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número de assistência ao cliente
Como parte do programa de Assistência ao Cliente da Rexair, cada MiniJet recebe um número de série Assistência ao 
Cliente só depois de passar ao teste de segurança ao Controlo de Qualidade. Este número de série proporciona:

Pela referência futura, guarde o número de série no espaço abaixo providenciado para o efeito. Nenhum MiniJet 
autêntico pode ser vendido sem este número. Se o número de série estiver em falta, a Rexair não se responsabiliza 
pela idade, origem, idade ou condição da unidade. Se não for capaz de encontrar o número de série do seu MiniJet, 
contacte o departamento de manutenção ao cliente da Rexair.

O MiniJet limpa efectivamente nódoas e manchas difíceis em soalhos alcatifados, tecidos e estofos. É fácil usar 
e prende-se à frente do sistema Rainbow. A mangueira de vácuo longa e � exível MiniJet proporciona excelente 
mobilidade e acesso a áreas pequenas. É também útil para remoção da humidade mesmo só com o manípulo sem 
anexos.

O SEU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO RAINBOW

NÚMERO DE SÉRIE MINIJET  

NOME

ENDEREÇO

CIDADE/ESTADO/
POSTAL

TELEFONE

EMAIL

Contacte o seu 
Distribuidor 
Autorizado 
Rainbow para 
conselhos sobre 
cuidados do 
seu MiniJet, 
cobertura de 
garantia, peças 
de substituição 
e informação de 
serviço.

Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can’t Fly® e a con� guração do Sistema de Limpeza Rainbow® são marcas 
registadas da Rexair LLC, Troy, Michigan, Estados Unidos.

L L C

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

  Identi� cação de propriedade para si
  Identi� cação de Garantia do seu Distribuidor

  Garantia de aprovação no teste de Controlo de Qualidade
  Garantia da condição “novinho em folha”
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!  AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU 
FERIMENTOS
1. Não deixe o dispositivo ligado à corrente. Retire a � cha da tomada quando não o estiver a usar e antes da 

manutenção.

2. Para reduzir o risco de choque eléctrico, use apenas no interior.

3. Para evitar o risco de choque eléctrico e para reduzir o risco de incêndio, use apenas os produtos de limpeza 
Rainbow previstos para uso com esta máquina.

4. O MiniJet contém uma bomba eléctrica. Para evitar o risco de choque eléctrico, NÃO mergulhe o corpo do MiniJet 
em água durante o enchimento do tanque.

!  IMPORTANTE 
5. O tanque MiniJet está projectado para uso exclusivo com a solução AquaMate Shampoo da Rainbow e água da 

torneira fria e limpa. Para evitar danos no MiniJet, não ponha nenhum dos seguintes no tanque de água: 

• Líquidos ou água quentes
• Compostos ou líquidos de limpeza disponíveis no mercado

6. Não use em placas de madeira ou tijoleiras desprotegidas, incompletas, oleadas ou enceradas porque poderão ser 
sensíveis à água.

7. Não use o MiniJet quando o tanque de água estiver vazio. Isto poderá resultar em danos na bomba.

8. Não mergulhe o corpo MiniJet em líquidos. 

9. Para mais instruções de segurança, consulte o Manual do Proprietário da Rainbow.

MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO COM ISOLAMENTO DUPLO
Num dispositivo de isolamento duplo, são providenciados dois sistemas de isolamento em vez de ligação à terra. Ne-
nhum meio de isolamento à terra é providenciado em dispositivos de isolamento duplo, nem deverão ser adicionados 
meios de isolamento à terra ao dispositivo. Manutenção de um dispositivo de isolamento duplo precisa que um cui-
dado extremo e conhecimento do sistema e deverá apenas ser efectuada por pessoal quali� cado da Rainbow. As peças 
de substituição para um dispositivo de isolamento duplo devem ser idênticas às peças substituídas. Um dispositivo de 
isolamento duplo está marcado com as palavras “DOUBLE-INSULATION” (Isolamento Duplo) ou “DOUBLE-INSULATED” 
(Duplamente isolado). O Símbolo (quadrado dentro de um quadrado) poderá também estar presente no disposi-
tivo. Qualquer manutenção que não a limpeza deverá ser efectuada por um Centro de Manutenção ou Distribuidor 
Autorizado da Rainbow.

instruções de segurança importantes

GUARDE 
ESTASINSTRUÇÕES

ESTE DISPOSITIVO DESTINA-SE APENAS PARA USO DOMÉSTICO 
USE ESTE MINIJET SÓ COMO DESCRITO NESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO
USE ESTE MINIJET SÓ COM O MODELO E2 DA RAINBOW

!
LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE LIGAR ESTA 
UNIDADE 
Ao usar um electrodoméstico, deverá ser seguir algumas indicações básicas, 
incluindo o seguinte:
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ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO

a. Retire a Ferramenta Extractora da varinha da mangueira. Retire a lente e enxagúe e passe em água morna até 
limpa.

b. Antes de guardar o MiniJet, retire o conteúdo do tanque e o excesso de água do tanque por aspiração com a 
varinha da mangueira do MiniJet.

c. Guarde e deixe secar.

conheça o seu MiniJet™

1. Ferramenta de Extracção 
MiniJet

2. Lente da Ferramenta de 
Extracção MiniJet

3. Corpo MiniJet
4. Tanque MiniJet
5. Mangueira MiniJet  
6. Acoplamento da Mangueira 

MiniJet 
7. Interruptor MiniJet
8. Rainbow*
9. Reservatório de Água e 

Carrinho Rainbow*
10. Concentrado Rainbow 

AquaMate Shampoo 

*Não incluído
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guia de iniciação rápida
1. Prepare o soalho…

a. Use o Rainbow para aspirar toda a área a ser limpa, garantindo que não � cam detritos na superfície. 
b. Retire o conteúdo do depósito de água e seque-o. Não o volte a encher.

2. Prepare o MiniJet…
a. Comece com um recipiente de água. Prenda o Rainbow e o carrinho. 
b. Prenda o MiniJet pressionando o acoplamento da mangueira na abertura de entrada de ar do Rainbow até 

trancar. 
c. Meça uma tampa de solução de Concentrado AquaMate Shampoo da Rainbow e junte ao tanque MiniJet.

d. Encha o restante do tanque MiniJet com água fria e limpa da torneira e feche bem com a tampa.

e. Insira o tanque MiniJet no corpo MiniJet até que o ouça a encaixar-se no lugar.

3. Limpe…
a. Coloque o Rainbow em modo elevado. 

b. Pressione o interruptor MiniJet e aplique a solução à carpete ou aos estofos. Solte o interruptor e use a 
ferramenta de extracção para limpar a superfície com movimentos para a frente e para trás.

c. Retire o líquido restante através de movimentos para trás muito lentos.

d. Para uns estofos ou carpete extra seca, limpe toda a área uma segunda vez.

e. Ao terminar a limpeza, esvazie e seque o recipiente do Rainbow. Deixe secar.

f. Lave o tanque MiniJet com água fria e limpa da torneira. Deixe secar.

A utilização do MiniJet na minha carpete e estofos é segura? 
Se tiver alguma dúvida sobre a segurança da solução de Concentrado AquaMate Shampoo  da Rainbow na sua carpete,  
estofos ou tecido, ponha uma pequena quantidade de solução numa pequena quantidade de superfície a ser limpa. É 
sensato fazer este teste inicial numa zona escondida dos estofos para garantir que não dani� ca a carpete ou os estofos. 

A utilização do MiniJet ao pé de animais é segura?
Sim, quando estiver a usar a recomendação de uma tampa, o AquaMate Shampoo do Rainbow não é prejudicial aos 
animais.

Onde é que posso proceder a manutenção do meu MiniJet ou comprar mais solução de Concentrado 
AquaMate Shampoo da Rainbow?
Este dispositivo Rainbow foi profundamente testado e inspeccionado. Para questões de manutenção, ou para compra 
de peças de substituição ou mais solução de Concentrado AquaMate Shampoo, contacte o seu Distribuidor Autorizado 
Rainbow. Se não for capaz de contactar o Distribuidor ao qual comprou o dispositivo, visite a rainbowsystem.com para 
encontrar um Distribuidor Autorizado da Rainbow nas imediações.

questões frequentes
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