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REXAIR verkoopt de Rainbow uitsluitend aan onafhankelijke, erkende dealers met 
ervaring in de directe verkoop. Aangezien Rexair zijn producten niet op de markt brengt 
met behulp van landelijke reklame, is de product bekendheid uitsluitend en alleen het 
resultaat van de inspanning van duizenden individuele rechtstreekse verkopers, die in 
hun plaatselijke omgeving door middel van thuisdemonstraties interesse creëren voor 
de Rainbow. De onafhankelijke erkende dealers met wie deze verkopers samenwerken 
zijn verantwoordelijk voor de legitieme distributie en service van de Rainbow, hetzij 
rechtstreeks via hun eigen verkopers, hetzij indirect via onafhankelijke sub-dealers 
en hun verkopers.
Rexair verlangt verder van elke erkende wederverkoper dat deze snelle en professionele 
service verleent, hetzij via eigen service-vestigingen, hetzij via onafhankelijke, 
professionele service-vestigingen in die gebieden waar de erkende wederverkoper 
Rexair producten verkoopt via zijn onafhankelijke sub-dealers en verkopers.
Verlies de naam en het adres niet van de dealer of verkoper van wie u uw Rainbow
heeft gekocht. Neem met hem of haar contact op voor advies inzake onderhoud van 
uw Rainbow, garantie, service en de dichtstbijzijnde service-vestiging.
Rexair is bijzonder selectief bij de keuze van haar directe afnemers, de erkende 
dealers. Rexair heeft echter geen overeenkomst of legale binding met de verkopers 
die rechtstreeks of niet-rechtstreeks producten verkrijgen van een erkende dealer en 
kan consumentenklachten over dergelijke verkopers slechts trachten te corrigeren via 
de verantwoordelijke erkende dealer. Het is de politiek van Rexair om elke erkende 
dealer verantwoordelijk te houden voor en afdoende maatregelen te treffen ten aanzien 
van verklaringen of daden van enige onafhankelijke verkoper welke aanleiding zouden 
kunnen zijn voor enige klacht van de zijde van het koperspubliek.
Heeft u vragen of problemen ten aanzien van het bovenstaande, neem dan in eerste 
instantie contact op met de dealer of verkoper van wie u uw Rainbow gekocht heeft.
Heeft u problemen om die persoon te lokaliseren, neem dan contact op met de 
Afdeling Klantendienst van Rexair op onderstaand adres. Vergeet niet daarbij het 
serienummer van uw Rainbow te vermelden. U krijgt van hen per kerende post naam, 
adres en telefoonnummer toegestuurd van de erkende dealer, verantwoordelijk voor 
uw woonplaats. Bent u van mening dat u van de erkende dealer niet de juiste hulp 
krijgt, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Al onze erkende dealers kennen 
hun verplichtingen.
Schrijf voor bijkomende inlichtingen en/of hulp naar:
Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084  U.S.A.     (248) 643-
7222 of fax naar (248) 643-7676.  Of breng een bezoek aan Rexair’s website op:

http://www.RainbowSystem.com
Rexair geeft aan zijn erkende dealers en uitsluitend aan hen een schriftelijke garantie 
van vier jaar op de electroborstel. Deze garantie is niet van toepassing op normale 
gebruikersslijtage van de electroborstel. Hoewel Rexair als fabrikant niet rechtstreeks 
te maken heeft met de eindgebruiker, noch aan deze een schriftelijke garantie verstrekt, 
legt de wet alle fabrikanten van consumentenproducten bepaalde verplichtingen op. 
Deze producten mogen niet defect zijn en dienen te beantwoorden aan het doel 
waarvoor zij gemaakt zijn. Deze vanzelfsprekende garanties worden door Rexair 
erkend en gehonoreerd. Voorts verlangt Rexair van iedere erkende wederverkoper 
dat deze de voordelen van de door Rexair aan de erkende dealers verleende garantie 
door middel van zijn eigen schriftelijke garantie aan de consument doorgeeft.
Rexair verkoopt de Rainbow aan zijn erkende Rainbow dealers voor wederverkoop 
door hen en hun vertegenwoordigers uitsluitend en alleen via thuisdemonstraties 
aan de eindverbruiker. Elke andere verkoopwijze is uitdrukkelijk verboden. 
Producten welke op enige andere wijze aangekocht zijn, vallen niet onder de 
erkende garanties.R13737AC-0
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CONSUMENTENPROGRAMMA
Als onderdeel van Rexair’s Consumentenprogramma krijgen alle nieuwe Rainbow electroborstels nadat ze het 
kwaliteits controle programma hebben doorlopen in de fabriek een uniek serienummer. Dit serienummer houdt voor u 
als eigenaar het volgende in:
1. Persoonlijke identifi catie voor u als eigenaar;
2. Garantie identifi catie voor uw dealer;
3. Zekerheid dat het apparaat de kwaliteitscontrole heeft doorstaan;
4.  Zekerheid dat uw apparaat origineel uit de Rexair fabriek komt.
Overtuig u ervan dat het serienummer op de Rainbow electroborstel vermeld 
is op de plaats die met een cirkel wordt aangeduid op de tekening. Geen één 
nieuwe Rainbow electroborstel mag zonder dit nummer verkocht worden. Mocht 
het nummer ontbreken dan is Rexair niet verantwoordelijk voor de fabricage, 
de leeftijd of de conditie van de electroborstel. Indien u geen serienummer 
kunt vinden op de Rainbow electroborstel neem dan contact op met onze 
klantenservice op het nummer (248) 643-7222 of (248) 643-7676. 
Ook kunt u schrijven naar: Rexair 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, 
Michigan 48084  U.S.A.
Noteer voor uw eigen veiligheid, het serienummer in het kader hieronder.
Bewaar deze informatie goed misschien heeft u het later nodig.

Bezoek Rexair’s website op: http://www.RainbowSystem.com

Uw erkende Rainbow dealer
(drukletters a.u.b.)

Naam: ____________________________________________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon: _______________________________________________________________________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________________________________________________________

Serienummer: ______________________________________________________________________________________________________

PROBLEMEN
OPLOSSEN
Deze electroborstel
is grondig getest en
geïnspecteerd in de
fabriek. Mocht zich
desondanks een
probleem voordoen,
dan vindt u hieronder
een lijst met mogelijke,
oorzaken en eventuele
oplossingen om het
probleem te verhelpen.

N.B. Bel uw erkende
Rainbow dealer als 
de bovenvermelde
oplossingen uw
probleem niet verhelpen.

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK MOGELIJKE OPLOSSING
Motor draait niet. Schakelaar in het handvat 

niet ingedrukt.
Schakelaar in het            
handvat indrukken.

Elektrische aansluiting 
van de slang met de 
Rainbow zit niet goed. 

Controleer dit en maak de 
elektrische verbinding vast
aan de luchtinlaatopening.

Het stekkertje in het  
handvat vergeten.

Controleer dit en steek het 
stekkertje in het handvat.

Automatische zekering 
is uitgeslagen. 

Schakel de Rainbow uit. Wacht 
twee tellen en zet de Rainbow 
weer aan.

Motor draait 
wel, maar de 
borstelrol    
draait niet.

Gebroken aandrijfriempje. Haal de stekker uit het 
stopcontact. Verwijder de 
bodemplaat en controleer of de 
borstelrol vrij rond kan draaien. 
Vervang het aandrijfriempje.

Borstelrol 
gestopt (kan 
niet meer met de 
hand gedraaid  
worden).

Vastzittend voorwerp 
in de borstelkamer. 

Haal de stekker uit het 
stopcontact. Verwijder de 
bodemplaat. Verwijder het 
voorwerp en controleer of 
de borstelrol weer vrij kan 
ronddraaien.

Versleten lager. Laat de borstelrol en de lagers 
vervangen bij het servicepunt.

Electro- borstel 
zuigt niet goed. 

Verstopte electroborstel 
voet. 

Haal de stekker uit het 
stopcontact. Verwijderde 
de bodemplaat en maak de 
electroborstelvoet volledig 
schoon. Controleer de buis op 
eventuele verstoppingen.

Verstopte buizen 
en/of slang. 

Haal de stekker uit het 
stopcontact. Verwijder de 
oorzaak van de verstopping. 
Sluit de slang weer aan op de 
Rainbow en controleer of de 
luchtstroom vrij door de buis  
kan stromen.

Borstel raakt het tapijt niet. Controleer of de grondplaat
in de juiste stand zit voordat
u de sluiting vastzet.
Vervang de borstelrol als de
borstelhaartjes te kort
zijn geworden.

Hoogte niet goed afgesteld. Stel in op de juiste hoogte. 6
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WAARSCHUWING
TIPS OM HET EVENTUELE RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF EEN 
VERWONDING TE BEPERKEN:
  1 Toezicht is vereist wanneer de Rainbow gebruikt wordt door of in de nabijheid van kinderen. 

Laat uw Rainbow of de electroborstel dus nooit als speelgoed of zonder toezicht door 
kinderen gebruiken.

  2 Wanneer u uw Rainbow niet gebruikt, zet dan eerst de schakelaar op OFF, haal vervolgens 
de stekker uit het stopcontact. Trek hiervoor niet aan het snoer om schade aan snoer, 
stopcontact, contactpennen te voorkomen. Gebruik het snoer niet als handvat of om het 
toestel mee te trekken. Sluit geen deuren als het snoer er tussen zit en trek het niet 
langs scherpe kanten of hoeken. Houd het snoer verwijderd van hete oppervlakken of 
voorwerpen en zet er niets bovenop. Gebruik uw Rainbow niet met een beschadigd snoer 
of stekker.

  3 Laat uw Rainbow niet onbewaakt achter. Haal eerst de stekker uit het stopcontact voor u 
weggaat of indien u de Rainbow schoonmaakt.

  4 Gebruik uw Rainbow of electroborstel niet als deze beschadigt zijn. Werkt uw Rainbow of 
electroborstel niet naar behoren, is hij gevallen, beschadigd, of is hij in het water gevallen, 
breng hem dan naar het Rainbow servicepunt.

  5 Schakel uw Rainbow eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel 
schoonmaakt of de slang ontstopt.

  6 Maak de kans op brand of ontploffi ng zo klein mogelijk, gebruik de electroborstel 
niet waar brandgevaarlijke of ontplofbare dampen of stof aanwezig is. Sommige 
schoonmaakproducten kunnen dergelijke dampen afgeven. Zorg dat ruimten waar 
dergelijke producten gebruikt zijn volkomen droog en gelucht zijn voordat u gaat zuigen. 
Gebruik de Rainbow of electroborstel niet voor het ontstoppen van leidingen, als er rioolgas 
in de Rainbow komt bestaat er explosiegevaar.

  7 Raak geen metalen aanrechten, warm of koudwaterleidingen aan met een hand, terwijl u 
met de andere hand elektrische apparatuur, verlichting of een schakelaar vasthoudt, uw 
lichaam zou als aarding kunnen werken. Natte huid kan dit gevaar nog vergroten, pak dus 
nooit met natte handen stopcontacten, stekkers of apparaten beet.

  8 Stop geen voorwerpen in de openingen. De Rainbow niet gebruiken met verstopte 
openingen. Houd de openingen vrij van stof, pluizen, haar en dergelijke omdat deze de 
luchtstroom negatief kunnen beïnvloeden. Houd uw haar, losse kleding, vingers en andere 
lichaamsdelen verwijderd van de openingen en bewegende delen. Wees extra voorzichtig 
bij het reinigen van trappen.

  9 Het elektriciteitssnoer mag alleen worden vervangen door een erkend Rainbow 
servicepunt. Als het snoer beschadigd is, de schakelaar uitzetten en de stekker uit het              
stopcontact halen.

10 Zuig niets op dat brandt of rookt zoals sigaretten, lucifers of hete as. Zuig geen ontvlambare 
stoffen op zoals benzine, petroleum e.d. en werk niet met uw Rainbow in ruimten waar 
deze aanwezig kunnen zijn.

11 Dit toestel is voorzien van dubbele isolatie. Gebruik alleen originele onderdelen. Zie de 
aanwijzingen voor reparatie van dubbel geïsoleerde apparaten in de gebruiksaanwijzing 
van de Rainbow.

12 De electroborstel is voorzien van een krachtige, sneldraaiende borstel. Voorkom 
verwondingen en houdt de electroborstel nooit tegen of bij losse kleding, sieraden, haar of 
lichaamsdelen terwijl het apparaat is aangesloten op een stopcontact. 

13 WAARSCHUWING: Deze slang bevat elektrische bedrading. Om het risico op 
elektrische shock te voorkomen: Niet onderdompelen. Nooit een beschadigde 
slang gebruiken of herstellen. Gebruik enkel op een tapijt bevochtigd door het 
schoonmaakproces.

14 BELANGRIJK: In de geëlektrifi ceerde slang is elektrische bedrading verwerkt. 
De slang moet daarom regelmatig gecontroleerd worden. De electroslang niet 
gebruiken indien deze beschadigd, doorgesneden of doorboord is. Vermijd scherpe 
voorwerpen. Niet gebruiken om water op te zuigen. Niet onderdompelen in water om 
schoon te maken. De Rainbow altijd eerst uitschakelen en dan de slang of zuigmond 
losmaken en of bevestigen.

VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN:

Lees de voorschriften
aandachtig voordat
u de Rainbow gaat 
gebruiken.
Gebruik uw Rainbow
uitsluitend voor hetgeen
hij gemaakt is. Het
gebruik van niet door
Rexair aanbevolen
onderdelen kan
gevaar opleveren.

VOLG DEZE
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN
ALTIJD.

BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES 
DAN OOK GOED!

DE RAINBOW IS
ALLEEN VOOR
HUISHOUDELIJK
GEBRUIK
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1 LET OP:  Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact 
voordat u de electroborstel schoonmaakt. Keer de 
electroborstel om. Draai het slotje van de bodemplaat 
met een platte schroevendraaier een kwart slag naar 
links (tegen de wijzers van de klok). Pak de bodemplaat 
bij de klemmetjes en verwijder hem.

2 Steek uw vinger onder het klepje bij de borstelrol. 
Til het klepje op en klap hem naar achteren.

3 Til de borstelrol uit de sleuven van de behuizing. 
Verwijder de versleten of gebroken aandrijfriem van de 
borstelrol of de motoras.

4 Schuif de nieuwe aandrijfriem over het loopvlak in 
het midden van de rol.  Zorg ervoor dat de borstelrol 
met de indicatiegroef aan de kant zit waar ook het 
reserve riempje was opgeborgen. Schuif het riempje 
over de motoras. 

5 Het riempje zit nu om de motoras en het loopvlak 
van de borstelrol, leg nu de borstelrol plat neer op 
de behuizing van de electroborstel. Druk nu met 
beide handen tegelijk de borstelrol naar beneden in de 
sleuven totdat hij goed zit. Draai de borstelrol met de 
hand rond tot het aandrijfriempje in het midden van de           
borstelrol loopt.

6 Klap het klepje van de aandrijfriem naar voren en 
klik hem vast.

7 Breng de bodemplaat aan. Druk hem goed vast en draai 
het slotje een kwart slag naar rechts (met de wijzers van 
de klok mee) tot het “klikt.”

AANDRIJFRIEMPJE 
VERVANGEN

LET OP: Haal altijd 
eerst de stekker uit het 
stopcontact voordat 
u de electroborstel 
schoonmaakt of het 
riempje vervangt.

Heeft u het reserve 
riempje dat in de 
electroborstel zit 
gebruikt bestel dan 
direct een nieuwe bij het 
Rainbow servicekantoor 
en berg deze weer op in 
de daarvoor bestemde 
uitsparing onderin 
de electroborstel.
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GEBRUIK VAN DE
KRACHTIGE

Gebruik de Power Nozzle 
en RainbowMate enkel 
voor droge opzuiging. 
Om het risico op 
elektrische shock te 
voorkomen, gebruik 
NOOIT de Power Nozzle 
of RainbowMate om 
water of enige andere 
vloeistoffen op te zuigen. 

4
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1

3

6

2

1 Schakelaar
2 Snoer
3 Rechte buis
4 Snoergeleider
5 Zwenkarm
6 Geëlektrificeerde 

slang
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MONTAGEVOORSCHRIFTEN:

1 Schuif de rechte buis in de daarvoor bestemde zwenkarm van de klopper.
2 Druk het snoer met uw duim in de snoergeleider van de rechte buis.
3 Geef het snoer aan de onderkant bij de klopper (en bij de slang) een beetje    

speling, zodat de hele buis omhoog en omlaag kan.

1 WERKEN MET DE ELECTROBORSTEL:
 Pak de electroborstel vast bij het handvat. 

Druk de schakelaar die in het handvat zit in en 
ga langzaam met de electroborstel voor-uit en 
achteruit over de vloer. Forceer niets en laat de 
electroborstel en de Rainbow het werk voor u 
doen.

De electroborstel instellen op de juiste 
werkhoogte.
De electroborstel kan op drie verschillende 
hoogten worden ingesteld en is daarom geschikt voor praktisch elke tapijtsoort. 
Stel de HOOGTE van de borstel in door het draaiwiel bovenop de electroborstel in 
de gewenste stand te draaien.

2 VERGRENDELEN VAN DE BUIS VAN DE 
ELECTROBORSTEL IN VERTICALE STAND:
Vergrendelen van de buis van de electroborstel in verticale 
stand. Zet uw linkervoet bovenop de electroborstel en druk 
de buis naar voren tot hij vastklikt in de sluiting. De buis 
maakt u weer los door hem weer uit de sluiting te trekken.

LAAG:  Voor de meeste tapijten en bekleding.
MIDDEL:  Voor vloerbedekkingen met een hogere pool waarop de Electroborstel 
kan blijven hangen.
HOOG: Voor langharige vloerbedekking en speciale toepassingen.

1 IN ELKAAR SCHUIVEN BUIS EN SLANG VAN DE 
ELECTROBORSTEL: 
Schuif de korte buis van het Rainbow handvat in de 
lange buis naar de electroborstel. Zet de sluitingsdelen 
op één lijn en klik ze in elkaar. Nu zijn buis en handvat 
goed met elkaar verbonden.

2 DE ELEKTRISCHE VERBINDING: Houd de slang 
goed vast (druk niet per ongeluk de schakelaar in) en 
steek de stekker in het contact aan de onderkant van het 
Rainbow handvat.

3 GEËLEKTRIFICEERDE SLANG BEVESTIGEN AAN 
DE RAINBOW: 

  De slang moet aan de voorkant van het apparaat 
aangesloten worden door het klepje boven de 
luchtinlaatopening omhoog te doen. Steek vervolgens 
het koppelingsgedeelte van de slang in de opening 
tot beide bevestigingen vastgeklikt zitten. Nu is de 
elektrische aansluiting compleet en veilig.

ONDERHOUDSINFORMATIE: AANDACHTIG LEZEN A.U.B.
De prestaties van uw nieuwe Rainbow zijn in grote mate afhankelijk van het onderhoud 
dat u thuis geeft. De voorschriften in dit boekje zijn richtlijnen voor dat onderhoud.
Lees die aandachtig en houd ze bij de hand, dan kunt u jaren en jaren plezier van uw
Rainbow beleven.
• Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op met uw Rainbow. Dingen als naalden, 

spelden, paperclips, potloden of kleurkrijt kunnen de borstelrol beschadigen of de 
aandrijfriem breken.

• DE MOTOR NOOIT SMEREN. De motor is zelfsmerend en verzegeld.
• Gebruik de electroborstel alleen voor vaste vloerbedekking en/of tapijten.
• NIET GEBRUIKEN OP GLADDE OF HARDHOUTEN VLOEREN.
• Alleen op droge oppervlakten gebruiken. Niet buiten en niet op natte 

oppervlakten.

4 STROOMVOORZIENING     VAN     DE     ELECTROBORSTEL:
Nu de elektrische aansluiting is gemaakt, zorgt de aan/
uit schakelaar op de Rainbow voor energie naar de 
electroborstel en de Rainbow zelf. Deze schakelaar 
zet echter niet de borstelrol van de electro-borstel in 
werking. Hiervoor dient de schakelaar in het Rainbow 
handvat. Door deze schakelaar in te drukken gaat de 
borstelrol draaien. Slang uit de Rainbow halen: Druk de 
twee bevestigingsklemmen in de slang gelijktijdig in en 
trek de slang uit de inlaat.

5 Maak eerst alle verbindingen en stop dan pas de stekker
 in het stopcontact. Zet de AAN/UIT schakelaar van de 

Rainbow in de hoge stand (>>) om zowel de Rainbow 
als de electroborstel aan te zetten. De schakelaar in het 
handvat van de geëlektrifi ceerde slang dient alleen voor 
het aan en uitzetten van de borstel. Verwijderen van de 
geëlektrifi ceerde slang: druk de twee bevestigingsklemmen 
in de slang gelijktijdig in en trek de slang uit de inlaat.

GEËLEKTRIFICEERDE
SLANG

WAARSCHUWING:
Deze slang bevat 
elektrische bedrading. 
Om het risico op 
elektrische shock 
te voorkomen: Niet 
onderdompelen. Nooit 
een beschadigde slang 
gebruiken of herstellen. 
Gebruik enkel op een 
tapijt bevochtigd door 
het schoonmaakproces.
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