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REXAIR, продава почистващите машини Rainbow само на независими оторизирани
дистрибутори, които имат опит в областта на продажби по домовете. Тъй като Rexair не
продава посредством рекламиране в национален мащаб, запознаването с продуктите
става чрез индивидуалните усилия на хиляди продаващи директно “дилъри”, които с
помощта на демонстрации по домовете създават интерес към машините за почистване
Rainbow сред местното население. Упълномощените независими дистрибутори,
за които работят дилърите, носят отговорност относно законната разпродажба и
сервизно обслужване на машините Rainbow директно чрез тяхните дилъри или косвено
– посредством независими под-дистрибутори и техните дилъри.
Освен това Rexair изисква от всеки упълномощен дистрибутор да осигурява бързо и
специализирано обслужване в собствените си сервизи или в упълномощени за тази
цел сервизи в районите, където продуктите на Rexair се продават от независими поддистрибутори или дилъри, за които той отговаря.
Пазете името и адреса на дилъра или на дистрибутора , от когото сте закупили машината
Rainbow. Свържете се с него или нея, за да получите информация относно грижите, които
трябва да полагате за Вашата машина Rainbow, относно нейната гаранция, сервизното
и обслужване или адреса на най-близкия до Вас сервизен център.
Rexair подбира много внимателно тези, които фактически се явяват негови преки
клиенти: упълномощените дистрибутори. В този смисъл Rexair не сключва споразумения
и няма законосвързващи отношения с независимите препродавачи, които закупуват
продуктите му пряко или непряко от упълномощените дистрибутори, затова в случай
на рекламации от страна на тези независими продавачи, трябва да се действува само
посредством упълномощените дистрибутори. Гореупоменатата гаранция, която дава
Rexair задължава всеки упълномощен дистрибутор да поеме отговорност за поправяне
на резултатите от каквито и да е обещания или действия на независимите препродавачи,
които са станали причина за рекламация от страна на клиентите.
В случай, че възникнат каквито и да е проблеми по отношение на гореспоменатото, моля
обърнете се най-напред към дистрибутора или дилъра, от когото сте закупили Вашата
машина Rainbow. Ако не можете да го намерите, моля отнесете се до нашия Отдел за
обслужване на клиентите на указания по-долу адрес, като не забравяте да посочите
серийния номер на Вашата машина Rainbow. Оттам незабавно ще Ви изпратят името,
адреса и телефонния номер на отговарящия за Вашия район упълномощен дистрибутор.
Ако считате, че обслужването което получавате от Вашия упълномощен дистрибутор
не е адекватно – моля свържете се с нас незабавно. Всеки един от упълномощените
от нас дистрибутори познава своите задължения.
За каквато и да е допълнителна информация или съдействие пишете до:
Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A., телефон
(248) 643-7222, или факс номер (248) 643-7676. Можете да посетите Web сайта на
Rexair на адрес: www.RainbowSystem.com.
Чрез своите оторизирани дистрибутори Rexair предлага писмени четиригодишни
гаранции върху Моторизираната тупалка. Тези гаранции се предлагат не покриват
нормалното износване, което се получава при ползване на Моторизираната тупалка.
Независимо от факта, че Rexair, като производител, няма пряки взаимоотношения с
потребителя, нито пък предоставя на потребителя писмена гаранция, законът изисква
известна отговорност от всички производители на стоки за широко потребление.Стоките
не трябва да имат дефекти и трябва, в най-общи линии, да отговарят на целта за която
са били произведени. Тези подразбиращи се гаранции за годност за продажба и употреба
се признават от Rexair. Освен това, Rexair изисква от всеки Оторизиран дистрибутор
да прехвърли на потребителя, чрез писмена гаранция издадена от оторизирания
дистрибутор, същите гаранции, които са му дадени от Rexair.
Rexair продава машините на своите оторизирани дистрибутори за продажби
на крайни потребители, осъществявани от тях или техните агенти, единствено
чрез демонстрации по домовете. Всички други видове продажба са строго
забранени. Продуктите, закупени по какъвто и да било друг начин, не се ползват
от оторизираните гаранции.
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внимателно преди да
използвате машината.
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ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
Ръчката /превключвател
не е натисната.

ВЪЗМОЖНО РАЗРЕШЕНИЕ
Натиснете ръчката/
превключвател в ръкохватката
на електрическия маркуч.

УСТАНОВЯВАНЕ
И ОТСТРАНЯВАНЕ
НА ПОВРЕДИ

Не е свързана
електрически със
съединението на маркуча.

Свържете електрически със
съединението.

Не е свързана
електрически с
ръкохватката на маркуча.

Свържете електрически с
дръжката на маркуча.

Прескачане на
предпазителя за
автоматична пренастройка
на мотора.

Изключете машината
RAINBOW за две секунди.
Включете машината Rainbow
отново.

Моторът се
включва, но
четката не
се върти.

Скъсан ремък.

Изключете от тока; Извадете
капака; Уверете се, че четката
се върти свободно; Заменете
ремъка.

Тази машина Rainbow
е преминала през
качествен контрол
и проверка във
фабриката. В случай
че възникне някакъв
незначителен проблем,
следното упътване
би Ви помогнало да
откриете проблема и
да го разрешите по
най-бърз начин и при
най-малко неудобство
за Вас.

Блокирала
четка (Не може
да се върти
на ръка).

Нещо се е заклещило в
седалището на четката.

Изключете от тока; Извадете
капака; Извадете заклещилия
се страничен предмет; верете
се, че четката се върти
свободно.

Лагерите са разхлабени.

Заменете четката и лагерната
сглобка, поръчвайки ги на
дистрибутора.
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ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Като част от надзорната програма на Rexair, всички нови машини Моторизирана тупалка на фирмата Rainbow
получават идентификационен сериен номер за потребителя след като преминат изпитанията на качествен
контрол във фабриката. Този сериен номер служи за:
1. Идентифициране на притежателя;
2. Идентифициране на гаранцията от страна на Вашия дистрибутор;
3. Гаранция, че машината е преминала през качествен контрол;
4. Гаранция, че машината е във “фабрично ново” състояние.
За да се предпазите от измама, проверете дали Вашата Моторизирана тупалка Rainbow, има сериен номер на
указаното в приложената илюстрация място. Новите Моторизирани тупалки Rainbow не се продават без този
номер. В случай че номерът липсва, Rexair не приема рекламации относно произхода, срока на експлоатация
или състоянието на уреда. Ако не можете да намерите серийния номер на Вашата Моторизирана тупалка
Rainbow, моля отнесете се до нашия Отдел за обслужване на клиенти на номер (248) 643- 7222, или изпратете
факс на номер (248) 643-7676 или пишете на адрес Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan
48084, U.S.A.
За защита на Вашите права, запишете серийния си номер на долу указаното място и запазете тази информация
за евентуална бъдеща справка.
Посетете Web сайта на Rexair на адрес: http://www.RainbowSystem.com

Моторизираната Запушена въздушна
тупалка не
камера.
всмуква
както трябва.

Вашият упълномощен дистрибутор на продукти Rainbow
(Моля напишете с печатни букви)
Адрес: __________________________________________________________________________________________________________________
Телефон:______________________________________________________________________________________________________________

Изключете от тока;
Отстранете задръстванията;
Уверете се, че въздушния
поток минава свободно през
тръбата.

Четината не достига
до килима.

Преди да заключите
проверете дали капачката
е правилно поставена на
мястото си; Заменете четката
ако четината е изхабена и
съответно окъсяла.

Настройката на
височината не е правилна.

Нагласете
необходимата височина.

Телефон:______________________________________________________________________________________________________________
Подпис на дилъра: ____________________________________________________________________________________________
Сериен номер.: ___________________________________________________________________________________________________
Конфигурацията на почистващата система Rainbow® и имената Rainbow®, RainbowMate®
и Rexair® са регистрирани фабрични марки на Rexair, Troy, Michigan U.S.A.

Изключете от тока;
Извадете капака; Почистете
цялостно въздушната
камера; Проверете
визуално раменната ос
за да се уверите, че няма
задръствания.

Запушени тръби
или маркуч.

Име: ______________________________________________________________________________________________________________________

Ако гореизброените
указания не
допринесат за
разрешаване на
възникналите
проблеми, свържете се
с Вашия упълномощен
дистрибутор на
фирмата Rainbow.
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ЗАМЯНА НА
ИЗХАБЕН РЕМЪК
ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги
изключвайте уреда
от контакта когато
извършвате работа по
подържането му.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да си
набавите нов ремък
за Моторизираната
тупалка, свържете
се с Вашия местен
дистрибутор на
фирмата Rainbow.
Приберете новия
ремък в пакета за
резервен ремък, който
се намира под капака.

1 ЗАБЕЛЕЖКА:
Винаги
изключвайте
уреда
от контакта
когато извършвате работа по
подържането му. Обърнете Моторизираната
тупалка наопаки. Спомощта на плоска отверка или
със стотинка, завъртете болта четвърт кръг наляво
(обратно на часовниковата стрелка). Отстранете
плаката като хванете с ръце двете дръжки.
2 Мушнете пръстите си под предпазителя на
ремъка, близо до въртящата се четка, повдигнете
предпазителя на ремъка и го откачете, след което го
завъртете назад по посока на тръбата.

3 За да извадите въртящата се четка, захванете
краищата и и я повдигнете, изваждайки я от
седалището и. Извадете изхабения или скъсан ремък
на въртящата се четка или ремъка на моторния вал.

4 Наместете завъртайки го, ремъка на шайбата в
средата на въртящата се четка. Поставете четката
над машината, така че индикационната резка да
бъде непосредствено до пакета на резервния ремък,
а самият ремък да свързва въртящата се четка с
моторния вал. Закачете ремъка около вала.
5 Със закачения за моторния вал ремък и шайбата в
средата на четката, поставете краищата на четката
на водачите, които се намират отпред в краищата
на Моторизираната тупалка, така че краищата на
четката да застанат добре на определените им
места. Завъртете четката с ръка, докато ремъкът се
намести в центъра на шайбата на четката.
6 Бутнете предпазителя на ремъка към предната
част на машината и натиснете надолу, така че да
прилегне на мястото си.

7 Поставете плаката над уреда. Нагласете края
на плаката в уреда и завъртете болта четвърт кръг
надясно (по посока на часовниковата стрелка)
докато “щракне”.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК ИЛИ НАРАНЯВАНЕ:
1 Нужно е много да се внимава, когато наблизо има деца. Не позволявайте машината Rainbow
или Моторизираната тупалка да бъдат използвани като играчка или да се включват без
Ваш надзор.
2 Извадете щепсела на машината Rainbow от електрическия контакт, когато не я употребявате.
Изключете я от главния превключвател, преди да извадите щепсела от контакта.Придържайте
щепсела при изваждането му от контакта на стената, за да не повредите шнура, щепсела,
щифтовете му или контакта. Не дърпайте и не замятайте шнура, не го използвайте като
ръкохватка, не го прищипвайте при затваряне на някоя врата, не го дърпайте и поставяйте
около остри предмети или ъгли. Не включвайте машината ако е застъпила шнура. Дръжте
шнура настрана от горещи повърхности. Не употребявайте Rainbow при повреден шнур
или щепсел.
3 Не оставяйте машината, включена в контакта. Изключвайте Rainbow от контакта, когато
не я използвате, а също така преди да я разглобявате за да сменяте или слагате нещо
по нея.
4 Ако машините Rainbow или Моторизираната тупалка не са в изправност, не се опитвайте
да работите с която и да е от тях. В случай, че машините Rainbow или Моторизираната
тупалка не работят така, както трябва, ако са били повредени, счупени, оставени навън,
или намокрени ги върнете обратно на Вашия дистрибутор на Rainbow за проверка.
5 Недейте да почиствате машината или пък да отпушвате маркуча, преди да сте изключили
машината Rainbow от главния ключ и да сте извадили щепсела от контакта.
6 Не включвайте щепсела в лампен контакт. Не ползвайте удължителни шнурове.
7 За да се избегне опасността от пожар или експлозия, не използвайте Вашата Моторизирана
тупалка в помещения, в които се намират запалителни или избухливи изпарения или прах.
Такива изпарения могат да се получатв резултат на ползването на запалителни почистващи
течни препарати. Помещенията в които са били използвани такива препарати трябва
да бъдат напълно подсушени и добре проветрени преди да се използва машината за
просмукване. Не ползвайте машината Rainbow или Моторизираната тупалка за почистване
на отточни ями. Ако в машината Rainbow проникне газ от отточна яма може да се предизвика
експлозия.
8 Не дръжте едната си ръка опряна на метална мивка, гореща или студена водна тръба,
докато с другата държите метална част на електрически уред, щепсел или електрическа
лампа. По този начин тялото Ви би затворило електически контур със земята. Освен това,
докосването с мокра част от тялото Ви увеличава неимоверно тази възможност. В никакъв
случай не пипайте с мокри ръце електрически контакт или уред.
9 (а) Не вкарвайте никакви предмети в отворите на машината. Не използвайте машината
ако отварящите се части са блокирани. Почиствайте от прах, мъхове, влакна, косми или
други нечистотии, които пречат на въздушната струя; (б) Дръжте настрана от отвори или
подвижни части косите, дрехите, пръстите или която и да е част от тялото си; (в) Бъдете
особено внимателни когато чистите стълби.
10 Електрическите кабели от тип “Y” могат да се заместват с нови кабели само от оторизиран
дистрибутор за Rainbow. Ако има повреда в кабела, изключете машината Rainbow от
превключвателя и след това извадете уреда от контаката.
11 Не засмуквайте нищо, което гори или пуши, като например цигари, кибрит или гореща
пепел. Не ползвайте за засмукване на бензин и други запалителни течности, нито за работа
в помещения, където има такива течности.
12 Тази машина е снабдена с двойна изолация. За евентуална замяна употребявайте само
същия вид и тип части. Вижте инструкциите за поддръжка на двойно изолирани уреди в
Наръчника на притежателя Rainbow. Вижте инструкциите за поддръжка на двойно изолирани
уреди в Наръчника на притежателя Rainbow.
13 Вашата Моторизираната тупалка е снабдена с много бързо въртяща се четка. За да
избегнете нараняване или злополука, Моторизираната тупалка не бива да се доближава до
развяващи се дрехи, бижута, коса или телесни повърхности, когато машината е включена
към електрическата мрежа. Моторизираната тупалка НЕ предпазва предметите, които
попаднат в обсега на въртящата се дръжка от повреди.
14 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този маркуч съдържа електрически жици. За да се намали риска
от електрически удар не го потапяйте във вода, не го използвайте и не се опитвайте
да го поправяте ако е повреден. Използвайте го само върху мокет навлажнен при
процеса на почистване.
15 ВАЖНО: Тъй като в електрическия маркуч има електрически кабели, той трябва
редовно да бъде проверяван. Не го използвайте ако е повреден, скъсан или пробит.
Избягвайте да събирате с него остри предмети. Не го използвайте за засмукване на
вода. Не го потапяйте във вода при чистене. Винаги изключвайте машината преди да
смените приспособлението Моторизирана тупалка с маркуча и обратно.

ВАЖНИ
УКАЗАНИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
Моля прочетете
внимателно преди да
използвате машината.
Употребявайте
машината
Rainbow само за
целите, за които е
предназначена според
настоящото упътване.
Използването на
приспособления,
които не са
препоръчани от Rexair
е рисковано
и опасно.

СЛЕДВАЙТЕ
СТРИКТНО
НАСТОЯЩИТЕ
ВАЖНИ
УКАЗАНИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ.
СЪХРАНЯВАЙТЕ
ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ!
САМО ЗА
ДОМАШНО
ПОЛЗВАНЕ
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КАК ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ
ВАШАТА
МОТОРИЗИРАНА
ТУПАЛКА
Използвайте
моторизираната
тупалка и
приспособлението за
сълби и тапицерия
RainbowMate само
за сухо почистване.
За предотвратяване
на електрически
удар, НИКОГА
не използвайте
моторизираната
тупалка и RainbowMate
за да почиствате вода
или други течности.

СГЛОБЯВАНЕ:
1 Мушнете правата тръба в отвора на подвижното рамо в корпуса на
Моторизираната тупалка.
2 Вмъкнете електрическия кабел в пластмасовия канал, който се намира на
правата тръба, като с палец притискате кабела в канала.
3 Оставете кабела по-свободен в основата на на правата тръба, за да може тя
да се върти свободно.
1
2

1
2

4

3
4
5
6

Превключвател
Електрически
кабел
Права тръба
Канал за кабела
Подвижно рамо
Електрически
маркуч

3
6
5

1 РАБОТА С МОТОРИЗИРАНА ТУПАЛКА:
Хванете Моторизираната тупалка. Натиснете бутона
за включване (виж стр.3) и бавно направлявайте
Моторизираната тупалка назад и напред с плавно и
леко движение. Оставете Моторизираната тупалка и
машината да си вършат работата.
Регулиране на необходимата височина на
моторизирана тупалка
Моторизираната тупалка има три различни степени на регулиране на
височината, които позволяват да се настрои така, че да почиства всякакви
килими. Регулирането на ВИСОЧИНАТА става чрез завъртане с пръсти до
желаното положение на тристепенната шайба, която се намира на горната
част на Моторизираната тупалка.
НИСКО ПОЛОЖЕНИЕ: За повечето мокети и килими.
СРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ: За леки памучни постелки, при които Моторизираната
тупалка може да придърпва.
ВИСОКО ПОЛОЖЕНИЕ: За дебели мъхести постелки и за специални
приложения.

3

2 ЗА ДА ЗАКАЧИТЕ ТРЪБАТА В ИЗПРАВЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ:
За да закачите тръбата в изправено положение, За да
закачите тръбата в изправено положение, стъпете с
левия си крак на капака на Моторизираната тупалка и
натиснете напред, докато тръбата се захване добре в
затворните “уши”. За освобождаването на тръбата на
Моторизираната тупалка следвайте същия начин на
действие, но в обратен ред.

1 СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБАТА НА МОТОРИЗИРАНАТА
ТУПАЛКА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ МАРКУЧ РЪКОХВАТКА:
Вмъкнете късата метална тръба на ръкохватката
Rainbow, която се намира на електрическия маркуч, в
дългата метална тръба на Моторизираната тупалка.
Изравнете бутона на дръжката на късата тръба с канала,
намиращ се на тръбата на Моторизираната тупалка.
Приплъзнете бутона в канала, така че да се заключи.
Когато бутонът щракне, сглобката е правилна.
2 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ:
Държейки здраво
тръбата ( без да притискате наподобяващия спусък на
пистолет ключ за включване и изключване) включете
електрическия кабел на Моторизираната тупалка
в контакта, който се намира на долната част на
ръкохватката на Rainbow.
3 ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ МАРКУЧ КЪМ
СИЛОВИЯ
АГРЕГАТ:
Свържете
електрическия
маркуч с въздухозасмукващия отвор в предната част
на силовия агрегат. Вмъкнете края на маркуча във
въздухозасмукващия отвор, като повдигнете капака на
контакта с горната част на края на маркуча и натиснете
съединителния накрайник навътре в машината докато
двете закопчалки щракнат на мястото си. С това се
осигурява електрическата връзка с машината.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
МАРКУЧ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Този маркуч съдържа
електрически жици. За
да се намали риска от
електрически удар не
го потапяйте във вода,
не го използвайте
и не се опитвайте
да го поправяте
ако е повреден.
Използвайте
го само върху
мокет навлажнен
при процеса на
почистване.

4 ПОДАВАНЕ НА ЕЛ. ТОК КЪМ МОТОРИЗИРАНАТА
ТУПАЛКА: След като сте свързали електрически,
главният прекъсвач на силовия агрегат ще захранва
с електричество както самия силов агрегат, така
и Моторизираната тупалка. По този начин обаче
при включване на агрегата въртящата се четка на
Моторизираната тупалка няма да се задвижи. За
тази цел служи ръчката/прекъсвач Rainbow която при
натискане задействува Моторизираната тупалка .За
изваждане на електрическия маркуч от силовия агрегат
стиснете закопчалките откъм страната на свързване и
издърпайте маркуча от въздухозасмукващия отвор.
5 След като направите всичките електрически връзки,
превключете прекъсвача ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
на уреда Rainbow на положение “висока скорост”(>>)
за да можете едновременно да ползвате и уреда
Rainbow и Моторизираната Тупалка. За да отстраните
електрическия маркуч от долната част на уреда, стиснете
страничните заключалки на мястото на захващане
и изтеглете маркуча откъм отвора за засмукване на
въздуха.
СЕРВИЗНА ИНФОРМАЦИЯ: МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
Състоянието на Вашата нова почистваща машина зависи в голяма степен от това
как я поддържате. Указанията, които са дадени в тази брошура, ще ви упътят
относно обикновеното домашно поддържане. За да можете да ползвате машината
в продължение на много години, прочетете тези указания внимателно и ги дръжте
под ръка, защото ще Ви бъдат полезни и за в бъдеще.
• Никога не засмуквайте твърди или остри предмети с машината Rainbow.
Предмети от рода на карфици, фиби за коса, гвоздеи или остатъци от моливи
могат да повредят въртящата се четка или да скъсат ремъка.
• НЕ СМАЗВАЙТЕ МОТОРА. Моторът е постоянно смазан и изолиран.
• Използвайте Моторизираната тупалка само върху килими или върху широки
пътеки.
• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪРХУ ГОЛ ПОД ИЛИ ВЪРХУ ДЪРВЕН ПАРКЕТ.
• Ползвайте само върху сухи повърхности. Не използвайте за чистене
навън или върху неподсушени повърхности.
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