M®SURI DE PROTEC∂IE IMPORTANTE

FUNC∂IONARE

De fiecare dat™ ca…nd folosi∑i un aparat electric ar trebui s™ lua∑i unele m™suri de protec∑ie de baz™ care includ ≥i ceea ce urmeaz™:

V® RUG®M S® CITI∂I CU ATEN∂IE TOATE INSTRUC∂IUNILE
•NAINTE DE A FOLOSI APARATUL.
ATEN∂IE – Pentru a reduce riscul de incendiu, ≥oc electric sau r™niri:
1.

Nu l™sa∑i aparatul f™r™ supraveghere atunci ca…nd este ¶n priz™. Scoate∑i aparatul din priz™ atunci ca…nd nu-l folosi∑i ≥i ¶nainte de
a-l ¶ntre∑ine sau a-l repara.

2.

ATEN∂IE – Pentru a reduce riscul de ≥oc electric, folosi∑i aparatul numai ¶n cas™.
ATEN∂IE – Pentru a evita riscul de ≥oc electric, nu folosi∑i NICIODAT® furtunul cu cablu electric (livrat cu B™t™torul Electric)

3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

pentru a aspira ap™ sau alte lichide. Folosi∑i NUMAI Furtunul e SERIES™, livrat cu sistemul Rainbow, pentru opera∑iuni de
aspirare a lichidelor. Referi∑i-v™ la Manualul de folosire pentru sistemul Rainbow.

CU PRIVIRE LA BAZINUL PENTRU APAœ CURATAœ AQUAMATE II:
4.

ATEN∂IE – Bazinul pentru ap™ AquaMate II con∑ine o pomp™ electric™ ≥i un cablu electric. Pentru a evita riscul de ≥oc
electric, NU cufunda∑i bazinul sau cablul electric ¶n ap™ ¶n timp ce umple∑i bazinul. Referi∑i-v™ la ilustra∑iile respective.

5.

IMPORTANT – Bazinul pentru ap™ AquaMate II a fost conceput s™ FOLOSEASC® NUMAI AP® RECE ≤I CURAT® DE LA
ROBINET. Pentru a evita riscul de avarie la AquaMate II, NU pune∑i nici unul dintre elementele urm™toare ¶n™untrul bazinului
pentru ap™:
5Ap™ sau lichide fierbinte.
5Detergente de orice fel, inclusiv produse Rainbow.
5Lichide sau preparate de cur™∑at care se g™sesc pe pia∑™.

6.

•nainte de a folosi B™t™torul Electric Rainbow pentru a cur™∑a cu aspiratorul, trebuie s™ fi∑i siguri c™ covorul este uscat peste tot.

7.

Nu folosi∑i AquaMate II atunci ca…nd bazinul pentru ap™ curat™ este gol. Aceasta ar putea avea ca rezultat avaria pompei sau a
pieselor electrice.

8.

Nu folosi∑i AquaMate II pentru mai mult de 5 minute dac™ declan≥atorul de control al pulveriz™rii este deconectat (adic™, f™r™
pulverizare a covorului); altfel pompa sau piesele electrice pot fi avariate. IMPORTANT: dac™ extrage∑i f™r™ ap™ sau solvent de
cur™∑at pentru mai mult de 5 minute, decupla∑i cablul electric al bazinului pentru ap™ ≥i sistemul Rainbow.

9.

Pentru mai multe m™suri de protec∑ie, referi∑i-v™ la Manualul de folosire pentru sistemul Rainbow.

CURAœ∂ARE ≤I PAœSTRARE

•NTRE∂INEREA APARATULUI CU DUBL® IZOLA∂IE: La aparatul cu dubl™ izola∑ie, ¶n loc de ¶mpama…ntare exist™ dou™ sisteme de
izolare. Pentru un aparat cu dubl™ izolare nu este prev™zut™ nici o ¶mpama…ntare ≥i nici nu trebuie ca aceasta s™ fie ad™ugat™.
•ntre∑inerea unui aparat cu dubl™ izolare necesit™ o grij™ deosebit™ ≥i cunoa≥terea sistemului ≥i trebuie s™ fie efectuat™ numai de
c™tre personalul calificat Rainbow. •nlocuirea pieselor pentru un aparat cu dubl™ izola∑ie trebuie s™ fie facut™ cu piese originale ale
celor substituite. Un aparat cu dubl™ izolare este marcat cu cuvintele “DOUBLE INSULATION” sau “DOUBLE-INSULATED”.
Aparatul se mai poate distinge ≥i prin Simbolul (un p™trat ¶n interiorul altui p™trat) marcat pe aparat.

FOLOSI∂I AQUAMATE II NUMAI CONFORM INSTRUC∂IUNILOR DIN
ACEST MANUAL DE FOLOSIRE!
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P®STRA∂I ACESTE INSTRUC∂IUNI!
– NUMAI PENTRU SCOPURI CASNICE –
Folosi∑i numai cu Rainbow e

SERIES™.

http://www.RainbowSystem.com
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