POWERFRESH
_______________
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2113N

WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
PRZED SKORZYSTANIEM
Z URZĄDZENIA PRZECZYTAĆ
WSZYSTKIE INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE JEGO OBSŁUGI.
Podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych należy przestrzegać
podstawowych środków ostrożności, w tym podanych poniżej.

OSTRZEŻENIE

ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB USZKODZENIA CIAŁA, NALEŻY:

 rządzenie może być używane przez dzieci,
U
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. Czyszczenie oraz
konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
»	Dzieci należy nadzorować, aby upewnić się,
że nie wykorzystują urządzenia do zabawy.
»	Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,
powinien zostać wymieniony u producenta,
w autoryzowanym serwisie lub przez osobę
o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć
zagrożenia.
»	Włosy, luźne ubrania, palce oraz wszystkie
części ciała należy trzymać z dala od
otworów i ruchomych części urządzenia
oraz jego akcesoriów.
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»

»	Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, kiedy jest
podłączone do prądu.
»	Odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest
używane lub przed przystąpieniem do czynności serwisowych.
»	Nie dopuszczać, aby urządzenie było używane jako zabawka.
»	Urządzenie należy stosować wyłącznie w sposób opisany
w niniejszej instrukcji obsługi.
»	Urządzenia należy używać wyłącznie z oprzyrządowaniem
zalecanym przez producenta.
»	Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód lub wtyczka
są uszkodzone.
»	Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub płynie.
»	Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone,
zniszczone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, nie
należy go używać i należy zwrócić je do centrum serwisowego.
»	Nie należy wyciągać wtyczki ani przenosić urządzenia, ciągnąc
za przewód. Przewodu nie należy używać jako uchwytu, przycinać
go drzwiami ani przeciągać po ostrych krawędziach i narożnikach.
»	Nie należy najeżdżać urządzeniem na przewód.
»	Przewód należy trzymać z dala od 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 należy dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
»	Nie należy 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 należy wyłączyć wszystkie układy
sterowania.
»	Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia
schodów.
»	Urządzenia nie należy używać w celu zbierania zapalnych lub
łatwopalnych płynów, takich jak ropa naftowa, ani stosować
w obszarach, w których mogą one występować.
»	Nie należy zbierać materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych,
amoniaku, środków do udrożniania kanalizacji itp.).
»	Nie należy używać urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach,
w których obecne są opary farb olejnych, rozcieńczalników do farb
lub niektórych środków przeciw molom bądź też w których znajduje
się łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary.
»	Nie zbierać urządzeniem twardych lub ostrych przedmiotów,
takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
»	Należy stosować wyłącznie na suchych powierzchniach
w pomieszczeniach.
»	Trzymać urządzenie na równej powierzchni.
»	Nie należy zbierać płonących lub dymiących przedmiotów lub
materiałów, takich jak papierosy, zapałki lub gorący popiół.
»	Nie należy stosować odkurzacza bez worka na kurz lub filtrów.
»	Nie należy używać urządzenia na zewnątrz ani na wilgotnych
powierzchniach.
»	Urządzenie jest zabezpieczone izolacją podwójną. Używać
wyłącznie identycznych części zamiennych.
»	Nie zostawiać urządzenia działającego w tym samym miejscu,
jeśli uchwyt nie jest w pełni uniesiony w górę.
»	Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli doszło do jego upadku,
nosi wyraźne ślady uszkodzeń lub przecieka.
»	Urządzenie trzymać z dala od dzieci, jeżeli znajduje się pod napięciem
lub stygnie.
»	Powierzchnie stopki ulegają rozgrzaniu w trakcie korzystania.
»	Nie kierować pary na ludzi i zwierzęta ani na sprzęt zawierający
komponenty elektroniczne.
»	Nie używać do czyszczenia skóry, woskowanych mebli lub podłóg,
tkanin syntetycznych, zamszu ani innych delikatnych materiałów
wrażliwych na parę.

OSTRZEŻENIE

URZĄDZENIE ZAWSZE PODŁĄCZAĆ DO
ODPOWIEDNIO UZIEMIONEGO GNIAZDKA
ELEKTRYCZNEGO.

OSTRZEŻENIE

NIE NALEŻY KIEROWAĆ PŁYNU ANI PARY
W STRONĘ URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH
PODZESPOŁY ELEKTRYCZNE.

OSTRZEŻENIE

POWIERZCHNIA MOŻE BYĆ GORĄCA.
UNIKAĆ KONTAKTU.

TEN SYMBOL OZNACZA
OSTRZEŻENIE: RYZYKO OPARZEŃ

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.
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Dziękujemy za zakup urządzenia PowerFresh
Sprzątanie to nasza pasja i cieszymy się, że możemy podzielić się jednym
z naszych innowacyjnych produktów. Chcemy mieć pewność, że mop
parowy w najbliższych latach będzie działać tak samo jak dzisiaj, dlatego
instrukcja zawiera wskazówki w zakresie użytkowania (strony 150–153),
jak i utrzymania (strony 154–155).
Mop parowy wymaga montażu przed eksploatacją, dlatego też przejdź
do strony 149 i zaczynajmy!

Zawartość zestawu

Uchwyt

Część dolna

Wkręt

Biała nakładka
mopa

Wiosenna bryza
Korpus

Krążki
zapachowe

Gąbka do
szorowania
Nakładka mopa
Kubek na
wodę

UWAGA: standardowe akcesoria mogą różnić się w zależności od modelu. Aby

Instrukcje
bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . 146

Konserwacja
i pielęgnacja  . . . . . . . . . . 154–155

Opis urządzenia . . . . . . . . . . .  148

Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . .  156

Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

Centrum Obsługi Klienta . .  156
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dowiedzieć się, jakie części powinny być zawarte w opakowaniu, należy sprawdzić listę
„Zawartość opakowania” znajdującą się na górnej klapie opakowania.

Eksploatacja . . . . . . . . . . 150–153
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Poznaj PowerFresh
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13

1

Uchwyt zwalniacza naprężenia

8	Klips na przewód

2

Łatwy do napełnienia zbiornik wody

9	Pedał zwolnienia szczotki SpotBoost

3	Inteligentna nastawa Sterowanie
parą

10	Szybkozamykacz do nawijania
przewodu

4

Szczotka SpotBoost

5

Tacka na krążki zapachowe

11	Dolny uchwyt do nawijania
przewodu

6	Głowica mopa do czyszczenia
krawędzi
7

148

Przełącznik pary na żądanie

www.BISSELL.com

12

Filtr wody

13

Mocowany kubek na wodę

14

Krążki zapachowe Wiosenna Bryza

Montaż

OSTRZEŻENIE

Nie podłączać mopa parowego PowerFresh do prądu przed zapoznaniem się ze wszystkimi
wskazówkami i instrukcjami obsługi.
Mop parowy BISSELL PowerFresh składa
się szybko i łatwo. Opakowanie zawiera
następujące pozycje:

• Uchwyt z jednym wkrętem
• Stopka maszyny
• Korpus
•	2 zmywalne nakładki mopa z mikrofibry
• 2 krążki zapachowe Wiosenna Bryza
• Kubek na wodę

2

1

3

kliknięcie

Przymocować dolny
korpus do głowicy mopa,
wciskając go na miejsce.

Następnie włożyć uchwyt
do korpusu urządzenia
i przykręcić do oporu.

Owinąć
przewód
wokół szyb
kozamykacza
do nawijania
przewodu
oraz dolnego
uchwytu do
nawijania
przewodu.

UWAGA: Aby w łatwy sposób odwinąć przewód podczas użytkowania, wystarczy
przekręcić szybkozamykacz w dół, by zdjąć przewód z uchwytu.

PL
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Napełnianie zbiornika wody
2

1

3

Zbiornik
wody

Zbiornik czystej wody
znajduje się na górze
korpusu urządzenia.

Podnieść prosto do
góry pokrywę zbiornika
wody, aby go otworzyć.

Skorzystać z dołączonego pojemnika
na wodę i napełnić zbiornik wodą
destylowaną lub demineralizowaną
(zalecane), zamiast wodociągową.
Po napełnieniu zamknąć pokrywę
zbiornika wody.

Kilka uwag dotyczących napełniania zbiornika wody:
• Pojemność zbiornika wody wynosi 560 ml
NIE DOLEWAĆ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ZBIORNIKA WODY MOPA
PAROWEGO POWERFRESH.

Mocowanie nakładek mopa z mikrofibry
1

Mop parowy PowerFresh może
zostać dostarczony z dwoma
różnymi nakładkami.

PL

Biała
nakładka
mopa

Gąbka do
szorowania
Nakładka mopa

Biała nakładka nadaje się szczególnie do
codziennego stosowania do delikatnych
podłóg, np. impregnowanych podłóg
drewnianych lub paneli. Nakładka szorująca
nadaje się szczególnie do szorowania
silnie zabrudzonych podłóg i czyszczenia
uporczywych zabrudzeń.

150
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W celu przymocowania nakładki mopa,
owinąć nakładkę mopa wokół spodu
stopki, upewniając się, że szare igłowanie
znajduje się z przodu stopki, a występ
szybkiego zwalniania uchwytu znajduje
się z tyłu.

Korzystanie ze szczotki SpotBoost
1

Stanąć na pedał
znajdujący się z tyłu
urządzenia i podnieść je
w celu odsłonięcia szczotki
SpotBoost umieszczonej
na spodzie urządzenia.

2

Korzystając ze szczotki SpotBoost,
przesuwać urządzenie do tyłu i do
przodu w celu łatwego oczyszczenia
zaprawy, szczelin i przyklejonych śmieci.

OSTRZEŻENIE

Nie wolno stawać na tylnym pedale w celu odchylenia urządzenia. Podczas zdejmowania
stopki pamiętać o odsunięciu jej od ciała, ponieważ spód szczotki uwolni parę. Nadmierny
nacisk na szczotkę może powodować ścieranie niektórych powierzchni; najpierw należy
wykonać próbę.

Korzystanie z tacki na krążki zapachowe
1

Użycie całego krążka da
intensywny zapach; można
go przeciąć na pół, aby
uzyskać delikatniejszy efekt.

3

Umieścić krążek
zapachowy w tacce
i popchać tackę od siebie
w celu zamknięcia.

www.BISSELL.com
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W celu włożenia krążków
zapachowych pociągnąć do
siebie tackę umieszczoną
na górze głowicy mopa,
by ją otworzyć.

2
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Sterowanie parą SmartSet
2

1

Podłączyć urządzenie do odpowiednio
uziemionego gniazdka i nacisnąć
przycisk zasilania w celu włączenia.
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3

Kiedy urządzenie zostanie włączone,
zacznie migać kontrolka READY
(Gotowość). Migająca kontrolka wskazuje,
że urządzenie się nagrzewa.

4

Kiedy miganie kontrolki zmieni się
w stałe świecenie, wybrać wymagany
poziom pary w oparciu o potrzeby
czyszczenia. Wcisnąć jeden raz
przycisk LOW STEAM (Niski poziom
pary) w przypadku delikatnych
podłóg lub do codziennego, lekkiego
czyszczenia. Nacisnąć ponownie
w celu wyłączenia.

Wcisnąć jeden raz przycisk
HIGH STEAM (Wysoki poziom
pary) w przypadku czyszczenia
wytrzymanych podłóg lub
przylegających zabrudzeń. Nacisnąć
ponownie w celu wyłączenia.

UWAGA: Przed wybraniem poziomu pary należy wybrać przycisk POWER
(Zasilanie) i poczekać, aż kontrolka READY (Gotowość) zaświeci. Podczas
korzystania z mopa parowego po raz pierwszy lub po ponownym napełnieniu
zbiornika z pompy może dochodzić stukot. Jest to zjawisko normalne i ustąpi
po kilku sekundach.
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Czyszczenie twardych podłóg
UWAGA: Przed czyszczeniem mopem parowym PowerFresh należy dokładnie
zamieść lub odkurzyć podłogę.
MOP PAROWY ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O CZYSZCZENIU TWARDYCH
NAWIERZCHNI, TAKICH JAK KAFLE CERAMICZNE, WYKŁADZINY WINYLOWE,
LAMINOWANE, MARMUR, INNE KAMIENIE ORAZ IMPREGNOWANE DREWNO.
W PRZYPADKU PODŁÓG WOSKOWANYCH I NIEKTÓRYCH NIEWOSKOWANYCH
UŻYCIE MOPA PAROWEGO MOŻE PROWADZIĆ DO CZĘŚCIOWEJ UTRATY POŁYSKU.
MOPA PAROWEGO NIE WOLNO UŻYWAĆ NA PODŁOGACH NIEIMPREGNOWANYCH.
NAJLEPIEJ JEST PRZETESTOWAĆ GO W MNIEJ WIDOCZNYM MIEJSCU I SPRAWDZIĆ
INSTRUKCJE PIELĘGNACJI PODANE PRZEZ PRODUCENTA PODŁOGI.

1

Podłączyć urządzenie do
prawidłowo uziemionego gniazda.
Aby rozpocząć czyszczenie
twardych podłóg, włączyć
urządzenie, naciskając przycisk
POWER (Zasilanie). Kiedy migająca
kontrolka zacznie świecić w sposób
ciągły, wybrać odpowiedni poziom
pary. Patrz strona 152.
Nacisnąć przycisk pary na żądanie,
aby uwolnić parę według potrzeby.

2

Aby zdezynfekować dany obszar
podłogi, użyć nakładek mopa
z mikrofibry, a następnie powoli
i równomiernie przeciągać mop
tam i z powrotem przynajmniej
trzy razy, używając opcji ciągłego
wytwarzania pary.
Po zakończeniu wyłączyć
urządzenie, naciskając przycisk
zasilania, i odłączyć je od gniazdka.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze
rezultaty, po użyciu zdjąć
nakładkę i ją wyprać.
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Stanąć na tył stopki
w celu odchylenia korpusu
urządzenia, aby rozpocząć
czyszczenie.

3

UWAGA: W przypadku trudnych do usunięcia lub przylegających zabrudzeń
stanąć na pedale zwalniania umieszczonym z tyłu urządzenia i podnieść go,
aby skorzystać ze szczotki SpotBoost. Patrz strona 151. Podczas zdejmowania
stopki pamiętać o odsunięciu jej od ciała, ponieważ spód szczotki uwolni parę.

www.BISSELL.com
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Konserwacja: Czyszczenie mopa parowego

OSTRZEŻENIE

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

2

1

Wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę urządzenia z uziemionego
gniazdka elektrycznego. Ostrożnie usunąć z głowicy
mopa nakładkę mopa, korzystając z występu szybkiego
zwalniania uchwytu.

Nakładka mopa i część dolna mogą być gorące.

Nakładki można prać
w pralce w ciepłej wodzie.
Stosować wyłącznie płynne
detergenty bez wybielacza.
Nie stosować wybielaczy
ani zmiękczaczy. Wypraną
nakładkę najlepiej
wysuszyć na powietrzu.

3

5

OSTRZEŻENIE
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4

Usunąć krążek
zapachowy z tacki
krążka zapachowego.
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Owinąć przewód wokół
szybkozamykacza do
nawijania przewodu z tyłu
mopa parowego i wytrzeć
wszystkie powierzchnie
urządzenia za pomocą
suchej ściereczki.

Przechowywać
w pozycji
pionowej
w zamkniętym
suchym
miejscu.

Konserwacja: Wymiana filtru wody

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, należy WYŁĄCZYĆ
zasilanie i odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do konserwacji
lub rozwiązywania problemów.
Zaleca się napełnianie urządzenia tylko wodą
destylowaną. Zasadnicze znaczenie ma kontrolowanie
filtra i jego wymiana, kiedy przestaje być skuteczny.
Wymienić filtr, kiedy zielone ziarenka staną się
niebieskie.
Jeśli filtr nie będzie regularnie wymieniany, na grzałce
może się osadzać kamień, co obniża wydajność i może
prowadzić do uszkodzenia.
Wymiana filtru:
1. Wyciągnąć filtr z urządzenia za uchwyty po bokach
filtru.
2. Mocno wcisnąć nowy filtr do urządzenia, równo
z krawędzią.

Położenie
filtru wody

PL
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Gwarancja klienta

Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie poza USA i Kanadą. Jest ona
udzielana przez BISSELL International Trading Company BV („BISSELL”).
Gwarancja udzielana jest przez BISSELL. Przyznaje ona klientom
określone prawa. Jej celem jest przekazanie dodatkowych korzyści
oprócz 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 okazać dowód zakupu produktu z datą.

Ograniczona 2-letnia gwarancja
od daty zakupu przez pierwszego
kupującego
Zgodnie z *WYJĄTKAMI I WYŁĄCZENIAMI podanymi poniżej firma
BISSELL według swojego uznania bezpłatnie naprawi lub wymieni
(wykorzystując komponenty lub produkty nowe lub regenerowane)
każdą wadliwą lub uszkodzoną część lub produkt.
Firma BISSELL zaleca zachować oryginalne opakowanie i dowód daty
zakupu na 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
ważności Gwarancji (licząc od daty zakupu pierwszego produktu).
Okres tej Gwarancji nie podlega przedłużeniu bez względu na to,
czy dany produkt zostanie naprawiony, czy wymieniony.

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

Strona internetowa:

*WYJĄTKI I WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE
GWARANCJI
PL

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 CHARAKTERU
WYNIKŁE ZE STOSOWANIA PRODUKTU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA
UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI,
PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ SZANSY, STRES, NIEDOGODNOŚCI
LUB ROZCZAROWANIE. Z WYŁĄCZENIEM PONIŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY BISSELL NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ
CENY ZAKUPU PRODUKTU.
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.

www.BISSELL.eu

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów wykorzystywanych do
prywatnego użytku domowego, a nie zastosowań komercyjnych lub
wypożyczania. Elementy podlegające zużyciu, takie jak filtry, pasy
i nakładki mopa, które muszą być wymieniane lub serwisowane przez
użytkownika od czasu do czasu, nie są objęte niniejszą gwarancją.

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.eu
Kontaktując się z BISSELL, przygotuj numer modelu urządzenia.
Proszę wpisać numer modelu: _____________ Proszę wpisać datę zakupu: ____________
UWAGA: Proszę zachować oryginalny paragon. Stanowi on dowód daty zakupu w przypadku
roszczenia gwarancyjnego. Więcej informacji można znaleźć w tekście gwarancji.
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