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nummer klantendienst
Als onderdeel van het klantendienstprogramma van Rexair, krijgt elke MiniJet een klantendienstserienummer na de 
zekerheidstest van de Kwaliteitscontrole te hebben doorstaan. Dit serienummer geeft:

Voor de toekomst, noteert u het serienummer in de ruimte hieronder. Geen enkele authentieke, nieuwe MiniJet 
mag verkocht worden zonder dit nummer. Indien het serienummer ontbreekt, kan Rexair geen garantie geven over 
de oorsprong, leeftijd, of toestand van het toestel. Indien er geen serienummer op uw MiniJet staat, kunt u contact 
opnemen met de klantendienstafdeling van Rexair. 

De MiniJet reinigt e� ectief hardnekkige vlekken en plekken op tapijtvloeren, bekleding en textiel. Hij is 
gebruiksvriendelijk en wordt bevestigd op de voorkant van de Rainbow. Met de lange, � exibele zuigslang van de 
MiniJet kunt u goed manoeuvreren en gemakkelijk bij de kleine ruimtes. Het is ook nuttig om nattigheid op te rapen 
met enkel het handvat zonder verdere aanhechting. 

JE ERKENDE RAINBOWVERDELER  

SERIENUMMER MINIJET  

NAAM

ADRES

STAD/STAAT/POSTCODE

TELEFOON

E-MAIL

Contacteer je erkende 
Rainbowverdeler 
voor advies over 
het onderhoud 
van je MiniJet, 
garantiedekking, 
vervangingsonderdelen 
en dienstinformatie.

Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can’t Fly® en de con� guratie van het Rainbow® Reinigingssyteem zijn 
geregistreerde handelsmerken van Rexair LLC, Troy, Michigan, Verenigde Staten.

L L C

50 W. Big Beaver Road, Suite 350  |  Troy, Michigan 48084  |  USA
(248) 643-7222  |  custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com

  Eigendomsidenti� catie voor u
  Garantie-identi� catie voor u verdeler

  Zekerheid over het doorstaan van de kwaliteitscontroletest
  Zekerheid over “fabrieksverse” toestand



3

!  WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP VUUR, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF 
LETSELS TE REDUCEREN
1. Laat het toestel niet alleen wanneer het van stroom voorzien is. Koppel het los wanneer het niet in gebruik is en 

ook voor onderhoud.

2. Om het risico op elektrische schokken te reduceren, enkel binnenshuis gebruiken.

3. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen en het risico op brand te reduceren, enkel Rainbow 
reinigingsproducten gebruiken die bedoeld zijn voor gebruik bij dit toestel.

4. De MiniJet bevat een elektrische pomp. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, het lichaam van de 
MiniJet NIET onderdompelen in water tijdens het vullen of reinigen van de tank.

!  BELANGRIJK 
5. De MiniJet is ontworpen om enkel gebruikt te worden met Rainbow AquaMate Shampoo oplossing en schoon, 

koud leidingwater. Om schade aan de MiniJet te voorkomen, mag u geen van de volgende dingen in de 
watertank plaatsen:

• Warm water of vloeisto� en
• In de handel verkrijgbare reinigingsvloeisto� en of substanties.

6. Niet gebruiken op onafgewerkte, geoliede of gewaxte houten planken en onverharde tegels omdat ze 
watergevoelig kunnen zijn.

7. Gebruik de MiniJet niet wanneer de watertank leeg is. Dit kan de pomp beschadigen.

8. Dompel het lichaam van de MiniJet niet onder in vloeisto� en. 

9. Voor verdere veiligheidsinstructies, de Rainbow Eigenaarshandleiding bekijken.

ONDERHOUD VAN EEN DUBBEL GEISOLEERD TOESTEL
In een dubbel geisoleerd toestel zijn er twee isoleersystemen i.p.v. aarding. Aarding is niet aanwezig op een dubbel 
geïsoleerd toestel, noch mag het er aan toegevoegd worden. Het onderhoud van een dubbel geïsoleerd toestel vereist 
extreme zorg en kennis van het systeem en mag enkel uitgevoerd worden door erkend dienstpersoneel van Rainbow. 
Vervangingsonderdelen voor een dubbel geïsoleerd toestel moeten identiek zijn aan de onderdelen die ze vervangen. 
Een dubbel geïsoleerd toestel is gemarkeerd door de woorden “DUBBELE ISOLATIE” of “DUBBEL GEÏSOLEERD”. Het 
Symbool (vierkant binnenin een vierkant) kan ook op het toestel staan. Elk onderhoud behalve de reiniging moet 
uitgevoerd worden door een Erkende Rainbowverdeler of Dienstcentrum.

belangrijke veiligheidsinstructies

BEWAAR DEZE 
INSTRUCTIES

DIT TOESTEL IS ENKEL BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
GEBRUIK DE MINIJET ENKEL ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE EIGENAARSHANDLEIDING
GEBRUIK DE MINIJET ENKEL MET HET E2 RAINBOWMODEL

!
GELIEVE ALLE INSTRUCTIES TE LEZEN VOORALEER DIT TOESTEL TE 
GEBRUIKEN 
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten basisvoorzorgsmaatregelen 
altijd nageleefd worden, inclusief de volgende:
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OPSLAG EN ONDERHOUD

a. Verwijder afzuiginstrument uit de slangstok. Verwijder de lens en spoel met warm water tot het schoon is.

b. Vooraleer de MiniJet op te slaan, de tank legen en het teveel aan restwater uit de tankvergaarbak verwijderen 
door te stofzuigen met de MiniJetslangstok.

c. Sla op en laat het drogen.

Leer je MiniJet™ kennen
1. MiniJet afzuiginstrument
2. MiniJet afzuiginstrumentlens
3. MiniJet lichaam
4. MiniJet Tank
5. MiniJet slang
6. Slangkoppeling van de MiniJet
7. MiniJet Trigger
8. Rainbow*
9. Rainbow Dolly & Waterbekken*
10. Rainbow AquaMate 

Shampoo concentraat

*Niet inbegrepen
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Snelstartgids
1. De vloer voorbereiden…

a. Gebruik de Rainbow om het volledige te reinigen gebied te stofzuigen en zorg ervoor dat er geen afval 
overblijft op het oppervlak. 

b. Leeg en spoel het waterbekken. Niet hervullen.

2. De MiniJet voorbereiden…
a. Begin met een  leeg waterbekken. Bevestig de Rainbow en dolly. 
b. Bevestig de MiniJet door de slangkoppeling te drukken in de luchtuitlaatopening van de Rainbow tot het 

vergrendelt. 
c. Meet een bekertje Rainbow Aquamate Shampoo Concentrate-oplossing en voeg het toe aan de tank van de 

MiniJet.

d. Vul de rest van de MiniJet tank met koud, schoon leidingwater en maak het deksel goed vast.

e. Voeg de MiniJet tank in het lichaam van de MiniJet tot je het op zijn plaats hoort vastklikken.

3. Reinigen…
a. Zet de Rainbow op hoge stand. 

b. Knijp in de MiniJet-trigger en breng de oplossing aan op het tapijt of de bekleding. Laat de trigger los en 
gebruik het zuiginstrument om de oppervlakte te reinigen door vooruit en achteruit te bewegen.

c. Haal de overblijvende vloeistof weg door zachtjes achteruit te bewegen.

d. Voor heel droog tapijt of bekleding, het volledige gebied een tweede keer drogen.

e. Wanneer u klaar bent met schoonmaken, het Rainbow waterbekken legen en spoelen. Laat het drogen. 

f. Spoel de MiniJet tank met koud, schoon leidingwater. Laat het drogen.

Is de MiniJet veilig om op tapijt en bekleding te gebruiken? 
Bij om het even welke twijfel over de veiligheid van de Rainbow AquaMate Shampoo Concentrate oplossing op je 
tapijt, bekleding of textiel, plaats dan een kleine hoeveelheid van de oplossing op een kleine, onopvallende portie 
van het te reinigen oppervlak. Het is verstandig een testreiniging vooraf uit te voeren op een verborgen deel van de 
bekleding om er zeker van te zijn dat het het tapijt of de bekleding niet zal schaden. 

Is de MiniJet veilig om rond huisdieren te gebruiken?
Ja, bij gebruik van de aangeraden één beker, is de Rainbow AquaMate Shampoo niet schadelijk voor huisdieren.

Waar kan ik mijn MiniJet laten onderhouden of extra Rainbow AquaMate Shampoo Concentrate 
oplossing kopen?
Dit Rainbow toestel is grondig getest en geïnspecteerd. Voor onderhoudsdoeleinden, het aankopen van 
vervangingsonderdelen of extra AquaMate Shampoo Concentrate oplossing, gelieve je lokale Erkende Rainbow 
Verdeler te contacteren. Indien u er niet in slaagt de Verdeler te contacteren van wie je het toestel kocht, bezoek dan 
rainbowsystem.com om de dichtstbijzijnde Erkende Rainbow Verdeler te lokaliseren.

Veel gestelde vragen
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