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Dziękujemy za zakup mopa parowego BISSELL 
Miło nam, że kupiłeś mop parowy BISSELL. Wszystko, co nasza 
firma wie o pielęgnacji podłóg zawarte jest w konstrukcji tego 
zaawansowanego technologicznie systemu czyszczenia.
Twój mop parowy BISSELL jest dobrze skonstruowany i posiada 
dwuletnią, ograniczoną gwarancję. Firma również zapewnia fachową 
obsługę klienta, na wypadek konieczności rozwiązania nagłych 
problemów.
Mój pradziadek wynalazł miotłę do podłogi w 1876 r. Obecnie firma 
BISSELL jest globalnym liderem w dziedzinie projektowania, produkcji i 
serwisu jakościowych produktów pielęgnacji domu, jak ten mop parowy 
BISSELL.
Jeszcze raz dziękujemy za zakup zespół BISSELL.

Mark J. Bissell 
Prezes i główny dyrektor wykonawczy

Symbole i definicje

OSTRZEŻENIE RYZYKO OGNIA, PORAŻENIA PRĄDEM,
LUB ZRANIENIA.

PARA RYZYKO OPARZENIA.

INSTRUKCJE ABY W PEŁNI PRZESTRZEGAĆ 
BEZPIECZEŃSTWA, PRZECZYTAJ
DOKŁADNIE INSTRUKCJE 
UŻYTKOWNIKA.

PO 
ZUŻYCIU

TEN SYMBOL OZNACZA, ŻE ZUŻYTEGO 
SPRZĘTU NIE MOŻNA WYRZUCAĆ 
ŁĄCZNIE Z ODPADAMI SOCJALNYMI. 
PRODUKT ZAWIERA  RECYKLOWALNE 
ODPADY ELEKTRYCZNE. W CELU 
OCHRONYŚRODOWISKA, ZUŻYTY 
PRODUKT NALEŻY ZOSTAWIĆ W JED-
NYM Z PUNKTÓW ZBIÓRKI ZUŻYTEGO 
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEK-
TRONICZNEGO.
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

» Nie pozostawiaj włączonych urządzeń.
»  Wyłącz urządzenie z gniazdka, kiedy nie jest używane lub 

jest przygotowywane do pracy.
» Nie modyfikuj uziemionej wtyczki.
» Nie wystawiaj na deszcz. Nie przechowuj na zewnątrz.
» Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
»  Urządzenie nie może być używane przez osoby 

upośledzone(również dzieci) lub osoby bez doświadczenia 
i stosownej wiedzy, chyba że pod nadzorem i wg instrukcji 
użycia przekazanej przez osoby odpowiedzialne za ich 
bezpieczeństwo.

» Urządzenie należy używać wg instrukcji.
» Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.

» Nie używaj, kiedy jest uszkodzony przewód.
»  Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony przewód zasilania 

musi być wymieniony przez producenta lub autoryzowany 
serwis.

» Nie zanurzaj w wodzie lub płynach.
»  Jeśli urządzenie nie działa, jak powinno, zostało 

upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub 
zanurzone w wodzie, nie włączaj go i oddaj do warsztatu 
naprawczego.

»  Płyny lub para nie powinny być kierowane w kierunku 
elektrycznych komponentów.

»  Nie pociągaj, ani nie przenoś trzymając za przewód, nie 
używaj przewodu, jako uchwytu, nie przyciskaj drzwiami 
przewodu, ani nie załamuj na ostrych brzegach lub 
krawędziach.

» Nie wystawiaj przewodu na działania gorących powierzchni.
» Nie wyciągaj wtyczki trzymając za przewód.
» Aby wyjąć wtyczkę, trzymaj z nią, nie za przewód.
» Nie dotykaj urządzenia lub przewodu mokrymi rękami.
» Nie wkładaj przedmiotów w otwory urządzenia.
»  Nie używaj urządzenia, kiedy otwory wentylacyjne 

są zablokowane; chroń od kurzu, strzępów, włosów i 
wszystkiego, co może ograniczać przepływ powietrza.

»  Trzymaj włosy, luźne elementy ubioru, palce i wszystkie 
części ciała z dala od wirujących elementów.

» Przed wyjęciem wtyczki, wyłącz wszelkie sterowanie.
» Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia schodów.
»  Nie używaj urządzenia w niewietrzonych pomieszczeniach, 

wypełnionych oparami farb olejnych, rozcieńczalnikiem, 
substancjami trującymi owady, łatwopalnym kurzem lub 
innymi oparami wybuchowymi lub toksycznymi

» Nie używaj na powierzchniach pochyłych.

PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ 
CELEM PRZYSZŁYCH ZASTOSOWAŃ

STOSUJ NAPIĘCIE ZASILANIA 220-240 WOLT PRĄDU ZMIENNEGO. 50/60 HZ.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań domowych.

     TEN SYMBOL OZNACZA OSTRZEŻENIE: 
RYZYKO OPARZENIA.

OSTRZEŻENIE
NIE ZANURZAĆ W PŁYNACH. NIE PRZEZNACZO-
NY DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ.

OSTRZEŻENIE
GORĄCA POWIERZCHNIA. UNIKAJ KONTAKTU.

OSTRZEŻENIE
ZBIORNIK WODNY POD CIŚNIENIEM. WCIŚNIJ
SPUST, ABY UWOLNIĆ CIŚNIENIE, ZANIM
USUNIESZ KOREK BEZPIECZEŃSTWA. PRZED 
UZUPEŁNIANIEM, WODA POWINNA  
OSTYGNĄĆ PRZEZ 5 MINUT. ZALECANE JEST 
UŻYCIE WODY DESTYLOWANEJ.

PRZED UŻYCIEM SWEGO MOPA 
PAROWEGO, PRZECZYTAJ UWAŻNIE 
WSZYSTKIE INSTRUKCJE.  
Używając urządzenia elektryczne należy przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, włącznie z 
następującymi zasadami. 

OSTRZEŻENIE
ZAWSZE PODŁĄCZAJ URZĄDZENIE DO 
DOBRZE UZIEMIONEGO
GNIAZDKA.

OSTRZEŻENIE
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO OGNIA,
PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ CIAŁA:
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A  Widok produktu

1 Korek bezpieczeństwa
2 Spust pary
3 Wskaźnik
4 Przewód zasilania
5 Przedłużacz
6 Dysza rozpryskowa

7 Szczotka do detali
8 Płaska skrobaczka
9 Narzędzie do 
narożników
10 Szczoteczka do fug
11 Ściągaczka do szyb

Czyszczenie parowe innych 
miejsc
Pary używamy do zmiękczenia lub usunięcia 
uciążliwych zabrudzeń, zanieczyszczeń, zaschłych 
fragmentów żywności oraz innych domowych 
zanieczyszczeń nawierzchni podłogowych.
1.  Napełniaj chłodną wodą z kranu/destylowaną 

lub demineralizowaną.
2. Podłącz wtyczkę do stosownego gniazdka. 
3.  Kiedy czerwony wskaźnik zgaśnie, mop będzie 

gotowy do użycia. Wciśnij spust, aby uwolnić 
parę.

 4. Przetrzyj powierzchnie czystą, suchą ścierką.

B  Obsługa
Napełnianie wodą
1. Wciśnij korek obracając w lewo.
2. Napełnij zasobnik do znaku napełnienia.
3. Powoli wlej wodę do mopa.
UWAGA: Nie dodawaj żadnych dodatków,  
z wyjątkiem chłodnej wody, aby nie  
spowodować uszkodzeń elementu  
grzewczego, co będzie skutkować utratą  
gwarancji.
4. Zakręć korek w prawo wciskając go w dół.
Jeśli woda z twojego kranu zawiera minerały 
(twarda woda), zalecane jest użycie wody  
destylowanej lub demineralizowanej.

Kabel zasilania
Przed uruchomieniem urządzenia odwiń kabel 
zasilania.

Wskaźnik
Czerwony wskaźnik zaświeci, kiedy urządzenie 
zostanie podłączone. Kiedy mop będzie gotowy do 
użycia, wskaźnik zgaśnie.

Spust pary
Wciśnij, aby uwolnić parę.

UWAGA: Aby otworzyć spust i umożliwić 
wydostanie się pary, należy wcisnąć okrągły 
przycisk.
Aby ponownie napełnić zbiornik z wodą po jego 
opróżnieniu, należy użyć spustu, który pozwoli 
wypuścić zebraną parę/zmniejszyć ciśnienie. 
Naciśnij spust aby wypuścić parę/zmniejszyć 
ciśnienie.

Nie włączaj mopa, dopóki nie zapoznasz 
się z instrukcją obsługi i procedurami 
operacyjnymi. 

Przed uzupełnianiem wody zawsze 
wyłącz mopa. Trzymaj spust wciśnięty,  
aż ciśnienie zbiornika zostanie 

zneutralizowane. Zanim odkręcisz korek, odczekaj 5.

Przed odłączeniem końcówki czyszczącej, upewnij 
się, że para została uwolniona. Aby wymienić 
rozgrzane akcesoria, użyj rękawic od piekarnika lub 
poczekaj, aż ostygną.

Nie zbliżaj twarzy i innych części ciała do pary. 
Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować 
odniesieniem poważnych obrażeń lub śmiercią.

Gorąca para może powodować pękanie szkła. Przed 
czyszczeniem zimnych, szklanych powierzchni, 
ostrożnie podgrzej je z większej odległości, nie mniej, 
niż 10.16 - 15.24 cm

W czasie czyszczenia, nigdy nie przechylaj zbiornika 
więcej, niż 45°, gdyż razem z parą może zostać 
uwolniona woda.

Nigdy nie próbuj czyścić ubrania, które masz na sobie. 
Może to spowodować oparzenia.

Do wody nie dodawaj żadnych detergentów, gdyż 
uszkodzi to urządzenie grzewcze i spowoduje utratę 
gwarancji.
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Grand Rapids, Michigan
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach.
Numer części    161-1612 12/16
Odwiedź naszą stronę: www.BISSELL.com

Gwarancja 
konsumenta 
Niniejsza gwarancja stosuje się jedynie poza USA i 
Kanadą. Gwarancja dostarczona jest przez 
Międzynarodową firmę handlową BV (‘BISSELL’).
Niniejsza gwarancja udzielana jest przez firmę BISSELL. 
Umożliwia ona szczególne prawa. Oferuje ona 
dodatkowe uprawnienia, oprócz tych przysługujących na 
mocy przepisów prawa krajowego. Klient posiada również 
inne prawa, które różnią się w zależności od kraju. 
Możesz o nie zapytać swojego lokalnego przedstawiciela 
handlowego firmy BISSELL. Żaden zapis niniejszej 
gwarancji nie wykluczy, ani nie uszczupli praw klienta 
wynikających z przepisów prawa krajowego. Jeśli 
potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących tej 
gwarancji, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy 
BISSELL, lub lokalnym sprzedawcą.
Niniejsza gwarancja przeznaczona jest dla nabywcy 
nowego produktu i jest niezbywalna. Aby skorzystać z 
niniejszej gwarancji, musisz podać datę zakupu.
Ograniczona gwarancja dwuletnia
Na mocy poniższych *WYJĄTKÓW I WYKLUCZEŃ, 
firma BISSELL, w ciągu dwu lat od daty oryginalnego 
zakupu, wymieni (na nowe lub pozbawione wad 
komponenty lub produkty, wg jej uznania), wszelkie 
uszkodzone lub wadliwe części lub elementy.
Firma BISSELL zaleca, aby nie wyrzucać oryginalnego 
opakowania oraz dowodu i daty zakupu przez cały okres 
obowiązywania gwarancji, na wypadek konieczności jej 
użycia. Zachowanie oryginalnego opakowania może być 
pomocne w przypadku konieczności ponownej wysyłki, ale 
nie jest warunkiem tej gwarancji.
W przypadku wymiany produktu przez firmę BISSELL w 
ramach niniejszej gwarancji, nowy produkt będzie objęty 
warunki niniejszej gwarancji (liczonej jednak od daty 
oryginalnego zakupu). 
*WYJĄTKI I WYKLUCZENIA NA MOCY 
WARUNKÓW NINIEJSZEJ GWARANCJI
Niniejsza gwarancja odnosi się do produktów używanych 
do celów osobistych, nie do celów komercyjnych lub 
wynajmu. Elementy zużywalne, jak filtry, paski 
napędowe, wykładziny mopa, które muszą być 
wymieniane lub regenerowane przez użytkownika od 
czasu do czasu, nie są objęte Gwarancją.
Niniejsza Gwarancja nie dotyczy defektów wynikłych z 
powodu zużycia, uszkodzenia lub awarii wynikłych z 

powodu zaniedbań, nadużyć lub innego rodzaju użycia, 
niezgodnego z Instrukcjami Użytkownika.
Nieupoważnione naprawy (próby naprawy) unieważnią tę 
gwarancję, bez względu na to, czy uszkodzenie 
powstanie na skutek takiej próby, czy nie.
Usunięcie tabliczki znamionowej produktu lub zniszczenie 
jej będzie skutkować utratą gwarancji.
NA MOCY PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ, FIRMA 
BISSELL ORAZ JEJ DYSTRYBUTORZY NIE BĘDĄ 
ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE NIEPRZEWIDYWALNE 
STRATY, ALBO PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE 
SZKODY JAKIEJKOLWIEK NATURY, ZWIĄZANE Z 
UŻYCIEM PRODUKTU, WŁACZNIE Z, BEZ 
OGRANICZEŃ, STRATAMI DOCHODÓW WYNIKŁYMI 
Z PRZESTOJÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI 
RYNKOWYCH, NIEWYGÓD LUB ROZCZAROWANIA. 
NA MOCY PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ, 
FINANSOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BISSELL 
NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY PRODUKTU.
BISSELL NIE WYKLUCZA, ANI W ŻADEN SPOSÓB 
NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (A) 
ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA PONIESIONE NA 
SKUTEK ZANIEDBAŃ FIRMY LUB JEJ 
PRACOWNIKÓW, AGENTÓW LUB 
PODWYKONAWCÓW; (B) DEFRAUDACJI LUB 
NIEUCZCIWEJ REPREZENTACJI; (C) ANI W INNYCH 
PRZYPADKACH, KTÓRYCH NIE WYKLUCZA, ANI NIE 
OGRANICZA PRAWO KRAJOWE.

Troska o klienta
W przypadku konieczności serwisu 
produktu firmy BISSELL lub celem 
złożenia reklamacji w ramach dwuletniej 
ograniczonej gwarancji, odwiedź stronę:
Navo Orbico Sp. z o.o.
www.navo.pl
infolinia@navo.pl 
+48 32 325 61 00
(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

www.BISSELL.com

Odwiedź stronę internetową firmy: www.BISSELL.com
Kontaktując się z firmą BISSELL, przygotuj numer modelu urządzenia.
Zapisz numer swojego modelu: _____________ Zapisz datę zakupu: _____________
UWAGA: Zachowaj oryginalny paragon zakupu. Stanowi on dowód daty zakupu na wypadek 
reklamacji. Szczegóły w Gwarancji.
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