
Black+Decker BXVMS600E Cyclonische  stofzuiger - 3-in-1 600 W 

 

 

EAN code 8432406480032 

 

 

Merk Black+Decker 

Vormfactor Handheld 

Modelnaam BXVMS600E 

Aanbeveling voor 
oppervlak 

Möbel 

Speciale 
kenmerken 

Zakloos 

Kleur Donkergrijs 

Spanning 240 Volt wisselstroom (VAC) 

Itemgewicht 2.7 Kilogram 

Wattage 600 watt 

Stijl Borstel - 600 W 

 

Technische gegevens 

Afmetingen pakket  52.9 x 21.2 x 15.9 cm; 2.7 kg 

Itemgewicht  2.7 Kilogram 



Form Factor  Handheld 

Aantal stuks/onderdelen  1 

Warranty Description  2 jaar 

Batterijen vereist  Nee 

 

 

Productbeschrijving 

BXVMS600E van Black+Decker is een lichtgewicht en veelzijdige 
bezemstofzuiger met snoer waarmee u een spic en span huis krijgt. 3 
stofzuigers in 1: bezemstofzuiger, handstofzuiger en lansstofzuiger. Maak uw 
huis grondig schoon op een comfortabele en gemakkelijke manier. Zijn 
vermogen van 600 W maakt korte metten met al het vuil, snel en effectief. Hij 
biedt extra mobiliteit dankzij de makkelijk te manoeuvreren zuigmond en het 
snoer van 6 meter, waarmee u probleemloos alle kamers van uw huis 
schoonmaakt. Door het lichte gewicht van slechts 2,5 kg is dit een zeer lichte, 
veelzijdige en comfortabele stofzuiger om op verschillende hoogtes te 
gebruiken. Bovendien bevat hij een tank met grote capaciteit, zodat u de tank 
niet constant hoeft te legen tijdens het stofzuigen. Het filtersysteem heeft 3 
fasen om de kleinste deeltjes op te vangen. Het cycloon-systeem, het 
duurzame micro-geperforeerde roestvrijstalen voorfilter en het EPA-filter. Om 
onderhoudsredenen zijn het voorfilter en het EPA-filter verwijderbaar en 
wasbaar Hij stofzuigt parket, harde vloeren, vloerkleden en tapijten dankzij de 
zuigmond die geschikt is voor alle soorten vloeren. Krijg het beste resultaat 
dankzij de meegeleverde accessoires: de robuuste en lichte aluminium 
verlengbuis, de lans voor hoeken of moeilijk toegankelijke plaatsen en de 
borstel voor meubels en stoffering. 
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STEELSTOFZUIGER MET  
KABEL  
BXVMS600E 
Geachte klant:  
We danken u voor de aankoop van een product van het  
merkBLACK+DECKER.   
De technologie, het ontwerp en de functionaliteit van dit  
product, dat voldoet aan de meest strikte kwaliteitseisen,  
staan garant voor langdurige tevredenheid. 
Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat  
u het apparaat in gebruik neemt en bewaar haar voor toe 
- 
komstig gebruik. Het niet opvolgen en naleven van deze  
instructies kan een ongeluk tot gevolg hebben.  

VEILIGHEIDSADVIEZEN EN  
WAARSCHUWINGEN  
♦ 
Dit apparaat mag, onder toezicht,  
door personen met lichamelijke,  
zintuiglijke of geestelijke beperkin 
- 
gen, of met een gebrek aan ervaring  
en kennis, of kinderen vanaf 8 jaar  
gebruikt worden, mits zij voldoende  
informatie ontvangen hebben om  
het apparaat op een veilige manier  
te kunnen gebruiken en de gevaren  
kennen. 
♦ 
Door de gebruiker te verrichten  
reiniging en onderhoud mag alleen  
door kinderen uitgevoerd worden als  
ze daarbij onder toezicht staan. 
♦ 
Dit apparaat is geen speelgoed.  
Houd toezicht op kinderen om er  
zeker van te zijn dat ze niet met het  
apparaat spelen. 
♦ 
Trek de stekker uit het stopcontact  



wanneer het apparaat niet in gebruik  
is en voordat u het reinigt. 
♦ 
Wanneer de voedingskabel bescha 
- 
digd is, moet hij worden vervangen.  
Breng het apparaat naar een erken 
- 
de Technische Service. Probeer het  
apparaat niet zelf te demonteren of  
repareren om risico's te vermijden. 
♦ 
LET OP: Om te voorkomen dat  
de zekering doorbrandt, mag het  
apparaat niet aangesloten worden  
via een externe schakeling van de  
voedingsspanning, zoals een timer.  
Ook mag het apparaat niet aange 
- 
sloten worden op een stroomcircuit  
waarvan geregeld de spanning  
wordt afgehaald, bijvoorbeeld door  
het energiebedrijf. 
♦ 
Controleer dat de spanningsgegevens op het typeplaatje  
overeenkomen met die van het lichtnet alvorens het  
apparaat erop aan te sluiten. 
♦ 
Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat tenminste  
10 Ampère kan leveren. 
♦ 
De stekker van het apparaat moet geschikt zijn voor  
het stopcontact. Wijzig de stekker niet. Gebruik geen  
adapters. 
♦ 
Forceer de elektriciteitskabel niet. Gebruik het snoer  
nooit om het apparaat op te tillen, te transporteren of om  
de stekker uit het stopcontact te trekken.  
♦ 
Controleer de staat van de elektriciteitskabel. Beschadig 
- 
de kabels of kabels die in de war zijn vergroten het risico  
van elektrische schokken. 
♦ 
Raak de stekker niet met natte handen aan. 
♦ 
Gebruik het apparaat niet wanneer de elektriciteitskabel  
of de stekker beschadigd is. 
♦ 



Als een deel van de behuizing beschadigd wordt, moet u  
de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcon 
- 
tact trekken om een elektrische schok te voorkomen. 
♦ 
Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, wanneer  
er zichtbare tekenen van schade zijn of wanneer het lekt.  
♦ 
Stel het apparaat niet aan regen of vochtigheid bloot.  
Water dat in het apparaat komt vergroot het risico van  
een elektrische schok. 
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Gebruik en onderhoud: 
♦ 
Gebruik het apparaat niet wanneer de filter(s) niet  
correct geplaatst zijn. 
♦ 
Gebruik het apparaat niet wanneer de accessoires niet  
correct aangesloten zijn. 
♦ 
Gebruik het apparaat niet voor het opzuigen van water  
of andere vloeistoffen. 
♦ 
Gebruik het apparaat niet als de aan/uit knop niet werkt. 
♦ 
Gebruik de handgreep/handgrepen om het apparaat op  
te tillen of te verplaatsen. 
♦ 
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet  
voor professioneel of industrieel gebruik. 
♦ 
Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen en/of  
personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke  
beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis 
♦ 
Niet gebruiken op oppervlakken die metalen voorwerpen  
zoals spijkers en/of schroeven bevatten. 
♦ 
Geen gloeiende of scherpe voorwerpen opzuigen (siga 
- 
rettenpeuken, as, spijkers...). 
♦ 
Gebruik het apparaat uitsluitend op een droge onder 
- 
grond.  
♦ 
Laat het apparaat nooit aan staan zonder toezicht. U  
bespaart hierdoor energie en verlengt tevens de levens 
- 
duur van het apparaat. 
♦ 
Gebruik het apparaat niet op lichaamsdelen van mens  
of dier. 

Reparaties: 
♦ 
Onjuist gebruik of een gebruik dat niet overeenstemt met  
de gebruiksaanwijzing kan gevaar inhouden en doet de  
garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet.  



BESCHRIJVING 
A  
ON/OFF Knop 
B  
Elektrische kabel  
C       Lichaam 
D    EPA-filter 
E    Beschermingsfilter. 
F  
Stofreservoir   
G   
Draaikop 
H  
Telescopische verlengbuis 
I  
Knop om de buis van het zuigerlichaam los te  
koppelen 
J        Borstel         
K       Spleetzuigmond        
L  
Multifunctionele borstel  
M      Koppelingsmond 
N       Pakking 
O       Muurbeugel 
Mocht het model van uw apparaat niet beschikken over de  
hiervoor beschreven accessoires dan zijn deze ook apart  
verkrijgbaar bij de Technische Hulpdienst. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Opmerkingen voorafgaand aan het gebruik: 
♦ 
Controleer dat al het verpakkingsmateriaal van het  
product verwijderd is. 

Zuigfunctie: 
♦ 
Sluit de verlengbuis en de zuigmond aan op de luchtin 
- 
gang van de stofzuiger (Fig. 1). 
♦ 
Om de verlengbuis en de zuigmond van de stofzuiger  
los te koppelen moet u op de daartoe bestemde knop  
op de achterzijde van de romp drukken en de buis eruit  
trekken. (Fig. 2). 

Plaatsing van een accessoire in de hand 
- 
greep van het apparaat: 
♦ 
De handgreep van het apparaat is zodanig ontworpen  
dat de volgende accessoires erin geplaatst kunnen  
worden: (gebruik de meest geschikte combinatie). 
♦ 
Telescopische verlengbuis: Deze werd ontworpen om bij  
moeilijk bereikbare oppervlakken te kunnen komen en  
om het reinigen van vloeren te vergemakkelijken.  
♦ 
Zuigmond: Speciaal ontworpen voor de reiniging van  
vloeren (zowel vaste vloerbedekking, tapijten als harde  
vloeren).  



♦ 
Spleetzuigmond: Dit hulpstuk is speciaal geschikt voor  
moeilijk toegankelijke spleten en hoeken. 
♦ 
Multifunctionele borstel: Speciaal geschikt voor brede  
toepassingen. Bijvoorbeeld om een sofa te reinigen. 
♦ 
Koppelingsmond: Dient om hulpstukken om het zuigerli 
- 
chaam aan te sluiten.  

Plaatsing van de spleetzuigmond of de  
multifunctionele borstel: 
♦ 
Plaats de koppelingsmond op de zuigmond. (Fig. 3) 
♦ 
Steek de spleetzuigmond of de multifunctionele borstel  
in de koppelingsmond. (Fig. 4) 

Gebruik: 
♦ 
Steek de stekker in het stopcontact. 
♦ 
Zet het apparaat aan met de aan/uit knop. 
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Na gebruik van het apparaat: 
♦ 
Zet het apparaat uit met de aan/uit knop. 
♦ 
Trek de stekker uit het stopcontact. 
♦ 
Reinig het apparaat. 

Handvat(en) voor transport: 
♦ 
Dit apparaat beschikt over een handvat aan de boven 
- 
zijde om het transport gemakkelijk en comfortabel te  
maken(Fig.5). 

REINIGING 
♦ 
Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat  
afkoelen alvorens het te reinigen.  
♦ 
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek met  
een paar druppels afwasmiddel en droog het daarna  
goed af. 
♦ 
Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure  
of basische pH zoals bleekwater, noch schuurmiddelen,  
om het apparaat schoon te maken. 
♦ 
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere  
vloeistof en houd het niet onder de kraan. 

Het stofreservoir legen: 
♦ 
Maak het stofreservoir leeg wanneer u door de transpa 
- 
rante wanden ziet dat het reservoir vol is, of wanneer het  



zuigvermogen van het apparaat sterk afneemt.  
♦ 
Koppel het stofreservoir van het apparaat los. (Fig.6). 
♦ 
Haal de filters uit het reservoir en gooi de inhoud van  
het stofreservoir weg in een geschikte afvalcontainer.  
(Fig. 7) 
♦ 
Controleer de staat van het reservoirfilter. 
♦ 
Plaats de filters en het reservoir weer terug. 

Vervanging van de filters: 
♦ 
Reservoirfilter: het wordt aanbevolen regelmatig de  
toestand van het filter te controleren. Na 50 gebruiksuren  
moet het gereinigd / vervangen worden. 

Verwijdering van de filters: 
♦ 
Koppel het stofreservoir van het apparaat los. (Fig.6). 
♦ 
Haal de filters uit het stofreservoir. (Fig.7). 
♦ 
Voor de montage van de filter, gaat u te werk in de  
omgekeerde volgorde als hierboven uiteengezet werd. 

Onderdelen 
♦ 
Onderdelen (zoals filters) voor het door u gebruikte mo 
- 
del zijn verkrijgbaar bij erkende distributeurs en winkels. 
♦ 
Gebruik altijd originele onderdelen, specifiek ontworpen  
voor het door u gebruikte model. 
♦ 
Dit type verbruiksgoederen is verkrijgbaar in speciaal 
- 
zaken.  

STORINGEN EN REPARATIE 
♦ 
Breng het apparaat bij storing naar een erkende  
Technische Dienst. Probeer het apparaat niet zelf te  
demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn. 

Voor EU-versies van het product en/of  
indien van toepassing in uw land: Ecologie  
en hergebruik van het product 
♦ 
Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is geschikt  
voor inzameling, classificatie en hergebruik. U kunt dit  
materiaal wegwerpen in de openbare afvalcontainers die  
voor de desbetreffende typen materiaal zijn bestemd. 
♦ 
Het product bevat geen stoffen in concentraties die als  
schadelijk voor het milieu beschouwd kunnen worden. 
Dit symbool betekent dat u het product aan het  
eind van zijn levenscyclus moet afgeven aan  
een erkende afvalverwerker ten behoeve van de  
gescheiden verwerking van  Afgedankte  
Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).  
Dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn  



2014/35/EU, met de richtlijn 2014/30/EU met betrek 
- 
king tot elektromagnetische compatibiliteit en met de  
richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot beperkingen in de  
toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische  
en elektronische apparaten  en met de richtlijn 2009/125/ 
EC met betrekking tot de eisen eisen inzake ecologisch  
ontwerp voor energiegerelateerde producten. 

GARANTIE EN TECHNISCHE  
ONDERSTEUNING 
Dit product valt onder de legale garantievoorwaarden zoals  
bepaald in de actuele wetgeving. Om een beroep te doen  
op uw rechten of aanspraken kunt u contact opnemen met  
onze officiële technische service. 
U kunt de dichtstbijzijnde technische service vinden op de  
website: http://www.2helpu.com/ 
Voor verdere informatie kunt u ook contact met ons opne 
- 
men (zie de laatste bladzijde van de gebruiksaanwijzing). 
U kunt deze gebruiksaanwijzing en eventuele actualiserin 
- 
gen ervan downloaden via http://www.2helpu.com/. 

 

 


