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Inhoud van de verpakking

Extra plisséfilters 
en schuimfilters

Extra randreini-
gingsborstels

BISSELL®  
CleanView® 

Connect

Laadstation Voedings-
adapter

(oplader)

Reinigings-
hulpstuk

Productweergave

WAARSCHUWING
Sluit de robot niet aan op de stroomvoorziening voordat u vertrouwd bent met alle instructies en bedieningsprocedures.
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1. Stroomschakelaar
2. Start/Pauze-knop
3. Contactpunten 

(voor automatisch opladen)
4. Afgrondsensoren
5. Bumper
6. Randreinigingsborstels
7. Voorwiel
8. Achterwielen
9. Vrijgaveknop vuilreservoir
10. Vuilreservoir (filters aan de 

binnenkant)
11. Rolborstel
12. DC-ingang
13. Verwijderbare accu
14. Ledring
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Uw robot instellen 

Plaats de achterkant van het laadstation stevig 
tegen een muur. Zorg ervoor dat er minimaal 
1 meter ruimte aan de ene kant en 1 meter ruimte 
aan de andere kant van het laadstation is en dat 
zich aan de voorkant van het laadstation geen 
obstakels bevinden.

Steek de stekker van de voedingsadapter van het 
laadstation in de stekkeringang aan de zijkant 
van het laadstation en steek de stekker aan 
het andere uiteinde in een stopcontact. Zet de 
stroomschakelaar van de robot in de stand AAN 
en plaats de robot op het laadstation. De eerste 
oplaadbeurt duurt 4 tot 5 uur. 

1

4 5
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Verbinding maken met de app

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

Selecteer in de app 'Product toevoegen'. Kies vervolgens uw 
product uit het menu. 

Opmerking: Zorg ervoor dat het apparaat zich in de buurt van uw 
wifi-router bevindt en dat de robot tijdens de koppelprocedure 
volledig is opgeladen of in het oplaadstation staat.

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

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

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.

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

80 inches
(2m)

40 inches
(1m)

40 inches
(1m) 

40 inches
(1m) 

40 inches
(1m) 

40 inches
(1m) 
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Handmatige reiniging

Automatische reiniging

Duw de stroomschakelaar 
in de stand AAN (I).

Druk tweemaal op de 
start/pauze-knop om de 
robot terug te sturen naar 
het laadstation. Terwijl de 
robot terugkeert naar het 
laadstation knippert de 
knop wit.

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

Met de BISSELL Connect-App kunt een dag en tijd instellen om uw robot automatisch te laten reinigen. 
Zodra de robot is verbonden met de app, gaat u naar het tabblad planning en volgt u de meldingen op 
het scherm.

Verbinding maken met de app (vervolg)

6 7

De QR-code die nodig is voor de installatie 
vindt u door het vuilreservoir te verwijderen 
en de robot om te draaien. 

Als u de QR-code hebt gevonden en 
gescand, volgt u de instructies in de app om 
deze te koppelen.

Code 
scan-
nen
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Het vuilreservoir reinigen 

Duw de knop boven op het 
vuilreservoir in en trek het 
reservoir eruit.

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

Open het filterdeurtje door 
beide zijkanten uit elkaar te 
trekken. Verwijder het vuil 
uit het vuilreservoir.

Spoel het vuilreservoir 
af met kraanwater als de 
filters zijn verwijderd. Zorg 
ervoor dat het vuilreservoir 
helemaal droog is voordat 
u het terugplaatst. Het 
reservoir hoeft niet elke 
keer te worden gewassen.  
Maak het vuilreservoir niet 
schoon in de vaatwasser.

Als het reservoir schoon is, 
plaatst u de filters en het 
filterdeksel terug, sluit u 
het reservoir en plaatst u 
het terug in het apparaat.

Verwijder het filterdeksel 
en vervolgens de schuim- 
en plisséfilters.

De energiebesparende modus activeren

Houd de start/pauze-knop gedurende  
15 seconden ingedrukt totdat u twee pieptonen 
hoort. Laat de knop los om de modus laag 
vermogen te activeren.

Stuur de robot terug naar het laadstation.

15s
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Voor deze taak is een kruiskopschroevendraaier nodig.

1 2

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

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

De randreinigingsborstels vervangen 

LET OP: de randreinigingsborstels moeten na verloop van tijd worden gereinigd om doeltreffender 
te werken. Nadat ze zijn verwijderd, kunnen de randreinigingsborstels worden uitgespoeld of 
in water geweekt. Zorg ervoor dat ze volledig droog zijn voordat ze in het apparaat worden 
teruggeplaatst.

31

4

2

Reinig de rolborstel met het 
schoonmaakgereedschap.

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.

Duw de lipjes op de borstelkap 
naar elkaar toe en trek eraan om 
de borstelkap te verwijderen.

Optillen om de rolborstel 
te verwijderen.

De rolborstel reinigen 

WAARSCHUWING
Om het risico op elektrische schok te verminderen, schakelt u de stroomschakelaar UIT en haalt de stekker uit het stopcontact 
voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert.
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De accu vervangen
HAAL DE KUNSTSTOF KRIMPHULS NIET VAN 
DE ACCU AF.

Plaats de nieu-
we accu in het 
accucomparti-
ment. Gebruik 
een kruiskop-
schroeven-
draaier om het 
deksel met twee 
schroeven terug 
te plaatsen.

Voor deze taak is een  
kruiskopschroevendraaier nodig.

Zet de stroom-
schakelaar UIT 
(0). Gebruik een 
kruiskopschroe-
vendraaier om de 
twee schroeven 
en het deksel te 
verwijderen. Verwijder de oude accu uit het 

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

Sluit de nieuwe accu aan. Plak de tape 
weer op de oorspronkelijke plek zodat 
de verbindingen en polen helemaal zijn 
afgedekt.

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.
Voor een optimale prestatie moeten vuilresten regelmatig 
van de sensoren worden geborsteld.
Zorg ervoor dat de stroomschakelaar op de robot in 
stand UIT (0) staat, alvorens de sensors te reinigen.

De sensoren reinigen 

WAARSCHUWING
Om het risico op elektrische schok te verminderen, schakelt u de stroomschakelaar UIT en haalt de stekker uit het stopcontact 
voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert.
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Uw robot opbergen

Status- en foutmeldingen

Status
Status van de 
knopverlichting Lichtring Geluid

Stroom 
ingeschakeld 

Eenmaal pulseren > 
knipperen > aan

Eenmaal pulseren Activeringsgeluid

Reinigen 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 

Batterij bijna leeg Wit knipperend Uit 2 pieptonen

Fout
Status van de 
knopverlichting Geluid Oplossingen

Robot is vastgelopen, opgetild of  
afgrondsensoren zijn vuil

Rood knipperend 1 pieptoon Plaats de robot op de vloer uit de buurt van 
voorwerpen en ga verder met reinigen. Als de fout 
blijft bestaan, gebruik dan een droge doek om de 
drie afgrondsensoren aan de onderkant van de robot 
te reinigen.

De sensor van het zwenkwiel voor is 
geblokkeerd

Rood knipperend 3 pieptonen Verwijder het zwenkwiel voor, verwijder het vuil van 
de behuizing en plaats het wiel terug.

Het linker- of rechterwiel zit vast Rood knipperend > continu 
rood 

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

De randreinigingsborstels zitten vast Rood knipperend > continu 
rood 

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

Rolborstel zit vast Rood knipperend > continu 
rood 

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

De bumper zit vast of de robot kan niet weg
Wit knipperend 2 pieptonen Schakel de robot UIT en tik een aantal keer op 

de bumper om vuil te verwijderen dat zich heeft 
opgehoopt.

Foutmeldingen

Statusmeldingen

Bewaar uw robotstofzuiger veilig binnen op een plek waar de kans klein is dat hij beschadigd raakt.
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