruchomych części urządzenia oraz jego 
akcesoriów.

»  Używać wyłącznie płynów wskazanych 
w części Eksploatacja w niniejszej instrukcji 
obsługi, zawsze w podanych ilościach.

»  Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, kiedy jest podłączone 
do prądu.

»  Zawsze podłączać urządzenie do prawidłowo uziemionego 
gniazda sieci elektrycznej. Nie modyfikować wtyczki z bolcem 
uziemiającym.

»  Nie wystawiać na działanie deszczu. Przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych.

»  Nie dopuszczać, aby urządzenie było używane jako zabawka.
»  Korzystać z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w instrukcji 

obsługi.

»  Używać urządzenia wyłącznie z oprzyrządowaniem zalecanym 
przez producenta.

»  Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód lub wtyczka są 
uszkodzone.

»  Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub cieczy.
»  Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, 

zniszczone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, nie 
należy go używać i należy zlecić naprawę w autoryzowanym serwisie.

»  Nie należy kierować płynu ani pary w stronę urządzeń 
zawierających podzespoły elektryczne.

»  Nie należy wyciągać wtyczki ani przenosić urządzenia, ciągnąc za 
przewód. Przewodu nie należy używać jako uchwytu, przycinać go 
drzwiami ani przeciągać wokół ostrych krawędzi i narożników.

»  Nie należy zbliżać przewodu do gorących powierzchni.
»  Nie należy odłączać urządzenia od prądu, ciągnąc za przewód.
»  Aby odłączyć urządzenie od prądu, należy chwycić za wtyczkę, 

a nie za przewód.
»  Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
»  Nie umieszczać żadnych przedmiotów w otworach urządzenia.
»  Nie należy używać urządzenia, jeżeli którykolwiek z otworów jest 

zablokowany. Urządzenie należy chronić przed kurzem, sierścią, 
włosami i wszystkim tym, co może ograniczać przepływ powietrza.

»  Przed odłączeniem urządzenia wyłączyć wszystkie przyciski 
sterujące.

»  Należy zachować szczególną ostrożność podczas sprzątania schodów.
»  Nie używać urządzenia w celu zbierania zapalnych lub łatwopalnych 

płynów, takich jak benzyna, ani nie stosować w obszarach, w których 
mogą one występować.

»  Nie należy zbierać materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, 
amoniaku, środków do udrożniania kanalizacji itp.).

»  Nie używać urządzenia w zamkniętej przestrzeni, w której obecne 
są opary farb na bazie oleju, niektóre substancje przeciwmolowe, 
łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary.

»  Nie zbierać urządzeniem twardych lub ostrych przedmiotów, takich 
jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.

»  Przechowywać urządzenie na równej powierzchni.
»  Odłączyć od prądu przed podłączeniem końcówki TurboBrush™.
»  Jeśli urządzenie wyposażone jest we wtyczkę BS 1363 

z niewymienialnymi przewodami, może być używane tylko 
wówczas, jeśli we wtyczkę wbudowany jest bezpiecznik 13 A 
(zatwierdzony przez ASTA do użytku z wtyczkami BS 1362). 
Części zamienne można uzyskać od dostawcy BISSELL. Jeśli 
z jakiegokolwiek powodu wtyczka zostanie odcięta, należy 
ją wyrzucić, ponieważ w razie podłączenia jej do gniazdka 
elektrycznego 13 A występuje ryzyko porażenia prądem.

NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ 
URZĄDZENIE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO ZASILANIA PRĄDEM O NAPIĘCIU 220–240 V AC, 50–60 HZ. 
Ten model jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

OSTRZEŻENIE
NIE WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE DESZCZU. 
PRZECHOWYWAĆ W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH. 
UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH BISSELL 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU Z TYM URZĄDZENIEM.

OSTRZEŻENIE
ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, 
ZAWSZE INSTALOWAĆ PŁYWAK PRZED ZBIERANIEM 
MOKRYCH MATERIAŁÓW.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA 
Z ZAKUPIONEJ MYJKI NALEŻY ZAPOZNAĆ 
SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.
Podczas używania przyrządów elektrycznych należy przestrzegać 
podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

OSTRZEŻENIE
ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA 
PRĄDEM LUB USZKODZENIA CIAŁA, NALEŻY:
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Dziękujemy za zakup przenośnej myjki  
do głębokiego czyszczenia marki BISSELL 
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup przenośnej 
myjki do głębokiego czyszczenia marki BISSELL. Cała nasza 
wiedza dotycząca dbania o podłogi została wykorzystana do 
zaprojektowania i skonstruowania tego samowystarczalnego 
i zaawansowanego domowego systemu czyszczącego.

Przenośna myjka do głębokiego czyszczenia marki BISSELL 
jest solidnie zbudowana, za co ręczymy dwuletnią, ograniczoną 
gwarancją. Ponadto do Państwa usług pozostaje nasz 
doświadczony i zaangażowany Dział Obsługi Klienta, który 
w razie jakichkolwiek problemów udzieli Państwu szybkiej 
i rzetelnej pomocy.

Mój pradziadek wynalazł zamiatarkę do podłóg w 1876 roku. 
Dzisiaj firma BISSELL jest światowym liderem w projektowaniu, 
konstrukcji i konserwacji wysokiej jakości produktów do pielęgnacji 
domu, takich jak zakupiona przez Państwa myjka do głębokiego 
czyszczenia marki BISSELL.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu całego zespołu firmy 
BISSELL.

Mark J. Bissell
Przewodniczący rady nadzorczej i Dyrektor generalny

Definicje oznaczeń

OSTRZEŻENIE NIEZBĘDNE JEST DZIAŁANIE LUB UWAGA, ABY 
ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, 
POŻARU LUB URAZU

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI

SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE 
BEZPIECZEŃSTWA ORAZ EKSPLOATACJI MOŻNA 
ZNALEŹĆ W PRZEWODNIKU UŻYTKOWNIKA

ZSEE PO UTRACIE PRZYDATNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ 
PRZEZ URZĄDZENIE NIE WYRZUCAĆ GO RAZEM 
Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI Z GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO, LECZ PRZEKAZAĆ DO 
WŁAŚCIWEGO PUNKTU ODBIORU W CELU 
RECYKLINGU. PRZYCZYNI SIĘ TO DO OCHRONY 
ŚRODOWISKA.

P
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B  Eksploatacja
Przed przystąpieniem 
do sprzątania
Dokładnie odkurz powierzchnię na sucho 
przed przystąpieniem do głębokiego 
czyszczenia.

B-1 Przygotowanie urządzenia
1. Odłącz wąż elastyczny, obracając zatrzask 
mocujący wąż w prawo. Całkowicie rozwiń 
wąż elastyczny. 
2. Załóż odpowiednią końcówkę na uchwyt 
węża. Sprawdź, czy końcówka jest dobrze 
zamocowana. 
3. Obróć organizer przewodu Quick 
Release™ w prawo, aby całkowicie 
rozwinąć przewód zasilający i podłącz 
go do uziemionego gniazdka elektrycznego.

1 Uchwyt do przenoszenia
2 Przycisk zasilania
3 Zbiornik na środek czyszczący i czystą wodę
4  Zbiornik brudnej wody
5 Przewód zasilający
6  Organizer przewodu Quick Release™
7 Wąż elastyczny

A-2 Środki czyszczące
Zawsze stosować oryginalne preparaty 
firmy BISSELL przeznaczone do czyszczenia 
głębokiego. Środki czyszczące firm innych 
niż BISSELL mogą uszkodzić odkurzacz 
i spowodować unieważnienie gwarancji. 

22  1,5 l 2X Wash & Protect PRO — profesjonalny środek usuwający 
plamy i zapachy z ochroną Scotchgard™

23  1,5 l 2X Wash & Protect PET — środek usuwający plamy i zapachy 
zwierząt z ochroną Scotchgard™

24  1,5 l 2X Wash & Protect — środek usuwający plamy i zapachy 
z ochroną Scotchgard™

25  1,5 l 2X* Wash & Refresh Blossom & Breeze — płyn do dywanów 
z odświeżaczem Febreze™

*60 ml podwójnie skoncentrowanego płynu odpowiada pojemności 
120 ml płynów nieskoncentrowanych.

 Podłączenie odkurzacza do zasilania dozwolone 
jest wyłącznie po całkowitym złożeniu urządzenia 
według poniższych instrukcji oraz zapoznaniu się 
ze wszystkimi instrukcjami obsługi i eksploatacji.

 W celu ograniczenia ryzyka wybuchu pożaru lub 
wystąpienia porażenia elektrycznego wskutek 
uszkodzenia komponentów wewnętrznych 
myjki do głębokiego czyszczenia podczas jej 
eksploatacji stosować wyłącznie przeznaczone 
dla niej płyny czyszczące firmy BISSELL. 

A  Widok urządzenia

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, w swojej myjce 
używaj tylko środka do głębokiego czyszczenia 
dla urządzeń pełnowymiarowych firmy BISSELL. 

Używanie środków czyszczących, które zawierają olejek 
cytrynowy lub sosnowy, może spowodować uszkodzenie 
urządzenia i unieważnienie gwarancji. Nie wolno używać 
odplamiaczy chemicznych ani środków czyszczących na bazie 
rozpuszczalników. Takie substancje mogą wchodzić w reakcje 
chemiczne z tworzywem sztucznym, z którego wykonana jest 
myjka, i powodować pęknięcia lub wżery. 

Scotchgard™ jest znakiem towarowym 3M®.

Febreze i powiązane znaki towarowe należą do firmy Procter & Gamble z Cincinnati w Ohio i są używane na 
podstawie licencji udzielonej firmie BISSELL Homecare, Inc.
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B-2 Napełnianie zbiornika na 
środek czyszczący i wodę
1. Wyjmij zbiornik z tyłu urządzenia, 
podnosząc go za uchwyt. 
UWAGA: Ten zbiornik ma płaskie dno, 
aby ułatwić napełnianie.
2. Odkręć czarną zatyczkę i wyjmij wkład 
butelkowy.
3. Napełnij zbiornik gorącą wodą 
z kranu (maks. 60 °C) do linii poziomu 
maksymalnego. Dodaj do zbiornika 60 ml 
środka myjącego BISSELL 2X. 
4. Włóż wkład butelkowy do zbiornika 
i dokręć czarną zakrętkę. Włóż zbiornik 
do urządzenia.

B-3 Czyszczenie myjką do 
głębokiego czyszczenia
Ważne! Przed czyszczeniem dywanów 
należy sprawdzić na metce producenta, 
czy zawarto na niej specjalistyczne 
instrukcje czyszczenia. Nie zaleca się 
czyszczenia na mokro delikatnych tkanin 
z jedwabiu, wełny, tkanin zabytkowych ani 
dywanów bez metki producenta.
1. Podłącz urządzenie i włącz je, naciskając 
przycisk zasilania. 
2. Trzymaj końcówkę około 2,5 cm powyżej 
zabrudzonej powierzchni. Naciśnij spust 
rozpylacza, aby nanieść środek czyszczący 
na zabrudzoną powierzchnię. 
3. Używając szczotki na końcówce czyszczącej, 
delikatnie wyszoruj zabrudzone miejsce.
4. W przypadku mocniejszych zabrudzeń 
nanieś dodatkową ilość środka czyszczącego, 
gdy szczotka i ssawka będą mieć kontakt 
z czyszczoną powierzchnią. 
5. Zastosuj nacisk na końcówkę i ciągnij ją 
do siebie. Ssawka wciągnie brud i środek 
czyszczący. Kontynuuj, dopóki zabrudzenie 
daje się usunąć.
6. Na koniec wykonaj „pociągnięcia osuszające” 
(bez przyciskania spustu rozpylacza), aby 
usunąć maksymalnie dużo cieczy/wilgoci. 
Powtórz tę czynność tyle razy, ile trzeba. 

B-4 Opróżnianie zbiornika 
brudnej wody
1. Gdy brudna woda w zbiorniku dojdzie do 
linii „FULL” (pełny), należy opróżnić zbiornik. 
2. Wyjmij zbiornik i wylej wodę do zlewu 
gospodarczego, toalety lub na zewnątrz 
(do odpływu brudnej wody). 
3. Aby odblokować pokrywę zbiornika, 
obróć uchwyt w kierunku tyłu zbiornika. 
Zdejmij pokrywę i wylej brudną wodę. 
Wypłucz zbiornik, aby usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia. 
4. Załóż górę zbiornika i obróć uchwyt 
do przodu, aby zablokować ją z przodu 
zbiornika. 
5. Przed włożeniem zbiornika do urządzenia 
spłucz zanieczyszczenia z czerwonego filtru.

Trzymać rozpylacz z dala od twarzy. 
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może 
doprowadzić do obrażeń.

UWAGA 
Niektóre dywany berberyjskie w miarę zużycia mają tendencję 
do mechacenia. Powtarzalne pociągnięcia w tym samym 
miejscu, wykonywane końcówką zwykłego odkurzacza 
lub myjki, mogą pogłębiać ten efekt. 

WAŻNE 
W niewidocznym miejscu sprawdzić trwałość kolorów. Jeśli 
jest to możliwe, sprawdzić wypełnienie tapicerki. Barwione 
wypełnienie może po zmoczeniu zafarbować tkaninę wierzchnią.
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C  Czyszczenie, 
konserwacja 
i przechowywanie
Czyszczenie urządzenia
1. Zdejmij końcówki i wypłucz je w czystej, 
bieżącej wodzie. Wysusz końcówki i odłóż 
je na swoje miejsce.
2. Zaleca się wciągnięcie czystej wody z miski 
w celu przepłukania węża. Następnie unieś 
koniec węża i rozciągnij go, aby wylać całą 
wodę z węża. 
3. Nawiń wąż elastyczny na organizer 
i przymocuj zatrzaskiem.
4. Sprawdź wlot; jeśli jest brudny, wykonaj 
kroki od 1 do 4 w sekcji C-2.

C-2 Czyszczenie wlotu 
1. Wyjmij zbiornik brudnej wody.
2. Wykręć dwie śruby i wyciągnij pokrywę 
wlotu.
3. Wymyj wlot i spłucz pokrywę wlotu.
4. Załóż pokrywę wlotu i wkręć dwie śruby.

 Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia 
prądem lub obrażeń ciała, należy WYŁĄCZYĆ 
zasilanie i odłączyć wtyczkę z gniazdka 
elektrycznego przed przystąpieniem do 
konserwacji lub rozwiązywania problemów.

P
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Gwarancja konsumencka
Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie poza USA i Kanadą. Jest ona 
udzielana przez firmę BISSELL International Trading Company BV 
(„BISSELL”).
Gwarancja udzielana jest przez firmę BISSELL. Przyznaje ona klientom 
określone prawa. Jest oferowana w ramach dodatkowych korzyści 
obok uprawnień wynikających z krajowych przepisów prawnych. 
Klient może mieć również inne uprawnienia wynikające z przepisów 
prawnych, które mogą różnić się w poszczególnych krajach. 
Informacje na temat przysługujących praw i świadczeń można zdobyć, 
kontaktując się z lokalnym rzecznikiem praw konsumenta. Żadne 
z postanowień niniejszej gwarancji nie zastępuje ani nie zmniejsza 
zakresu jakichkolwiek uprawnień wynikających z lokalnego prawa. Jeśli 
potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących niniejszej gwarancji 
lub masz pytania dotyczące jej zakresu, skontaktuj się z działem obsługi 
klienta BISSELL lub z lokalnym dystrybutorem. 
Niniejsza gwarancja jest udzielana pierwszemu nabywcy produktu i 
nie podlega przeniesieniu. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy 
udowodnić datę zakupu produktu.

Ograniczona dwuletnia gwarancja
od daty zakupu przez pierwotnego 
nabywcę
Podlega *WYJĄTKOM I WYŁĄCZENIOM podanym poniżej; firma 
BISSELL według swojego uznania bezpłatnie naprawi lub wymieni 
(wykorzystując nowe lub regenerowane komponenty bądź produkty) 
każdą wadliwą lub uszkodzoną część lub produkt.
Firma BISSELL zaleca zachowanie oryginalnego opakowania i paragonu/
faktury z datą zakupu przez cały okres trwania gwarancji na wypadek 
wystąpienia potrzeby skorzystania z niej. Zachowanie oryginalnego 
opakowania może ułatwić proces pakowania i transportu urządzenia, 
ale nie jest warunkiem skorzystania z gwarancji.
Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji firma BISSELL wymieni produkt 
na nowy model, będzie on objęty gwarancją przez pozostały okres 
jej ważności (licząc od daty zakupu pierwszego produktu). Okres tej 
gwarancji nie podlega przedłużeniu bez względu na to, czy dany 
produkt zostanie naprawiony czy wymieniony.
*WYJĄTKI I WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE 
GWARANCJI
Niniejsza gwarancja dotyczy produktów wykorzystywanych do 
prywatnego użytku domowego, a nie zastosowań komercyjnych 
lub wypożyczania. Elementy podlegające zużyciu, takie jak filtry, 
pasy i pady na mopa, które muszą być okresowo wymieniane lub 
serwisowane przez użytkownika, nie są objęte niniejszą gwarancją. 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek występujących w sposób 
naturalny w wyniku eksploatacji. Niniejszą gwarancją nie są objęte 
uszkodzenia lub usterki spowodowane przez użytkownika lub 
osoby trzecie w wyniku wypadku, zaniedbania, nieprawidłowego 
użycia, niedopatrzenia, ani jakiegokolwiek innego użytkowania 
niezgodnego z instrukcją obsługi. 
Nieautoryzowane naprawy (lub próby napraw) mogą spowodować 
unieważnienie gwarancji bez względu na to, czy uszkodzenie nastąpiło 
w wyniku tej naprawy/próby.
Gwarancja traci ważność w przypadku usunięcia lub sfałszowania 
etykiety z oznakowaniem produktu na produkcie lub w przypadku, 
gdy stanie się ona nieczytelna. 
Z WYŁĄCZENIEM PONIŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ FIRMA BISSELL I JEJ 
DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK 
STRATY LUB SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ, ANI ZA 
SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU WYNIKŁE 
ZE STOSOWANIA PRODUKTU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ 
ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, PRZERWĘ 
W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ OKAZJI DO ZWIĘKSZENIA ZYSKÓW, STRES, 
NIEDOGODNOŚCI LUB NIEZADOWOLENIE Z PRODUKTU. Z WYŁĄCZENIEM 
PONIŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY BISSELL 
NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU.
FIRMA BISSELL NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA W ŻADEN SPOSÓB 
ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY ZA: (A) ŚMIERĆ LUB USZKODZENIE CIAŁA 
SPOWODOWANE NASZYM ZANIEDBANIEM LUB ZANIEDBANIEM ZE STRONY 
NASZYCH PRACOWNIKÓW, POŚREDNIKÓW LUB PODWYKONAWCÓW; (B) 
OSZUSTWO LUB ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD; (C) DOWOLNY 
INNY PRZYPADEK, ZA KTÓRY ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ 
WYKLUCZONA LUB OGRANICZONA W ŚWIETLE PRAWA.

Centrum Obsługi Klienta
Jeśli produkt firmy BISSELL 
wymaga naprawy lub skorzystania 
z ograniczonej gwarancji, prosimy 
o kontakt w następujący sposób:

Strona internetowa:
www.BISSELL.com

Adres e-mail:
Customers.Bitco@bissell.com

Adres korespondencyjny: 
BISSELL International Trading Company B.V.
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
Holandia

Odwiedź stronę internetową BISSELL: www.BISSELL.com
Kontaktując się z BISSELL, miej przygotowany numer modelu urządzenia.
Wpisz numer modelu: _____________ Wpisz datę zakupu: _____________
UWAGA: Zachowaj oryginał paragonu. Stanowi on dowód daty zakupu w przypadku 
roszczenia gwarancyjnego. Więcej informacji można znaleźć w tekście gwarancji.
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