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W OPARCIU O ZASADĘ MÓWIĄCĄ, ŻE
Wet Dust Can’t Fly ®
(mokry kurz nie unosi si)

THE RAINBOW ® WYKORZYSTUJE

The Power of Water ®
(siłę wody)

ABY EFEKTYWNIE USUWAĆ BRUD ORAZ UNOSZĄCE
SIĘ DROBINY Z PAŃSTWA DOMU.

numer klienta
W ramach programu profesjonalnej obsługi klienta firmy Rexair, każde urządzenie Rainbow oraz przystawka Power
Nozzle po przejściu testów jakości otrzymują numer seryjny profesjonalnej obsługi klienta. Taki numer zapewnia:
99 Właścicielowi, identyfikację klienta
99 Dystrybutorowi, identyfikację gwarancji

99 Pewność, że urządzenie przeszło test kontroli jakości
99 Pewność stanu technicznego fabrycznie
nowego urządzenia

W przypadku konieczności skorzystania w przyszłości należy wpisać numer seryjny w poniższej ramce. Żadne
autentyczne urządzenie Rainbow jak i żadna przystawka Power Nozzle nie powinny być sprzedawane bez tego
numeru. Jeżeli brakuje numeru seryjnego, Rexair nie gwarantuje pochodzenia, wieku czy stanu takiego urządzenia.
Jeżeli macie Państwo problem ze zlokalizowaniem numeru seryjnego w urządzeniu Rainbow lub przystawce Power
Nozzle, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Rexair.

NUMER SERYJNY URZĄDZENIA RAINBOW

Model: e2 - 73 db(A)

TWÓJ AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR RAINBOW
NAZWA

Skontaktuj
się z lokalnym
autoryzowanym
dystrybutorem,
w celu uzyskania
informacji
o zasadach
dbałości o
urządzenie
Rainbow,
zakresie
gwarancji,
częściach
zamiennych
oraz usługach
serwisowych.

ADRES
MIASTO/
WOJEWÓDZTWO/KOD
POCZTOWY
TELEFON
E-MAIL
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WIADOMOŚĆ OD REXAIR®

Rainbow® posiada certyfikaty

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować
i pogratulować Państwu wyboru systemu
czyszczącego Rainbow. Zakupiony przez Państwa
system to efekt ponad 75 lat bezustannych prac
badawczych, projektowych oraz pomysłowości.
Obecnie produkty Rainbow są sprzedawane
w 50 stanach i ponad 75 krajach na całym
świecie. Wierzymy, że Rainbow jest najbardziej
efektywnym i uniwersalnym z dostępnych
domowych systemów czyszczących.

asthma & allergy friendly ™

amerykańskiej fundacji astmy
i alergii (AAFA)*.

Przy prawidłowym użytkowaniu i obsłudze
Rainbow jest w stanie znacząco poprawić
warunki środowiskowe w Państwa domach
zapewniając lata niezawodnej pracy. Prosimy
poświęcić klika minut na zapoznanie się z tym
przewodnikiem i zaznajomienie się z systemem
czyszczącym Rainbow.

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
z systemem Rainbow, prosimy skontaktować
się z dystrybutorem lub sprzedawcą, u którego
zakupili Państwo Rainbow. Jeżeli nie są Państwo
w stanie skontaktować się z nimi, prosimy
bez wahania skontaktować się w tej sprawie z
działem obsługi klienta firmy Rexair.
Firma Rexair jest członkiem
Organizacji sprzedaży
bezpośredniej (DSA) i stosuje
się do jej kodeksu etycznego.

*Nazwa Asthma & ALLERGY FRIENDLY oraz logo ASTHMA & ALLERGY
FRIENDLY są znakami certyfikacji oraz znakami towarowymi ALLERGY
STANDARDS LIMITED. Nazwa THE ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION OF
AMERICA jest zarejestrowanym znakiem towarowym AAFA.

50 W. Big Beaver Road, Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America
(248) 643-7222
custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com
Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of
Water®, Wet Dust Can’t Fly® oraz konfiguracja system czyszczącego Rainbow®
są zarejestrowanymi znakami towarowymi Rexair LLC w Troy, Michigan,
Stany Zjednoczone.
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ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJAMI PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU.
NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ WYŁĄCZNIE WYPOSAŻENIE REKOMENDOWANE
PRZEZ PRODUCENTA.

! OSTRZEŻENIE: W celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, należy
zawsze stosować podstawowe środki ostrożności. Dotyczy to oczywiście sytuacji każdorazowego użycia, przy którym
osprzęt bądź wyposażenie elektryczne może powodować spięcia.

1.

Ścisły nadzór jest konieczny, kiedy którekolwiek z urządzeń jest używane w pobliżu dzieci. Nie pozwalaj na
wykorzystywanie urządzenia Rainbow jako zabawki lub uruchamianie bez nadzoru. Akcesoria i urządzenia
Rainbow nie są przeznaczone do użycia przez dzieci.
2. Po użyciu należy każdorazowo odłączyć Rainbow od sieci. Przed odłączeniem od sieci należy użyć wyłącznika
głównego. Odłączając urządzenie od sieci należy trzymać za wtyczkę, aby uniknąć zniszczenia przewodu, wtyczki,
wtyków lub gniazdka. Nie należy ciągnąć lub nosić urządzenia używając przewodu jako uchwytu, zamykać drzwi
na przewodzie przeciągać lub przenosić wokół ostrych krawędzi lub rogów. Nie należy włączać urządzenia przez
podłączenie przewodu do sieci. Należy trzymać przewód z dala od gorących powierzchni. Nie należy używać
zniszczonego przewodu lub wtyczki.
3. Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do sieci. Należy odłączać Rainbow z sieci, kiedy pozostawia się
urządzenie bez nadzoru lub przed obsługą serwisową.
4. Jeżeli Rainbow lub którekolwiek akcesorium jest w złym stanie, nie należy podejmować prób użycia urządzenia.
Jeżeli Rainbow nie pracuje prawidłowo, został upuszczony, zniszczony, pozostawiony na zewnątrz lub wpadł
do wody należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow lub centrum serwisowym w celu
sprawdzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób czyszczenia urządzenia lub odłączania węża do momentu wyłączenia urządzenia i
odłączenia wtyczki z gniazdka.
6. Nie należy podłączać urządzenia do oprawek żarówek oraz używać przedłużaczy. Nie należy stosować
podręcznych transformatorów lub przetworników napięcia.
7. Nie należy podłączać urządzenia Rainbow lub akcesoriów Rainbow do odłączonych drenów. W przypadku
wciągnięcia do urządzenia Rainbow gazów ściekowych istnieje ryzyko eksplozji.
8. Nigdy nie dotykaj jedną ręką metalowych zlewów, rur z zimną lub gorącą wodą, kiedy druga ręka pozostaje
w kontakcie z metalowymi częściami wyposażenia elektrycznego, osprzętu lekkiego lub włącznika urządzenia.
Ciało może w takim przypadku zamknąć i uziemić obwód elektryczny. Dodatkowo wilgotna skóra może istotnie
podwyższyć ryzyko. Nie obsługuj wtyczki lub wyposażenia mokrymi rękami.
9. Nie należy wkładać żadnych obiektów do otworów; nie używać z zablokowanymi otworami; usuwać kurz,
kłaczki, włosy i wszystko, co może ograniczyć przepływ powietrza; (B) trzymać włosy, luźne ubrania, palce
oraz inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części; (C) zachować szczególną ostrożność podczas
czyszczenia schodów.
10. Nie należy zbierać niczego, co płonie lub się tli np. papierosów, zapałek lub gorących popiołów. Nie należy
stosować do zbierania łatwopalnych lub wybuchowych płynów takich jak benzyna lub wykorzystywać w
obszarach, w których mogą one występować.
11. W celu uniknięcia możliwości zapalenia lub eksplozji nie należy wykorzystywać urządzenia lub akcesoriów
Rainbow w obszarach, w których mogą występować łatwopalne lub/i wybuchowe opary lub pyły. Niektóre
środki czyszczące mogą produkować takie opary. Obszary, na których wykorzystywano łatwopalne substancje
czyszczące powinny być całkowicie suche i dokładnie wywietrzone przed odkurzaniem.
12. Urządzenie jest podwójnie izolowane. Wykorzystuj wyłącznie identyczne części zamienne. Zapoznaj się z
instrukcjami dotyczącymi serwisowania podwójnie izolowanych urządzeń.
13. Urządzenie Rainbow jest wyposażone w blokadę włącznika, która zapobiega pracy w przypadku,
gdy zbiornik z wodą nie jest prawidłowo zamknięty. NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB OBEJŚCIA TEJ
FUNKCJI ZABEZPIECZAJĄCEJ.
14. WAŻNE: Wąż elektryczny jest wyposażony w przewody elektryczne i wymaga regularnej kontroli. Nie należy go
używać w przypadku, gdy jest zniszczony, przecięty lub przebity. Należy unikać zbierania ostrych przedmiotów.
Nie zanurzać w wodzie przed czyszczeniem. Należy zawsze wyłączać urządzenie przed podłączeniem lub
odłączeniem węża lub zmechanizowanej końcówki.
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15.

16.

17.
18.
19.
20.

Przystawka Rainbow Power Nozzle jest wyposażona w obrotową szczotkę. W celu uniknięcia uszkodzeń ciała
przystawka Rainbow Power Nozzle nie powinna być umieszczana w pobliżu luźnej odzieży, biżuterii, włosów
bądź powierzchni ciała podczas gdy urządzenie Rainbow jest podłączone do gniazdka elektrycznego. Końcówka
Rainbow Power Nozzle NIE chroni przed uszkodzeniami ciała lub zniszczeniami przedmiotów, które wejdą w
kontakt z obrotową szczotką.
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem urządzenie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę (jeden z
prętów jest grubszy niż drugi). Wtyczka będzie więc pasować do spolaryzowanego gniazdka wyłącznie w jednym
kierunku. Jeżeli wtyczka nie pasuje w pełni do gniazdka należy ją obrócić. Jeżeli jednak nadal nie pasuje należy
skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, który zainstaluje właściwą. Nie należy w żaden sposób
modyfikować wtyczki.
Przewody zasilające typu Y muszą być wymieniane przez autoryzowanego dystrybutora Rainbow. Jeżeli przewód
jest zniszczony należy wyłączyć urządzenie Rainbow i odłączyć je od źródła prądu.
Nie należy używać żadnej z dmuchaw w przypadku zniszczenia przewodu lub wtyczki. Należy zaniechać
używania dmuchawy i zwrócić do punktu naprawczego w celu kontroli i/lub naprawy.
Nie należy przeciągać przewodu pod dywanami. Nie nakrywać dywanikami, matami lub podobnymi pokryciami.
Nie należy przeprowadzać przewodu pod meblami i podobnymi przedmiotami. Należy układać go z dala od
ruchu ulicznego oraz miejsc, w których może zostać najechany.
Jest to profesjonalny element wysokiego napięcia i może powodować zakłócenia elektromagnetyczne. W celu
uzyskania informacji o wymaganiach dotyczących podłączenia zasilania należy skontaktować się z lokalną
jednostka administracyjną.

! OSTRZEŻENIE: Wąż wyposażony jest w przewody elektryczne. W celu zredukowania ryzyka porażenia
prądem: Nie należy zanurzać go w cieczach. Nie należy używać lub naprawiać zniszczonego węża. Wykorzystywać
wyłącznie z akcesoriami Rainbow na dywanach zwilżonych przez proces czyszczenia.
! OSTRZEŻENIE: Z uwagi na ryzyko porażenia prądem, urządzenia powinny być wykorzystywane wyłącznie
zgodnie z przeznaczeniem. Produkty elektryczne nie powinny być wykorzystywane do celów niezatwierdzonych.
Przebicia oraz spięcia mogą wystąpić w każdym przypadku kiedy mamy do czynienia z elektrycznością. Jeżeli
użytkownik stanie na ziemi, która pokryta jest cienką warstwą wody może wystąpić poważne porażenie. Z tego
powodu należy wykorzystywać Rainbow wyłącznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji użytkownika.
! OSTROŻNIE: Zbiornik urządzenia Rainbow nie przechwytuje przedmiotów, które są odporne na
namaczanie przez wodę, włącznie ze związkami oleistymi, tłustymi (takimi jak sadza czy popiół) oraz substancjami
sproszkowanymi (takimi jak ceramika, pył ceglany czy gipsowy). Nie należy wykorzystywać urządzenia Rainbow do
zbierania lub sprzątania w bliskości jakichkolwiek lotnych bądź toksycznych materiałów.

NAPRAWY SERWISOWE PODWÓJNIE IZOLOWANYCH URZĄDZEŃ

W podwójnie izolowanych urządzeniach wykorzystywane są dwa systemy izolacji zamiast uziemienia. W podwójnie
izolowanych urządzeniach ani nie występuje uziemienie ani tego typu urządzenie nie powinno być dodawane do
urządzenia. Obsługa serwisowa podwójnie izolowanych urządzeń wymaga ekstremalnej uwagi i znajomości systemu
i powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy Rainbow. Części zamienne
do podwójnie izolowanych urządzeń muszą być identyczne z częściami, które je zastępują. Urządzenia podwójnie
izolowane są oznaczone następującymi słowami „PODWÓJNA IZOLACJA” lub „PODWÓJNIE IZOLOWANE”. Na urządzeniu
może pojawić się także symbol (kwadrat w kwadracie). Jakiekolwiek czynności serwisowe inne niż czyszczenie powinny
być wykonywane przez autoryzowanego dystrybutora Rainbow lub centrum serwisowe.

ZACHOWAJ TE
INSTRUKCJE

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKU DOMOWEGO.
RAINBOW POWINIEN BYĆ UŻYWANY WYŁĄCZNIE W SPOSÓB
OKREŚLONY W INSTRUKCJI.
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zapoznaj się ze swoim systemem rainbow

29

23

5

22

25

24

10
6

1

4
26

17

28

7

27

2
3

8

16
9

21

12

18

11
13
15

14

30

19

1.
2.

Nawijak do przewodu
Zaślepka otworu
powietrza wylotowego
3. Otwór powietrza wylotowego
4. Regulator
strumienia powietrza
5. Przełącznik
regulatora zasilania
6. Uchwyt
7. Jednostka zasilająca
8. Otwór wlotu powietrza
9. Zaczepy zbiornika wody
10. Zaczepiany pojemnik
11. Nakrętka separatora

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

W celu zakupu akcesoriów lub części zamiennych
skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.

Separator
Zbiornik wody
Podstawa samobieżna
Zaczep podstawy urządzenia
Filtr HEPA
Narzędzie do czyszczenia
przestrzeni
zamkniętych oraz
nadmuchiwania
Narzędzie do
czyszczenia wężownic
Szczotka do podłóg i ścian
Torebka na poduszki
(Nie pokazano)
Rury czyszczące

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uchwyt pistoletowy do węża
Spust uchwytu węża
Rura uchwytu węża
Otwór kontrolujący przepływ
powietrzaNarzędzie
do odsysania
Szczotka do odkurzania
Narzędzie do tapicerki
Wąż elektryczny
Power Nozzle*

*Opis obejmuje opcjonalną końcówkę Power Nozzle
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siła i pełna kontrola w twoich rękach
Przełącznik Regulatora Zasilania
Przełącznik regulatora zasilania kontroluje prędkość silnika urządzenia Rainbow.

HIGH: Ustawienie wykorzystywane do sprzątania ogólnego.
OFF: Wyłącza urządzenie.
LOW: Ustawienie wykorzystywane do czyszczenia powietrza. (patrz str. 13)

Otwór Kontrolujący Przepływ Powietrza
Otwór kontrolujący przepływ powietrza w wężu może pozostać zamknięty lub otwarty, aby umożliwić kontrolę
przepływu powietrza w trakcie odkurzania delikatnych przedmiotów takich jak firany oraz aby przesuwanie końcówki
Power Nozzle po gęstych dywanach. W trakcie sprzątania z łatwością można ustalić właściwe ustawienie.
OBNIŻONY PRZEPŁYW POWIETRZA: Należy otworzyć otwór odpowietrznika i
ustawić w zależności od potrzeb.
PEŁNA MOC: Należy w pełni zamknąć otwór, aby uzyskać najwyższą
wydajność czyszczenia.

Spust Blokady
Umieszczony na uchwycie węża spust blokady umożliwia kontrolę nad funkcjami węża elektrycznego w trakcie
korzystania z Power Nozzle, RainbowMate, RainJet and AquaMate.
POZYCJA DO PRZODU: Blokuje spust – wyłącza zasilanie.
POZYCJA ŚRODKOWA: (Zalecana) Należy ścisnąć spust, aby aktywować i zwolnić,
aby wyłączyć.
POZYCJA TYLNA: Spust jest zablokowany – zasilanie włączone.

Zaczepiany Pojemnik
Umożliwia zabieranie ze sobą narzędzi najczęściej używanych w trakcie sprzątania,
kiedy przemieszczamy się z pokoju do pokoju. Należy go zaczepić z przodu urządzenia
Rainbow przez wsunięcie w szyny znajdujące się po obu stronach przedniej części
obudowy. W celu zablokowania należy przycisnąć w dół. Elementy wyposażenia
umieszcza się w środku przez wsuwanie ich w rowki. Pojemnik może być także
przymocowany do rury.
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przewodnik szybkiego uruchomienia
Złożenie urządzenia Rainbow i przygotowanie do pracy to tylko kilka krótkich kroków.

1. Napełnij zbiornik wody…

Start with cool water from the faucet. Napełnij zbiornik do momentu aż woda zakryje szczyt kopuły znajdującej
się wewnętrznej części zbiornika. Przepełnienie lub zbyt niski poziom wody obniżą wydajność czyszczenia.
Woda powinna być wymieniona gdy zauważalny jest spadek efektywności czyszczenia wodą.

2. Zamocuj zbiornik w urządzeniu Rainbow…

Wyrównaj i ustaw Rainbow na szczycie zbiornika. Przymocuj dwa zaczepy po jednym z każdej strony zbiornika
do wieńca i zatrzaśnij. W celu odłączenia od zbiornika zwolnij zaczepy i podnieś urządzenie Rainbow.
Urządzenie Rainbow nie będzie działało bez zaczepionego zbiornika.

3. Umieść urządzenie Rainbow na podstawce samobieżnej…

Należy umieścić urządzenie Rainbow razem ze zbiornikiem na podstawce samobieżnej, łącząc wystającą
część urządzenia z wystającą częścią podstawy tak jak pokazano. Zatrzask w podstawie zablokuje urządzenie
Rainbow na miejscu. Aby zwolnić urządzenie naciśnij zatrzask.

4. Przyłącz wąż…

Wciśnij wąż w otwór wlotowy powietrza jednostki zasilającej aż usłyszysz kliknięcie. Aby go usunąć, ściśnij oba
zaczepy wyciągnij wąż z jednostki zasilającej.

5. Podłącz rury…

Wprowadź męski koniec jednej rury do żeńskiego drugiej. Wciśnij rury w siebie, aż kliknie blokada guzikowa.
Rury rozłącza się przez naciśnięcie przycisku i rozciągnięcie.

6. Połącz rurę z uchwytem węża…

Połącz rurę z uchwytem węża wciskając go do górnej żeńskiej części rury. Wciśnij aż do usłyszenia kliknięcia
blokady guzikowej. Rury rozłącza się przez naciśnięcie przycisku i rozciągnięcie.

7. Wybierz przystawkę…

Ustal jaki rodzaj czyszczenia będziesz wykonywać (patrz tabela na stronie 11), a następnie podłącz żądaną
przystawkę do dolnej części rury lub uchwytu pistoletowego węża. Części są blokowane poprzez wejście guzika
w dziurkę w każdej z rur. Rury rozłącza się przez naciśnięcie przycisku i rozciągnięcie.

8. Podłącz urządzenie Rainbow do źródła zasilania i włącz…

Podłącz przewód zasilający do najwygodniejszego z gniazdek. Wybierz opcję HIGH dla uzyskania najlepszej
wydajności sprzątania.
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właściwe użytkowanie i obsługa
Postępowanie według kilku wskazówek dotyczących obsługi urządzenia pozwoli na lata bezproblemowego działania
systemu czyszczącego Rainbow. Zaniedbanie wszystkich lub części z instrukcji może prowadzić do spadku wydajności
czyszczenia oraz potencjalnych wydatków związanych z serwisowaniem.

Zmieniaj wodę kiedy jest brudna…

Nie używaj urządzenia zbyt długo na jednym zbiorniku wody. Sprawdzaj stan wody
podczas sprzątania i jeżeli w wodzie pojawią się zagęszczające ją kłaczki i brud
opróżnij zbiornik i dodaj świeżej czystej wody. Właściwy poziom wody to poziom
wskaźnika w środku zbiornika. Nigdy nie napełniaj zbiornika powyżej tego poziomu.

Zawsze opróżniaj i czyść zbiornik wody…

Natychmiast po użyciu urządzenia Rainbow należy usunąć zbiornik wody i wylać
brudną wodę przez otwór wlotu powietrza. Cięższe resztki z pewnością przyczepią
się do dna zbiornika w trakcie wylewania wody. Po wylaniu wody należy usunąć
pozostałości i wyrzucić. Następnie należy umyć zbiornik wody wodą i mydłem. Należy
go dokładnie wypłukać i osuszyć. Nie należy przechowywać urządzenia Rainbow na
zbiorniku.
! OSTROŻNIE: Zawsze usuwaj, opróżniaj i myj zbiornik wody po zakończeniu
pracy. Pomaga to w uniknięciu przykrych zapachów, zapobiega wzrostowi
drobnoustrojów i bakterii oraz zbieraniu się piany w zbiorniku. Mycie należy
wykonywać ręcznie. Zbiornik nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Czyszczenie separatora…

W celu uzyskania najlepszej wydajności należy często wyciągać i czyścić separator.
W przypadku konieczności należy wykorzystać załączoną szczotkę/klucz separatora
Rainbow aby poluźnić nakrętkę. Należy dokładnie wyczyścić wnętrze oraz zewnętrzną
część separatora wodą i mydłem przy użyciu szczotki separatora Rainbow. Należy
oczyścić i wysuszyć kołnierz pod separatorem. Zaraz po czyszczeniu należy osuszyć i
umieścić separator na miejscu. Ręcznie dokręcić nakrętkę separatora. Nie należy siłą
dokręcać separatora na gwintowany trzon.
! OSTRZEŻENIE: Zawsze ponownie umieszczaj separator na miejscu po zaraz
po czyszczeniu (ręcznie dokręcaj nakrętkę). Nie należy używać urządzenia Rainbow
bez separatora.

Czyszczenie zatkanego węża…

Jeżeli pojawi się zauważalnie obniżony przepływ powietrza podczas korzystania z
węża, możliwe że wąż uległ zatkaniu. W celu usunięcia zakłócenia należy wyłączyć
urządzenie Rainbow i odłączyć od źródła prądu. Następnie należy usunąć klapkę
wylotu powietrza w tylnej części urządzenia. Podłączyć wąż do otworu wylotowego
upewniając się, że oba zatrzaski zostały zablokowane. Umieścić rurę uchwytu węża
we wlocie powietrza w przedniej części urządzenia. Włączyć urządzenie i potrząsnąć
wężem. Jakiekolwiek zanieczyszczenia, które utknęły w wężu zostaną przechwycone
przez zbiornik wody.
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kompletne rozwiązanie do sprzątania w domu
Szeroki asortyment narzędzi czyszczących zapewnia siłę i uniwersalność umożliwiającą sprzątanie praktycznie
wszystkiego w domu.

PRZYSTAWKA

Meble

Pomiędzy Czyszczenie
poduszkami
Okien

Szczotka do Odkurzania

ü

ü

Narzędzie do Tapicerki

ü

ü

Narzędzie do Odsysania

ü

Schody

Dywany i
Dywaniki

ü

ü
ü

Powierzchnie
Trudnodostępne

ü
ü
ü

Power Nozzle*

ü

ü
ü

ü

RainJet*

ü

Squeegee*

ü
ü

Rexafoamer*
Nadmuchiwarka /
Narzędzie do czyszczenia
przestrzeni zamkniętych

Ściany

ü

Szczotka do Podłóg
i Ścian

RainbowMate*

Podłogi

ü

ü

* Dostępne jako akcesorium dodatkowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.

! OSTROŻNIE: Należy zawsze czyścić przystawki przed użyciem do czyszczenia tkanin. W celu uniknięcia
zużycia ściernego delikatnych powierzchni, należy utrzymywać szczeciny szczotki do odkurzania w czystości.
! OSTROŻNIE: Nie należy wykorzystywać przystawek do czyszczenia telewizorów czy
ekranów komputerowych.

Czyszczenie przystawek…

Szczotka do podłóg i ścian, szczotka do odkurzania oraz narzędzie do tapicerki
mogą być oczyszczane otwartą końcówką węża urządzenia Rainbow podczas pracy,
można też zdjąć przystawkę oczyścić w ciepłej wodzie z mydłem. Przed ponownym
umieszczeniem w urządzeniu należy przystawkę osuszyć. Jeżeli szczeciny szczotki
zużyją się lub zniszczą skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Rainbow, aby
nabyć nową.

Wykorzystywanie regulatora strumienia powietrza…

Regulator strumienia powietrza Rainbow redukuje hałas dobiegający z wlotu
powietrza. Zaleca się używanie regulatora kiedy Rainbow jest wykorzystywany jako
dmuchawa bądź do nadmuchiwania. Należy po prostu wcisnąć regulator do otworu
wlotu powietrza przed użyciem urządzenia Rainbow jako dmuchawy bądź urządzenia
nadmuchującego.
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kompletne rozwiązanie do sprzątania w domu
Czyszczenie podłóg…

Wykorzystaj szczotkę do podłóg i ścian. Czysty i atrakcyjny wygląd podłóg
drewnianych oraz pokrytych linoleum to jedna z domen szczotki do podłóg i
ścian, która doskonale usuwa zalegające na powierzchni śmieci i brud. Częste
używanie pozwala na uniknięcie rys powodowanych przez drobiny znajdujące się
na powierzchni podłogi. Przełącznik kontroli przepływu powietrza powinien być
ustawiony na PEŁNĄ MOC.

Czyszczenie podłóg pokrytych dywanami…

Wykorzystaj Power Nozzle.™* Lekka przystawka Rainbow Power Nozzle usuwa brud
z głębi dywanów i dużych dywaników. Jej szczególnie skuteczna obrotowa szczotka
poluźnia kłaczki, nici, włosy i brud pozostawiając dywan miękkim i czystym. Aktywne
szczotki krawędziowe usuwają brud zgromadzony wzdłuż krawędzi dywanu, listew
przyściennych czy mebli. Przełącznik kontroli przepływu powietrza powinien być
ustawiony na PEŁNĄ MOC.

Odkurzanie…

Wykorzystaj szczotkę do odkurzania. Z uwagi na to, że urządzenie Rainbow wiąże
kurz z wodą i wypuszcza wyłącznie oczyszczone przez wodę powietrze Twój dom nie
będzie wymagał częstego odkurzania. W celu utrzymania nieskazitelnej czystości
domu nie zapomnij o odkurzaniu często pomijanych miejsc takich jak parapety,
ramy obrazów, żaluzje, klosze lamp, oprawki lampek, zagłębień, roślinek, kapeluszy,
odzieży, ekranów, drapowań i zasłon. W przypadku kloszy lamp i innych podobnych
obiektów należy obniżyć moc ssania przez otwarcie regulatora przepływu powietrza.
W przypadku obiektów delikatnych można jeszcze bardziej obniżyć moc przepływu
powietrza. WSKAZÓWKA: Podłącz szczotkę do odkurzania do opcjonalnego
wyposażenia w postaci przedłużacza węża*, aby dosięgnąć skrzydeł wentylatorów
sufitowych, gzymsów i pajęczyn.

Czyszczenie ścian…

Wykorzystaj szczotkę do podłóg i ścian. Wszystkie ściany … tapetowane, kryte
panelami czy malowane … pozostają na dłużej czyste kiedy kurz i brud są usuwane
regularnie. Sprzątanie należy rozpocząć od sufitu i przesuwać szczotkę w dół do
podłogi wykonując powolne jednostajne pociągnięcia. Dla uzyskania najlepszego
efektu pozwalaj na kontakt ze ścianą wyłącznie górnej części szczotki. Przy utrzymaniu
małej przestrzeni pomiędzy ścianą a krawędzią szczotki, kurz jest usuwany zanim
dostanie się pomiędzy szczecinki, co pozwala na uniknięcie smug. Przełącznik kontroli
przepływu powietrza powinien być ustawiony na PEŁNĄ MOC.

Czyszczenie wąskich przestrzeni…

Wykorzystaj narzędzie do odsysania. Narzędzie do odsysania wykorzystuje
się do czyszczenia wąskich i ciasnych przestrzeni takich jak pomiędzy żeberkami
kaloryferów, pod kaloryferami, wzdłuż krawędzi podłogi, listew przyściennych oraz
głęboko pomiędzy poduszkami. Przełącznik kontroli przepływu powietrza powinien
być ustawiony na PEŁNĄ MOC.

Czyszczenie schodów pokrytych dywanami…

Wykorzystaj narzędzie do tapicerki. W celu sprzątania schodów pokrytych
dywanami zdejmij Rainbow z podstawy samobieżnej. Upewnij się, że urządzenie
spoczywa pewnie na stopniu o jeden wyższym niż sprzątany. Podnoś urządzenie za
uchwyt i przenoś o jeden stopień kontynuując sprzątanie kolejnych schodów. Obróć
narzędzie do tapicerki o 90 stopni, aby posprzątać podstopnice. Przełącznik kontroli
przepływu powietrza powinien być ustawiony na PEŁNĄ MOC.
* Dostępne jako akcesorium dodatkowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z
autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.
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Świeże oczyszczone przez wodę powietrze…

Urządzenie Rainbow nie tylko czyści podłogi i meble, ale także powietrze! Po prostu
napełnij zbiornik wodą, ustaw Rainbow na środku pokoju i uruchom w trybie
powolnej pracy na około godzinę. Urządzenie Rainbow usunie ciężkie zapachy,
unoszący się pył i inne cząstki z powietrza wiążąc je w wodzie.

Usuwanie przykrego zapachu…

Wykorzystaj preparat do oczyszczania powietrza Rainbow.* Przed użyciem
urządzenia Rainbow dodaj odrobinę preparatu Rainbow Fresh Air do wody w
zbiorniku. Urządzenie szybko przeprowadzi cyrkulację i odświeży powietrze na całym
obszarze podczas sprzątania łagodząc wszystkie niepożądane domowe zapachy.

Aromatyzacja…

wykorzystaj zapachy Rainbow*. Dodaj kilka kropli dowolnego zapachu Rainbow do
wody w zbiorniku. Unieść urządzenie po środku pokoju i uruchom w trybie powolnym.
W przeciągu kilku minut po domu rozejdzie się przyjemny zapach.

Czyszczenie struktur meblowych…

Wykorzystaj narzędzie do tapicerki. Głęboki brud może zmniejszyć żywotność i
długowieczność tapicerki. Narzędzie do tapicerki Rainbow efektywnie usuwa brud
z tapicerowanych mebli. Używając wyjątkowej strumieniowej szczotki Rainbow,
wszystkie śmieci i włosy zwierząt znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Narzędzie do tapicerki można wykorzystywać do czyszczenia sof, krzeseł, materacy,
poduszek, kocy, półek w szafkach, drapowań i zasłon. Narzędzie do tapicerki może być
używane oddzielnie lub z dołączoną szczotką strumieniową (Jet Brush). WSKAZÓWKA:
Narzędzie to jest także doskonałe do delikatnego czyszczenia odzieży i odzieży
zewnętrznej – np. wełnianej, futer oraz delikatnych tkanin. Przepływ powietrza należy
ustawić na wartość odpowiadającą czyszczonym przedmiotom.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych…

Wykorzystaj szczotkę do odkurzania. Podłogowe i sufitowe otwory wentylacyjne
zbierają i zwracają do obiegu kurz w całym domu. Miękkie szczeciny szczotki do
odkurzania dostają się w szpary otworów wentylacyjnych z łatwością usuwając
uporczywy brud i zablokowane odłamki. Przełącznik kontroli przepływu powietrza
powinien być ustawiony na PEŁNĄ MOC.

Do odświeżania poduszek i poduch …

Meblowych służy specjalny worek. Poręczny plastikowy worek pozwala usunąć
stęchłe, pełne kurzu powietrze z poduszek i poduch. Mieszczą się w nim nawet
największe z nich. Zaczynamy od umieszczenia poduszki w worku. Na końcówkę rury
ssącej zakładamy przyrząd do obić meblowych, obciągamy worek do poduch ciasno
wokół tej końcówki, włączamy Rainbow i obserwujemy, jak stęchłe, pełne kurzu
powietrze zostaje wessane. Pilnując, żeby worek nie zsunął się z rury, odłączamy
przewód od przedniego wlotu Rainbow i mocujemy do otworu wylotu powietrza.
Poduszka jest teraz spulchniona czystym, wypłukanym wodą powietrzem.
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Odświeżanie akcesoriów do łóżek…

Wykorzystaj narzędzie do tapicerki. Materace, podkładki pod materace ze
sprężynami, ramy łóżek, poduszki, łóżeczka dziecięce mogą być dokładnie
wyczyszczone przy użyciu systemu czyszczącego Rainbow. Wykorzystaj narzędzie
do tapicerki, aby poluźnić włosy, naskórek, pasożyty, okruszki i inne elementy
z pościeli.

Nadmuchiwanie i dmuchanie powietrzem…

Wykorzystaj narzędzie do nadmuchiwania. Narzędzie do nadmuchiwania
Rainbow doskonale nadaje się do nadmuchiwania materacy, piłek plażowych i
innych dmuchanych zabawek.
! OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że trzpień narzędzia do nadmuchiwania
jest prawidłowo zablokowany na miejscu. Jeżeli nie, przedmiot zostanie z dużą siłą
odrzucony od narzędzia.

INSTRUKCJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zdejmij tylny panel wydmuchowy z urządzenia Rainbow.
Przyłącz wąż Rainbow do otworu wylotu powietrza.
Przyłącz narzędzie do nadmuchiwania do końcówki uchwytu węża.
Ustaw przełącznik kontroli przepływu powietrza na PEŁNĄ MOC.
Przyłącz narzędzie do nadmuchiwania do uchwytu węża.
Ostrożnie umieść trzpień narzędzia nadmuchującego w otworze
wlotowym nadmuchiwanego przedmiotu.
7. Przełącz włącznik Rainbow w pozycję HIGH.
TRYB NADMUCHU
TRYB SSANIA
TRZPIEŃ DO NADMUCHIWANIA

Czyszczenie wąskich przestrzeni…

Wykorzystaj narzędzie do czyszczenia przestrzeni zamkniętych. W celu
dokładnego wyczyszczenia trudnodostępnych przestrzeni użyj narzędzia do
czyszczenia przestrzeni zamkniętych. To uniwersalne narzędzie może być używane
z trzpieniem narzędzia do nadmuchiwania, narzędziem do czyszczenia zwojów
w zależności od potrzeb. WSKAZÓWKA: Narzędzie do czyszczenia przestrzeni
zamkniętych działa najlepiej w przypadku czyszczenia wnętrza pojazdu.

Sprzątanie pod lodówkami…

Wykorzystaj pręt czyszczący. Jednym z najczęściej pomijanych miejsc podczas
sprzątania jest przestrzeń pod lodówką. Wężownica chłodząca lodówki przyciąga
kurz i okruchy, co może stać się przyczyną zmniejszenia efektywności pracy i
wydajności energetycznej. Z uwagi na smukły kształt, pręt czyszczący może być
używany do łatwego odkurzania widocznych wężownic chłodzących lodówki oraz
podstawy zmywarki i suszarki.
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poszerz możliwości swojego urządzenia rainbow®
dodatkowymi akcesoriami
W celu uzyskania dodatkowych informacji o tych produktach prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.

Dotrze tam gdzie nie dotarł jeszcze żaden mop.
Zamontowany na urządzeniu zbiornik wysokiej
pojemności pozwala na najwyższej klasy sprzątanie
w przypadku większych prac. Przystawki w postaci
gąbki i szczotki mogą być używane naprzemiennie
na płytkach, linoleum, aby skutecznie wyszorować
nawet stary zaschnięty brud. Obróć gąbkę, a gumowe
ostrze wycieraczki Squeegee pozostawi podłogę bez
skazy. Wykorzystaj płyn Clean Floor i uzyskaj wyniki z
najwyższej półki.

Przystawka do czyszczenia dywanów AquaMate
pozwala na uzyskanie profesjonalnych wyników w
rozsądnych cenach. AquaMate pracuje efektywnie na
większości dywanów i szybko je osusza. Urządzenie
szybko usuwa plamy po rozlanych napojach,
zwierzętach i ślady błota. Państwa sąsiedzi pomyślą,
że Wasze dywany zostały profesjonalnie wyczyszczone.
Wykorzystaj rozwiązanie do czyszczenia dywanów
AquaMate i uzyskaj wyniki z najwyższej półki.

Elegancki i lekki RainbowMate pozwala na dotarcie i
sprzątanie niewielkich przestrzeni takich jak schody,
tapicerka czy wnętrza samochodów. Urządzenie
RainbowMate posiada napędzaną silnikiem szczotkę,
maksymalnie podwyższającą wydajność sprzątania.

Czy są Państwo gotowi na świeży oddech? RainMate
oferuje słodko pachnące powietrze w najbardziej
praktyczny i unikalny sposób z możliwych. Po prostu
dodaj kilka kropel swojego ulubionego zapachu
Rainbow lub płynu Rainbow Fresh Air do zbiornika wody
RainMate i ciesz się najpiękniejszymi zapachami świata.

Szczotka do podłóg i ścian Jumbo

Przedłużony wąż

Szczotka do podłóg i ścian Jumbo o szerokości ponad
35 cm pokrywa większy obszar pozwalając na o wiele
szybsze sprzątanie.

Wąż o długości prawie 4,25 m daje dodatkowy zasięg
przy zastosowaniu przystawek Rainbow i Power Nozzle
To wygodne rozwiązanie w czasie sprzątania dużych
schodów i sufitów.

Prawie 4-litrowy zbiornik wody

Rexafoamer

Zbiornik wody o pojemności 3,75 l jest dostępny do
większych prac, pozwalając na czyszczenie przez dłuższy
okres bez zmieniania wody. Zbiornik ten pasuje do
podstawy Rainbow i podwaja możliwości sprzątania
urządzenia Rainbow.

Rexafoamer tworzy „suchą” pianę z płynnego szamponu.
Państwa dywaniki i dywany mogą być profesjonalnie i
tanio wyprane szamponem, a to wszystko w waszym
domu. Wykorzystaj płyn Rexafoamer Shampoo i uzyskaj
wyniki z najwyższej półki.
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przystawka power nozzle rainbow
™

*

®

Lekka dysza Rainbow z własnym napędem usuwa brud z głębi runa wykładzin i dywanów, a także z twardych
podłóg. Jej silna obrotowa szczotka poluźnia kłaczki, nici, włosy i brud pozostawiając dywan miękkim i czystym.
Aktywne szczotki krawędziowe usuwają brud zgromadzony wzdłuż krawędzi dywanu, listew przyściennych czy mebli.
Przełącznik kontroli przepływu powietrza powinien być ustawiony na PEŁNĄ MOC.
2

5

1

4
3

* Dostępne jako akcesorium dodatkowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.

1.
2.
3.

Wyzwalacz nożny
Ramię przegubowe
Aktywne szczotki krawędziowe

4.
5.

Rolka ze szczotką
Podstopowe płytki zwalniające

Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow w przypadku
konieczności wymiany pasków Power
Nozzle oraz innych części.

Aktywne czyszczenie krawędzi…

Przystawka Power Nozzle do urządzenia Rainbow wyposażona jest w
aktywne szczotki krawędziowe po obu stronach. Sprzątanie Power Nozzle
wzdłuż listew przyściennych lub mebli pomaga usuwać brud uwięziony pod
krawędziami dywanów.

!

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem nie należy zbierać płynów przy pomocy

Power Nozzle.
! OSTROŻNIE: Przystawki Power Nozzle należy używać wyłącznie do zbierania suchego brudu. Nie należy jej
używać na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach.

OSTROŻNIE: Przy pomocy przystawki Power Nozzle nigdy nie należy zbierać twardych lub ostrych
przedmiotów. Przedmioty takie jak pinezki, spinki do włosów, gwoździe, kredki czy drewniane ołówki mogą
spowodować zniszczenia obrotowej szczotki lub pasków.
!

OSTROŻNIE: Zawsze upewniaj się, że urządzenie Rainbow jest odłączone od źródła prądu podczas
podłączania przystawki Power Nozzle.
!
!
!

OSTROŻNIE: Należy zawsze odłączać jednostkę od źródła prądu podczas serwisowania.
OSTROŻNIE: Nie należy oliwić silnika. Sinik jest permanentnie nasmarowany i zamknięty.
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przystawka power nozzle składanie i obsługa
™

Składanie
a. Przed użyciem przystawki Power Nozzle
należy zapoznać się z przewodnikiem
szybkiego uruchomienia na stronach
8-9, aby przygotować urządzenie
Rainbow.
b. Włóż dolną część rury z męskim
zakończeniem do otworu znajdującego
się w górnej części przystawki Power
Nozzle. Wciśnij aż do usłyszenia
kliknięcia blokady guzikowej.

1
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8

Obsługa
a. Podłącz urządzenie Rainbow.
b. Przełącz włącznik Rainbow w tryb HIGH.
c. Na uchwycie węża przełącz otwór
kontroli przepływu powietrza na
PEŁNĄ MOC.
d. Aby dezaktywować pozycję pionową
należy umieścić lewą stopę na
przystawce Power Nozzle. Następnie,
złapać za rurę i pociągnąć do tyłu.
e. Ścisnąć spust na uchwycie pistoletowym
węża, aby aktywować przystawkę Power
Nozzle. Zwalniając spust wyłącza się
przystawkę Power Nozzle. Opcjonalnie:
Można wykorzystać przełącznik
zwalniający blokadę. (patrz str. 7)
f. Prowadź przystawkę Power Nozzle po
dywanie do tyłu i do przodu równymi i
spokojnymi ruchami. Pozwól urządzeniu
Rainbow i przystawce Power Nozzle
wykonać całą pracę.
g. Aby zablokować przystawkę Power
Nozzle w pozycji pionowej należy
umieścić lewą stopę na przystawce
Power Nozzle. Następnie złapać rurę
i popchnąć do przodu aż system rur
zostanie całkowicie zablokowany w
płytkach blokujących.
h. Aby odłączyć przystawkę Power
Nozzle od rury należy umieścić stopę
na wyzwalaczu nożnym powyżej
przegubowego ramienia.

9
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wymiana paska power nozzle

™

W celu uzyskania najlepszych osiągów zaleca się wymianę paska przystawki Power Nozzle urządzenia Rainbow
co 12 do 18 miesięcy lub w przypadku zaobserwowania pogorszenia wydajności sprzątania. Przystawka Power
Nozzle wyposażona jest w jeden wymienny pasek, który może być z łatwością wymieniony w przeciągu kilku minut.
Wymienny pasek jest umieszczony w kieszeni paska pod płytką podstawy urządzenia. W celu zakupu wymiennych
pasków prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.
! OSTRZEŻENIE: Należy zawsze
odłączać urządzenie od źródła prądu
podczas serwisowania.

1. Odwróć przystawkę Power Nozzle do
góry nogami. Używając śrubokrętu
płaskiego lub monety obróć zapięcie o
ćwierć obrotu w lewo (odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara).
2. Aby odblokować, używając obu kciuków
rozepchnij zatrzaski blokady płytki
podstawy na zewnątrz podnosząc je.
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3. Następnie włóż palce wskazujące w
dwa otwory w pobliżu kółek. Pociągnij
zatrzaski do góry dociskając je, aby ponieść
pokrywę stopy.
4. Obróć obrotową szczotkę do przodu
(zwróć uwagę, że szczotki krawędziowe są
odwrócone) i wyjmij ją.
5. Palcem zsuń zużyty lub zepsuty pasek z
wałka napędowego; b) Unieś szczotkę
obrotową i wyciągnij zużyty pasek.
6. Umieść nowy pasek na końcu obrotowej
szczotki i nasuń go; b) Nawiń nowy pasek
dookoła koła pasowego i umieść go po
środku obrotowej szczotki.
7. a) Umieść obrotową rolkę do góry nogami ze
szczotkami krawędziowymi umieszczonymi
centralnie nad dwoma zatrzaskami
bocznymi. Wsuń pasek na końcówkę wałka
napędowego; b) Obróć obrotową szczotkę
do przodu, aż szczotki krawędziowe będą
skierowane do góry. Kręć obrotową szczotką
w swoją stronę, aby umieścić pasek na
środku koła pasowego.
8. Umieść płytkę podstawy nad pokrywą
Power Nozzle. Wciśnij, aby dwa przednie i
tylne zatrzaski zatrzasnęły się i zablokowały.
9. Używając śrubokrętu płaskiego lub
monety obróć zapięcie o ćwierć obrotu
w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara), aby zablokować płytkę podstawy.
Montaż zakończony.
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1

Obsługa filtra HEPA
Jeżeli pojawi się obserwowalny spadek wydajności urządzenia Rainbow należy sprawdzić filtr HEPA. Może on
wymagać czyszczenia. Postępuj zgodnie ze wskazówkami czyszcząc filtr HEPA. Po dwóch latach1 użytkowania zaleca
2
się przeprowadzenie kontroli filtra HEPA w autoryzowanym centrum serwisowym. Po pięciu latach filtr HEPA powinien
zostać wymieniony (przez autoryzowane centrum serwisowe), aby zapewnić najlepsze osiągi urządzeniu Rainbow.
!

OSTRZEŻENIE: Przed serwisowaniem odłączaj urządzenie Rainbow

z prądu.
!

1

OSTROŻNIE: Nie należy używać urządzenia Rainbow bez filtra HEPA.

WAŻNE: Do czyszczenia filtra nie należy używać detergentów lub mydła, a tylko
czystej wody.

2

1. Wyjmij filtr HEPA
a. Używając śrubokrętu zdejmij tylny panel urządzenia Rainbow
przyciskając do góry dwie blokady w dolnej części panelu.
b. Pociągnij dolną część panelu tylnego do siebie ponosząc ją.

2

c. Wyjmij filtr HEPA.

2. Wypłucz filtr HEPA
a. Umieść brudny filtr HEPA w zlewie owalnym otworem do góry.
b. Napełniaj owalny otwór w filtrze zimną wodą z kranu aż zacznie się ona
wylewać z otworu. Pozwól wodzie przelewać się przez filtr HEPA przez
około minutę.
c. Wyłącz wodę. Obróć filtr HEPA i popukaj o zlew, aby woda uciekła przez
owalny otwór.

3

d. Powtarzaj kroki B i C, aż przestanie się wydostawać z niego duża
ilość brudu.
e. Wstrząśnij energicznie filtrem z owalnym otworem skierowanym w dół,
aby usunąć nadmiar wody.
f. Aby ponownie zainstalować filtr HEPA i tylni panel postępuj według
instrukcji w odwrotnej kolejności.

4

3. Osusz filtr HEPA
a. Dolej wody do zbiornika. Ustaw urządzenie Rainbow na brzegu ręcznika
lub innego chłonącego materiału, tak aby drzwiczki odpowietrznika z
boku urządzenia znajdowały się na naprzeciw materiału lub ręcznika.
b. Zainstaluj regulator strumienia powietrza na przedniej części
urządzenia, aby stłumić hałas.
c. Uruchom urządzenie na niskiej prędkości i pozostaw na około 5 godzin
a następnie na wysokiej przez około ½ godziny, aby osuszyć filtr HEPA.
d. Nadmiar wody pozostały po procesie płukania może wydostawać się
na materiał bądź ręcznik podczas półgodzinnego suszenia na wysokiej
prędkości.
e. Jeżeli po osuszeniu filtra HEPA nie udaje się osiągnąć odpowiedniej
wydajności czyszczenia należy skontaktować się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow.
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5

1

poradnik samodzielnego rozwiązywania problemów
To urządzenie Rainbow zostało dokładnie przetestowane i sprawdzone. Jeżeli pojawi się mały problem, następujące
procedury rozwiązywania problemów mogą pomóc w ustaleniu na czym on polega. Jeżeli nie są Państwo w stanie
samodzielnie rozwiązać problemu, należy skontaktować się z serwisem autoryzowanego dystrybutora Rainbow.
Jakiekolwiek czynności serwisowe inne niż wymienione poniżej powinny być wykonywane przez autoryzowanego
dystrybutora Rainbow lub centrum serwisowe.
! OSTRZEŻENIE: Przed przeprowadzeniem obsługi urządzenia należy odłączyć je od źródła prądu. Nie
zastosowanie się do tej wskazówki może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie ciała.
PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

Silnik nie działa.

Urządzenie Rainbow nie zostało
prawidłowo przytwierdzone do
zbiornika wody. Filtr wlotowy jest
zablokowany odłamkami.

Upewnij się, że boczne zabezpieczenia
zbiornika wody są zablokowane.

Nie został podłączony na sztywno.

Dociśnij wtyczkę lub skorzystaj z
innego gniazdka.

Filtr wlotowy jest
zablokowany odłamkami.

Oczyść dokładnie z odłamków.

Zadziałała automatyczna ochrona
resetująca silnik.

Wyłącz urządzenie Rainbow. Pozostaw
na 30 sekund. Włącz ponownie.

Uszkodzony przewód, włącznik
lub urządzenie.

Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow lub
centrum serwisowym.

Urządzenie Rainbow nie zostało
prawidłowo umieszczone na
zbiorniku wody.

Upewnij się, że urządzenie
zostało prawidłowo osadzone na
zbiorniku wody.

Zatkany wąż, rura, przystawka lub
Power Nozzle.

Usuń blokadę z zablokowanego obszaru.

Filtr HEPA wymaga obsługi
bądź wymiany.

Usuń filtr HEPA i oczyść lub wymień na
nowy. (patrz str. 19)

Urządzenie Rainbow działa w trybie
niskiej prędkości.

Przełącz włącznik w pozycję
wysokiej prędkości.

Separator jest zablokowany
lub brudny.

Wyjmij i oczyść separator. (patrz str. 10)

Niski poziom wody w zbiorniku.

Uzupełnij poziom wody w zbiorniku.

Nadmiernie brudna woda w zbiorniku.

Wymień na czystą wodę.

Dziura w filtrze HEPA.

Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow lub
centrum serwisowym.

Do zbiornika dostał się środek mydlany.

Wymień na czystą wodę.

Za wysoki poziom wody w zbiorniku.

Opróżnij zbiornik i uzupełnij do
odpowiedniego poziomu.

Zbiornik nie był czyszczony lub pozostał
brudny po użyciu.

Oczyść zbiornik wody i użyj w
dezodorantu oraz odświeżacza w
trakcie czyszczenia.

Wyraźny spadek przepływu powietrza.

Urządzenie wypuszcza kurz.

Obfita piana w zbiorniku wody.

Urządzenie wydziela stęchły zapach.
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PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

Separator jest zablokowany lub brudny.

Wyjmij i oczyść separator. (patrz str. 10)

Wilgotny filtr HEPA.

Usuń filtr HEPA i oczyść lub wymień na
nowy. (patrz str. 19)

Urządzenie Rainbow było
przechowywane na zbiorniku wody.

Nie przechowuj urządzenia Rainbow na
zbiorniku wody.

Zatkany wąż, rura, przystawka lub
Power Nozzle.

Usuń blokadę z zablokowanego obszaru.

Urządzenie Rainbow nie zostało
prawidłowo osadzone na zbiorniku.

Upewnij się, że urządzenie zostało
prawidłowo przytwierdzone do
zbiornika wody.

Separator jest zablokowany lub brudny.

Wyjmij i oczyść separator.

Poziom wody przekracza centralną
kopułkę wewnątrz zbiornika wody.

Opróżnij zbiornik i uzupełnij do
odpowiedniego poziomu.

Przełącznik spustu blokady jest w
pozycji wyłączonej.

Przesuń przełącznik na środek ponownie
naciśnij spust.

Przełącznik na uchwycie nie
został aktywowany.

Należy ścisnąć rozrusznik na uchwycie
węża elektrycznego.

Rury nie zostały połączone.

Upewnij się, że rury zostały
prawidłowo połączone.

Nie połączono rur.

Upewnij się, że rury zostały
prawidłowo osadzone.

Zadziałała automatyczna ochrona
resetująca silnik.

Wyłącz urządzenie Rainbow. Pozostaw
na 30 sekund. Włącz ponownie.

Napęd przystawki działa, ale szczotka
się nie obraca.

Pęknięty pasek.

Odłącz napięcie; Zdejmij pokrywę
podstawy; Upewnij się, że szczotka
obraca się swobodnie; Wymień pasek.

Szczotka przystawki Power Nozzle
zatrzymała się i nie można jej
ręcznie obracać.

Obiekt utknął w komorze szczotki.

Obiekt utknął w komorze szczotki.

Łożysko zużyło się.

Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow lub centrum
serwisowym, aby nabyć nową szczotkę.

Zablokowana komora powietrzna.

Odłącz napięcie; Zdejmij pokrywę
podstawy; Wyczyść komorę powietrzną.

Zablokowane rury bądź wąż.

Odłącz napięcie; Usuń blokadę; Podłącz
do urządzenia Rainbow; Upewnij się
że powietrze przepływa swobodnie
przez wąż.

Szczeciny nie dotykają dywanu.

Upewnij się, że pokrywa podstawy
została umieszczona na miejscu przed
zatrzaśnięciem; Wymień szczotkę jeżeli
włoski są zużyte i zbyt krótkie.

Szczotki krawędziowe są zużyte.

Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow lub centrum
serwisowym, aby nabyć nowe szczotki
krawędziowe.

Urządzenie mocno się rozgrzewa; Czuć
zapach spalenizny.

Nietypowy dźwięk, hałas lub wibracje.

Napęd Power Nozzle nie działa.

Przystawka Power Nozzle nie zbiera
prawidłowo śmieci.
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zapachy rainbow® i środków czyszczących
W celu uzyskania dodatkowych informacji o tych produktach prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.

zapachy rainbow

luksusowa kolekcja

®

Delektuj się słodkimi i odświeżającymi zapachami
wiosennego ogrodu lub wspaniałego otoczenia w
swoim domu z zapachami Rainbow.

Zanurz swoje zmysły w naszej luksusowej kolekcji,
dostępnej w czterech intrygujących aromatach spa.

Eukaliptus
Jagody
Pomarańcza
Cytryna
Kwiat jabłoni

Miętowe drzewo
Herbaciane
Mandarynkowo
Różanym

Sosna
Wanilia
Fiołek
Gardenia
Zioła

Pomarańczowo
Imbirowym
Jałowcowo
Lawendowym

odświeżacz
powietrza

czysta podłoga

aquamate

Ten silnie
skoncentrowany
roztwór dezodorantu i
odświeżacza powietrza
podczas sprzątania
unieszkodliwia
niechciane zapachy w
domu takie jak ryba,
tytoń, kapusta, farba itd.

Roztwór do czyszczenia
podłóg Clean Floor jest
idealny do dokładnego
czyszczenia linoleum
bądź płytek. Wystarczy
tylko rozetrzeć roztwór
Clean Floor i pozwolić
mu wykonać całą pracę.

Roztwór do czyszczenia
dywanów łączący zalety
środka czyszczącego,
dezodorantu, środka
ochronnego oraz
odświeżającego
dający doskonałe
wyniki sprzątania.
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®

rexafoamer
Roztwór szamponu
Rexafoamer szybko
usuwa szpetne ślady z
dywaników i dywanów.
Nie wymaga szorowania.
Oczyszcza dogłębnie i
szybko schnie.

OGRANICZONA GWARANCJA
Firma Rexair udziela swoim niezależnym dystrybutorom i tylko im pisemnej czteroletniej (4) gwarancji na system czyszczący
Rainbow oraz na dołączone akcesoria oraz osiem (8) lat gwarancji na silnik i kontroler elektroniczny odkurzacza. Części
zamienne mogą być nowe bądź odnawiane według wyłącznego uznania firmy Rexair. Gwarancje nie obejmują zwykłego zużycia
wynikającego z użytkowania sprzętu. Chociaż Rexair, jako producent, nie pozostaje w bezpośrednim kontakcie z klientem
oraz nie udziela pisemnej gwarancji, prawo nakłada na niego pewne obowiązki wynikające z faktu produkowania produktów
konsumenckich. Produkty nie mogą być uszkodzone i muszą być zdolne do wykonywania założonych czynności. Firma Rexair
honoruje te dorozumiane gwarancje zbywalności i przydatności. Ponadto firma Rexair wymaga, aby każdy autoryzowany
dystrybutor na terenie, na którym prowadzi działalność zapewnił wyraźny i działający system serwisowania poprzez tworzenie
placówek serwisowych lub sieci niezależnych placówek serwisowych obsługiwanej przez niezależnych dystrybutorów.
Firma Rexair sprzedaje urządzenia Rainbow swoim autoryzowanym dystrybutorom Rainbow
w celu dalszej sprzedaży przez dystrybutorów oraz sieć agentów wyłącznie przez domowe
prezentacje sprzętu użytkownikom końcowym. Jakakolwiek inna sprzedaż jest surowo
zabroniona. Produkt zakupiony w jakikolwiek inny sposób nie podlega autoryzowanej gwarancji.
Firma Rexair, która jest producentem sprzętu z dumą prowadziła sprzedaż produktów najwyższej jakości przez ponad 75 lat i jest
zaangażowana w obsługę i wsparcie użytkowników Rainbow.
Firma Rexair sprzedaje system czyszczący Rainbow wyłącznie swoim autoryzowanym dystrybutorom, którzy są doświadczeni w
domowej sprzedaży bezpośredniej. Zakłada się, że wspomniani dystrybutorzy są odpowiedzialni za prawidłową dystrybucję i obsługę
urządzenia Rainbow przez bezpośrednią sieć sprzedaży lub pośrednio przez dystrybutorów podległych i ich sprzedawców.
Firma Rexair nie stanowi żadnej umowy bądź prawnej zależności z niezależnymi sprzedawcami, którzy pozyskują towar bezpośrednio
lub pośrednio od autoryzowanych dystrybutorów i może wyłącznie próbować rozstrzygać reklamacje dotyczące takich sprzedawców
działając wyłącznie przy pomocy autoryzowanego dystrybutora. Polityka Rexair przenosi odpowiedzialność za zażegnywanie sporów i
reklamacje klientów dotyczące sprzedaży i obsługi przez niezależnych dystrybutorów na autoryzowanych dystrybutorów.
Ponadto firma Rexair wymaga, aby każdy autoryzowany dystrybutor na terenie, na którym prowadzi działalność zapewnił wyraźny i
działający system serwisowania poprzez tworzenie placówek serwisowych lub sieci niezależnych placówek serwisowych obsługiwanej
przez niezależnych dystrybutorów.
Należy przechowywać nazwę oraz adres sprzedawcy bądź dystrybutora, od którego zakupiło się urządzenie Rainbow. Z taką osobą
należy kontaktować się w sprawach dotyczących pomocy lub obsługi urządzenia, gwarancji, serwisowania oraz lokalizacji najbliższej
placówki serwisowej. Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie skontaktować się z tym osobami, albo odczuwacie, że nie otrzymujecie
właściwej pomocy od autoryzowanego dystrybutora, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy Rexair, gdzie uzyskają Państwo
pomoc. Dział obsługi klienta poda Państwu nazwę i adres oraz numer telefonu autoryzowanego dystrybutora na Waszym terenie.
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