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ROBÔ SPINWAVE®
MODELO 2931N

HO
ME CLEANING EXPERTS

EST. 1876 U.S.A

.

Descrição geral  
do produto
1. Botão de libertação de depósito
2. Interruptor de alimentação
3. Panos de mopa
4. Para-choques
5. Botão iniciar/pausar 
6. Escovas de limpeza de extremidades 

Este guia contém tudo o que precisa para se preparar para a primeira 
utilização, incluindo a configuração, utilização e manutenção da sua máquina. 
Para obter assistência adicional, transfira a aplicação BISSELL Connect.

2

3

1

5

4

6



2   global.BISSELL.com

Formula

Water

Robô BISSELL® 
SpinWave® com 

depósito de sujidade

Depósito de mopa 
com Panos de mopa

Estação de 
carregamento

Bandeja de 
carregamento

Adaptador de 
corrente

Ferramenta de 
limpeza

(2) Fórmulas de 
tamanho de teste

Escovas de limpeza 
de extremidades 
sobressalentes

(2) Panos de mopa 
adicionais

Filtros adicionais

O que há na caixa?

Colocar o robô na estação de carregamento e carregar o robô
Nota: a estação de carregamento e a bandeja de carregamento têm obrigatoriamente de estar instaladas numa superfície 
dura. Os sensores de superfície macia do robô impedem-no de limpar alcatifas e tapetes no Modo de mopa.

Certifique-se de que o dispositivo está perto do seu router Wi-Fi e que o robô está totalmente carregado ou na estação de 
carregamento durante o processo de emparelhamento.

Wi-Fi

80 inches
(2m)

40 inches
(1m)

40 inches
(1m) 

40 inches
(1m) 

40 inches
(1m) 

40 inches
(1m) 

Water

Formula

1. Coloque a parte de trás da bandeja 
de carregamento firmemente contra 
uma parede. Certifique-se de que há 
um espaço de pelo menos 40 polegadas 
(1 m) para um lado, 40 polegadas 
(1 m) para o lado oposto e que não 
existem obstruções na frente. Coloque a 
estação de carregamento na bandeja de 
carregamento.

2. Insira o adaptador de corrente da 
estação de carregamento na porta na 
lateral da estação de carregamento. 
Ligue a outra extremidade à tomada.

3. Ligue o robô e coloque-o na 
estação de carregamento. O primeiro 
carregamento demorará de 4 a 5 
horas.

Estado Estado da luz do botão Anel de luz Som

Ligar Piscar uma vez > Piscar > Ligado Piscar uma vez Som de ativação

Limpar Piscar > Acender gradualmente > Ligado Piscar uma vez > Acender gradualmente > 30 
segundos > Apagar gradualmente

Som de ativação

A carregar Piscar gradualmente Piscar uma vez > Piscar gradualmente durante 
30 segundos > Desligar

1 sinal sonoro 

Modo de 
emparelhamento

Piscar Desligar 1 sinal sonoro 

Emparelhado Ligar Aceso durante 5 segundos > Apagar 
gradualmente

3 sinais sonoros 

Regressar à estação 
de carregamento

Piscar lentamente, branco Desligar Nenhum
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Ligar à aplicação

Limpeza automática
 Transfira a aplicação BISSELL Connect para configurar as funcionalidades automáticas.

Transferir a aplicação BISSELL Connect significa que pode alterar o modo de limpeza do seu robô, iniciar, pausar ou parar 
o seu robô, programar a limpeza, ver notificações, acompanhar o seu histórico de limpeza e resolver todos os problemas a 
partir da palma da sua mão.

1. Na App Store ou na Google Play 
Store, procure "BISSELL Connect"  
e faça a transferência. 

Depois de transferir, abra a aplicação 
e inicie sessão ou crie uma nova 
conta.

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

3. Para colocar o robô no modo 
de emparelhamento, prima 
continuamente o botão iniciar/pausar 
durante 5 segundos até ouvir um 
único sinal sonoro.

4. Na aplicação, selecione "Tem 
um produto BISSELL com ligação? 
Estabeleça a ligação agora."  
Em seguida, escolha o seu produto 
no menu.

5. Remova o depósito de sujidade e 
vire o robô para aceder ao código QR 
de configuração.

6. Leia o código QR e siga as 
instruções na aplicação para 
emparelhar.

Pode designar um dia e uma hora para o seu robô funcionar automaticamente utilizando a aplicação BISSELL Connect. 
Quando o robô estiver ligado à aplicação, aceda ao separador Programar e siga as mensagens no ecrã.
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Modo de aspiração a seco
Limpeza manual
No Modo de aspiração a seco, o robô irá limpar utilizando uma combinação de escovas de limpeza de extremidades duplas, 
um rolo de escova rotativo e uma sucção potente para limpar vários tipos de pavimentos em sua casa.

x2

1. Ligue o robô. Prima o botão iniciar/
pausar para iniciar a limpeza.

2. Quando terminar, prima 
novamente o botão iniciar/pausar 
para parar o robô.

3. Volte a colocar o robô à estação de 
carregamento. Prima o botão iniciar/
pausar duas vezes. O anel de luz 
piscará a branco quando encontrar o 
seu caminho de volta.

Manutenção do depósito de sujidade

1. Desligue o interruptor de 
alimentação. Prima o botão na parte 
superior do depósito de sujidade e 
puxe para remover.

2. Abra a porta do filtro puxando 
ambos os lados. Esvazie os detritos 
do depósito de sujidade.

3. Remova a tampa do filtro e, em 
seguida, os filtros de espuma e 
pregas.

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

5. Com os filtros removidos, enxague 
o depósito de sujidade com água da 
torneira. Antes de voltar a colocar o 
depósito de sujidade, certifique-se de 
que este está completamente seco. 
Não lave o depósito de sujidade na 
máquina.

6. Depois de limpar, volte a instalar 
os filtros e a tampa do filtro, feche 
e volte a empurrar para dentro da 
máquina.
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Encher o depósito da mopa
No Modo de mopa, o seu robô vai realizar a limpeza utilizando dois panos de mopa rotativos traseiros combinados com 
uma fórmula BISSELL para limpar o pavimento duro da sua casa. Mantenha várias fórmulas BISSELL® à mão para que possa 
limpar sempre que a sua agenda permitir. Utilize sempre fórmulas BISSELL genuínas na sua máquina. Outras fórmulas 
podem danificar o equipamento e invalidar a garantia.

Ao limpar com a mopa, o seu robô também irá varrer e recolher uma quantidade limitada de detritos secos para uma 
experiência de limpeza completa.

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

1. Desligue o interruptor de 
alimentação. Pressione o botão na 
parte superior do depósito e puxe 
para remover.

2. Rode para destrancar a tampa 
do depósito e puxe para cima para 
remover.

3. Encha o depósito com água da 
torneira quente (140 °F/60 ºC máx.) 
até à linha de enchimento de água. 
Não ferva nem aqueça a água no 
micro-ondas.

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

Formula

Water

4. Encha com uma fórmula BISSELL 
até à linha de enchimento "Fórmula".

5. Volte a colocar a tampa do 
depósito de mopa.

6. Coloque novamente o depósito. 
Nota: respeite o nível do depósito 
para evitar fugas.

Limpeza manual

x2

1. Ligue o robô. Prima o botão iniciar/
pausar para iniciar a limpeza. Nota: 
quando terminar, o robô regressará ao 
ponto inicial. Para que o robô regresse 
à estação de carregamento, inicie 
o ciclo de limpeza enquanto o robô 
estiver na estação de carregamento.

2. O robô irá limpar superfícies duras 
e evitar a maioria das superfícies 
macias, como tapetes e alcatifas. 
Nota: o robô irá parar se o nível de 
água estiver baixo. Para retomar a 
limpeza, volte a encher o depósito da 
mopa e prima o botão iniciar/pausar.

3. Volte a colocar o robô à estação de 
carregamento. Prima o botão iniciar/
pausar duas vezes. O anel de luz 
piscará a branco quando encontrar o 
seu caminho de volta.

Modo de mopa

AVISO Para reduzir o risco de incêndio devido a danos internos dos componentes, utilize apenas produtos de limpeza BISSELL 
destinados a utilização com este aparelho.
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Manutenção dos panos de mopa e do coletor de detritos
No Modo de mopa, o seu robô pode varrer uma quantidade limitada de detritos secos. Como tal, certifique-se de que 
esvazia o coletor após cada limpeza.

Formula

Water

1. Desligue o interruptor de 
alimentação. Prima o botão na parte 
superior do depósito de mopa e puxe 
para remover. Coloque o depósito 
virado ao contrário numa superfície 
macia.

2. Puxe firmemente os panos de 
mopa para remover os mesmos dos 
acionadores de panos de mopa. 
Substitua os panos de mopa se 
estiverem danificados.

3. Lave separadamente em água 
morna. Utilize apenas detergentes 
líquidos. Não utilize lixívia nem 
amaciador. Seque na máquina no 
modo baixo. Não engome nem limpe 
a seco.

4. Para voltar a montar, utilize o 
orifício no meio dos panos para 
alinhar com o acionador.

5. O coletor de detritos está 
localizado na parte de trás do 
depósito. Puxe a porta e incline o 
depósito para esvaziar os detritos.

Modo de mopa
(continuação)
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1. Desligue o interruptor de 
alimentação. Aperte as abas na 
proteção da escova e puxe para 
remover. Eleve para remover o rolo 
de escova.

2. Limpe o rolo de escova com a 
ferramenta de limpeza.

3. Volte a montar o rolo de escova  
e a proteção da escova.  
Nota: o rolo de escova tem duas 
peças de extremidade diferentes. 
Certifique--se de que a peça de 
extremidade quadrada está inserida 
na porta quadrada.

Limpar o rolo da escova
 Consulte a aplicação BISSELL Connect para obter sugestões e vídeos sobre a manutenção do rolo de escova.

AVISO Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue o interruptor antes de realizar qualquer tipo de manutenção ou resolução 
de problemas.

1. Desligue o interruptor de 
alimentação. Coloque o robô numa 
superfície macia e puxe firmemente 
para cima no rodízio.

2. Limpe todos os cabelos e resíduos 
visíveis com um pano seco.

3. Para reinstalar o rodízio, empurre 
para baixo firmemente até ouvir um 
clique.

Remover e limpar os rodízios
 Para obter ajuda adicional relativa à manutenção do seu robô, abra a aplicação BISSELL Connect.
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AVISO Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue o interruptor antes de realizar qualquer tipo de manutenção ou resolução 
de problemas.

Limpar os sensores
Após a utilização repetida, os detritos podem acumular-se nos sensores 
do robô e o desempenho pode ser afetado.

Desligue o interruptor de alimentação e limpe os sensores com um pano 
para remover quaisquer detritos.

Sensores e contactos
1. Sensores de queda

2. Carregar pontos de contacto 

3. Sensor de desvio de superfície macia
1 3

2 2
11

Substituir as escovas de limpeza de extremidades
Ocasionalmente, as escovas de limpeza de extremidades têm de ser limpas para funcionarem de forma mais eficaz. Depois 
de removidas, podem ser enxaguadas ou mergulhadas em água. Certifique-se de que estão completamente secas antes de 
voltarem a ser colocadas no equipamento.

1. Desligue o interruptor de 
alimentação. Utilize uma chave de 
estrela para remover o parafuso. Puxe 
a base da escova para cima.

2. Empurre a escova diretamente 
para o suporte. Substitua os 
parafusos com uma chave de estrela.
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Substituir a bateria

AVISO Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue o interruptor antes de realizar qualquer tipo de manutenção ou resolução 
de problemas.

1. Desligue o interruptor de 
alimentação.

2. Utilize uma chave de estrela para 
remover os dois parafusos e a tampa 
da bateria.

3. Remova a bateria e desligue.

4. Tenha em atenção o local da fita 
que cobre os conectores. Remova 
a fita, desenrolando e, em seguida, 
separe os conectores.

5. Ligue a nova bateria. Enrole a 
fita no local original para cobrir 
completamente os conectores e 
terminais. Não remova a manga 
retrátil de plástico do conjunto da 
bateria.

6. Utilize uma chave de estrela para 
substituir a tampa da bateria.

Nota: qualquer outra manutenção deve ser realizada por um representante de assistência autorizado.



Resolução de problemas
Este guia tem tudo o que precisa para se preparar para a primeira utilização, incluindo a configuração, utilização e 
manutenção da sua máquina, mas online encontrará recursos adicionais, como sugestões e resolução de problemas, 
vídeos, registo de produtos, peças e muito mais.

Problema Causa possível Solução

Manchas ou riscas de 
água ao limpar com 
a mopa

Está a ser utilizada demasiada água. Escolha um nível de água mais baixo na aplicação BISSELL 
Connect.

Os panos de mopa estão sujos. Coloque panos de mopa limpos.

Os detritos ficam presos na parte inferior 
do robô.

Utilize um pano húmido para limpar a parte inferior do robô.

Notificações de erro

Som Estado da luz do botão Erro Soluções

1 sinal 
sonoro

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

Coloque o robô no chão, afastado de objetos, e retome a 
limpeza. Se o erro persistir, desligue o robô e utilize um 
pano seco para limpar os três sensores de queda na parte 
inferior do robô.

1 sinal 
sonoro

Piscar a vermelho > Luz 
vermelho contínua

A roda direita ou esquerda 
está presa

Desligue o robô e limpe os pelos e detritos das rodas. 

1 sinal 
sonoro

Piscar a branco Falha na bomba de água Contacte o serviço de apoio ao cliente.

2 sinais 
sonoros

Piscar a vermelho > Luz 
vermelho contínua

As escovas de limpeza de 
extremidades estão presas

Desligue o robô e remova quaisquer pelos e detritos das 
escovas de limpeza de extremidades. 

2 sinais 
sonoros 

Piscar a branco Para-choques preso ou robô 
preso 

Desligue o robô e toque no para-choques várias vezes para 
libertar quaisquer detritos que se possam ter acumulado. 

2 sinais 
sonoros

Piscar a vermelho e 
branco alternadamente

O robô está preso na carpete 
(modo de mopa)

Desloque o robô da área com carpete para o pavimento duro 
e retome a limpeza.

3 sinais 
sonoros

Piscar a vermelho O sensor do rodízio dianteiro 
está bloqueado

Desligue o robô e remova o conjunto do rodízio dianteiro. 
Limpe os detritos do compartimento do conjunto. Reinstale 
a roda. 

3 sinais 
sonoros 

Piscar a vermelho > Luz 
vermelho contínua

Rolo de escova preso Desligue o robô e remova os pelos e detritos do rolo de 
escova. 

3 sinais 
sonoros 

Piscar a vermelho e 
branco alternadamente

Nível de água baixo Remova o depósito de mopa e volte a encher dentro de 3 
minutos para retomar a limpeza.

3 sinais 
sonoros

Piscar a branco Falha no motor do depósito 
de água

Limpe os contactos na lateral do depósito de mopa e 
certifique-se de que não há nada enrolado à volta do 
acionador do pano. Se o problema persistir, substitua o 
depósito.

Guardar o robô
Guarde o seu robô aspirador em segurança no interior, num local onde seja improvável que se danifique. Guarde-o com 
panos limpos e secos. Qualquer solução restante no depósito da mopa deve ser esvaziada antes do armazenamento. 

AVISO Para reduzir o risco de fugas, não armazene a máquina onde possa ocorrer congelamento. Podem ocorrer danos nos 
componentes internos.
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