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MODELO 2908N
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Peças incluídas na caixa

BISSELL®
Cleanview
Connect

Estação
de carregamento

Adaptador
de energia
(carregador)

Ferramenta Filtros de espude limpeza ma e com pregas adicionais

Escovas de limpeza de cantos
adicionais

Visualização do produto

AVISO

Não ligue o robô até estar familiarizado com todas as instruções e procedimentos operacionais.
1. Interruptor
2. Botão Ligar/Pausa
3. Pontos de contacto (para
carregamento automático)
4. Sensores de queda
5. Batente
6. Escovas de limpeza de cantos
7. Roda dianteira
8. Rodas traseiras
9. Botão de libertação do depósito
de sujidade
10. Depósito de sujidade (filtros no
interior)
11. Rolo de escova
12. Porta CC
13. Bateria removível
14. Anel de luz LED
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Configurar o robô
1

2
40 inches
(1m)
40
80 inches
(2m)
(1m)

40 inches
(1m)

Encoste a parte traseira da base de
carregamento firmemente contra uma parede.
Certifique-se de que haja pelo menos 1 metro
de um lado, 1 metro do lado oposto e nenhuma
obstrução na frente da base de carregamento.

Introduza o adaptador de alimentação da
estação de carregamento na porta lateral da
base de carregamento e, em seguida, ligue a
outra extremidade à tomada de parede. Ligue o
interruptor do robô para ON (ligado) e coloque-o na
base de carregamento. A primeira carga demorará
entre 4 a 5 horas.

Ligação com a aplicação
Transferir a aplicação BISSELL Connect significa que pode alterar o modo de limpeza do robô, iniciar,
pausar ou parar o robô, agendar a limpeza, visualizar notificações, acompanhar o histórico de limpeza e
resolver problemas na palma da sua mão.

1

2

3

Na aplicação ou na Google
Play Store, pesquise
“BISSELL Connect” e
descarregue a aplicação.

Uma vez transferida, abra a
aplicação e inicie sessão ou
crie um novo inicio de sessão.

Certifique-se de que está
perto do seu router de Wi-Fi
antes de ligar (ON) o robô (I).

4

5

Para colocar o robô em modo
de emparelhamento, prima
continuamente o botão Iniciar/Pausa
(Start/Pause) durante 5 segundos até
ouvir um único toque.

Na aplicação, selecione “Adicionar produto”. Em seguida,
escolha o seu produto a partir do menu.
Nota: certifique-se de que o dispositivo está perto do seu
router de Wi-Fi e que o robô está totalmente carregado
ou na base durante o processo de emparelhamento.

BISSELL.eu
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Ligação com a aplicação (cont.)
6

7
Ler
código

O código QR necessário para a configuração
pode ser encontrado ao retirar o depósito de
sujidade e virando para cima a parte inferior
do robô.

Depois de localizar e ler o código QR,
siga as instruções da aplicação para o
emparelhamento.

Limpeza manual
1

2

Pressione o botão Start/
Pause (Iniciar/Pausa) na parte
superior do robô para iniciar a
limpeza.
Pressione o interruptor para a
posição ON (ligado) (I).

Quando terminar, pressione
novamente o botão Start/
Pause (Iniciar/Pausa) para
parar o robô.

3

Para fazer o robô regressar
à base, pressione o botão
Start/Pause (Iniciar/
Pausa) duas vezes. O botão
irá piscar com uma luz
branca quando encontrar o
caminho de regresso à base.

Limpeza automática
Pode definir um dia e uma hora para o robô funcionar automaticamente utilizando a aplicação BISSELL
Connect. Quando o robô estiver ligado à aplicação, aceda ao separador Programação e siga as instruções
no ecrã.

4
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Ativar o modo de poupança de energia
1

2

15s

Pressione continuamente o botão Start/Pause
(Iniciar/Pausa) durante 15 segundos até ouvir
2 toques. Solte o botão para ativar o modo de
poupança de energia.

Fazer o robô regressar à base.

Limpar o depósito de sujidade
1

2

3

Pressione o botão na parte
superior do depósito de
sujidade e puxe para retirar.

Abra a porta do filtro,
separando ambos os lados.
Esvazie os resíduos do
depósito de sujidade.

Retire a tampa do filtro e,
em seguida, os filtros de
espuma e com pregas.

4

5

6

Utilize a ferramenta de
limpeza para escovar a
tampa do filtro e os filtros.
Não lave os filtros.

Com os filtros removidos,
lave o depósito de sujidade
com água da torneira.
Antes de voltar a instalar,
certifique-se de que o
depósito de sujidade está
completamente seco. Não
é necessário lavar sempre.
Não lave o depósito de
sujidade na máquina de
lavar louça.

Depois de limpos, volte a
instalar os filtros e a tampa
do filtro, feche e encaixe-os
novamente na máquina.
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Limpar o rolo de escova

AVISO

Para reduzir o risco de choque elétrico, pressione o interruptor para OFF (desligado) e desligue a ficha da
tomada elétrica antes de realizar qualquer manutenção ou resolução de problemas.

1

2

3

Aperte as abas da proteção
da escova para dentro e
puxe para retirar.

Levante para retirar o
rolo de escova.

Limpe o rolo de escova com
a ferramenta de limpeza.

4

Recoloque o rolo de escova e a
proteção da escova.
NOTA: o rolo de escova tem
duas peças terminais diferentes.
Certifique-se de que a peça
terminal quadrada é inserida na
porta com formato quadrado.

Substituir as escovas de limpeza de
cantos
É necessária uma chave de fendas com cabeça Phillips para esta tarefa.

1

2

Utilize uma chave de fendas com cabeça
Phillips para remover o parafuso. Puxe para
cima na base da escova.

Empurre a escova diretamente para o
suporte. Substitua os parafusos com uma
chave de fendas com cabeça Phillips.

NOTA: depois de serem utilizadas durante um período de tempo, as escovas de limpeza de cantos
têm de ser limpas para funcionarem de forma mais eficaz. Depois de retiradas, as escovas de limpeza
de cantos podem ser enxaguadas ou embebidas em água. Certifique-se de que estão completamente
secas antes de as recolocar na máquina.

6
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Limpar os sensores

AVISO

Para reduzir o risco de choque elétrico, pressione o interruptor para OFF (desligado) e desligue a ficha da
tomada elétrica antes de realizar qualquer manutenção ou resolução de problemas.
Após repetidas utilizações, os resíduos podem acumular-se
nos sensores do robô e o desempenho do robô pode ser
afetado.
Para garantir a melhor eficiência, os sensores devem ser
limpos periodicamente, limpando quaisquer resíduos com
uma escova.
Antes de limpar os sensores, certifique-se de que o
interruptor no robô está na posição OFF (desligado) (0).

Substituição da bateria
É necessária uma chave de fendas
com cabeça Phillips para esta tarefa.

1

NÃO REMOVA A MANGA RETRÁTIL DE
PLÁSTICO DO CONJUNTO DE BATERIAS.

2
Pressione o
interruptor para
OFF (desligado)
(0). Utilize
uma chave de
fendas com
cabeça Phillips
para retirar os
dois parafusos
e a tampa da
bateria.

3

Ligue a nova bateria. Enrole a fita
na localização original para cobrir
completamente os conectores e terminais.

Remova a bateria antiga do compartimento
da bateria. Repare na localização da fita que
cobre os conectores. Retire a fita soltando-a
e, em seguida, separe os conectores.

4

Instale a nova
bateria no
compartimento
da bateria.
Utilize uma
chave de fendas
com cabeça
Phillips para
recolocar a
tampa na bateria
e dois parafusos.
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7

Guardar o robô
Guarde o aspirador robô em segurança dentro de casa, onde não possa sofrer danos.

Notificações de estado e erro
Notificações de estado
Estado

Estado da luz do botão

Anel de luz

Som

Ligar

Prima uma vez > piscar > ligado

Prima uma vez

Som de ativação

A limpar

Piscar > aparecimento gradual >
ligado

Prima uma vez > aparecimento gradual > 30
segundos > desaparecimento gradual

Som de ativação

Respiração

Prima uma vez > respiração durante 30
segundos > desligado

1 toque

Piscar

Off (desligado)

1 toque

Ligado

Sólido durante 5 segundos >
desaparecimento gradual

3 toques

Branco intermitente

Off (desligado)

2 toques

A carregar
Modo de
emparelhamento
Emparelhado
Bateria fraca

Notificações de erro
Erro

Estado da luz do botão

Som

Soluções

Vermelho intermitente

1 toque

Coloque o robô no chão longe de objetos e prossiga
com a limpeza. Se o erro persistir, utilize um pano seco
para limpar os 3 sensores de queda na parte inferior
do robô.

O sensor do rodízio dianteiro
está bloqueado

Vermelho intermitente

3 toques

Retire o conjunto do rodízio dianteiro, limpe os resíduos
da estrutura do conjunto e reinstale a roda.

As rodas esquerda ou direita
estão presas

Vermelho intermitente > 1 toque
vermelho sólido

Desligue o robô pressionando o botão OFF (desligado)
e remova cabelos e resíduos acumulados nas rodas.

Vermelho intermitente > 2 toques
vermelho sólido

Desligue o robô pressionando o botão OFF (desligado)
e remova cabelos e resíduos das escovas de limpeza
de cantos.

Vermelho intermitente > 3 toques
vermelho sólido

Desligue o robô pressionando o botão OFF (desligado)
e remova cabelos e resíduos do rolo de escova.

Branco intermitente

Desligue o robô pressionando o botão OFF (desligado)
e dê diversos toques no batente para libertar quaisquer
resíduos que possam ter-se acumulado.

O robô está preso, levantado
ou os sensores de queda estão
sujos

As escovas de limpeza de
cantos estão presas
O rolo de escova está preso
O batente está preso ou o robô
está encurralado
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