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GARANTIBETINGELSER

REXAIR, selger Rainbow-rengjøringssystemet bare til selvstendige autoriserte 
distributører med lang erfaring i direkte dørsalg. Ettersom Rexair ikke markedsfører 
sine produkter gjennom landsomfattende reklamekampanjer, blir publikum kjent 
med produktene ved at hver enkelt av tusenvis av direkte “forhandlere” skaper 
interesse for Rainbow Rengjørings-system i hjemmene ved direkte hjemme-
demonstrasjoner av produktene og gjør dem således kjent i sine lokalsamfunn. 
Den selvstendige Autoriserte Distributøren som forhandlerne er tilknyttet tar på 
seg ansvaret for den lovlige distribusjon og service av Rainbow-støvsugerne, 
direkte gjennom sine egne forhandlere eller indirekte gjennom sine selvstendige 
underdistributører og deres forhandlere.
Rexair krever også at hver Autoriserte Distributør bistår med en rask og 
profesjonell service gjennom sine egne service-verksteder eller ved selvstendige 
og profesjonelle service-verksteder i de lokalsamfunn hvor produktene til Rexair 
blir solgt gjennom selvstendige underdistributører og forhandlere.
Mist  ikke  navnet  og  adressen  på  forhandleren  eller distributøren som 
overleverte deg din Rainbow-støvsuger. Kontakt vedkommende for veiledning 
angående  garantien og  servicen for Rainbow og eventuelt for å vite hvor nærmeste  
verksted ligger.
Rexair er meget nøye med hvem det utnevner som sine Autoriserte Distributører. 
Imidlertid har ikke Rexair noen kontrakt eller lovmessig forbindelse med de 
selvstendige forhandlere som kjøper produktene direkte eller indirekte fra en 
Autorisert Distributør, og kan kun forsøke å tilfredsstille kunden som kommer med 
klager ved å virke gjennom sin Autoriserte Distributør. Rexairs kunngjorte politikk 
er å holde hver enkelt Autorisert Distributør ansvarlig for å bøte på de uttalelser 
eller handlinger som gjøres av de selvstendige forhandlere og som måtte resultere 
i klager fra kunden.
Støter du på vanskeligheter eller har du spørsmål angående ovennevnte, kontakt 
først og fremst distributøren eller forhandleren som solgte deg Rainbow-maskinen 
din. Finner du ikke frem til vedkommende, kontakt Rexairs serviceavdeling på 
adresselisten du fi nner nedenfor; vedlegg også Rainbows serienummer. De vil 
sende deg navn, adresse og telefonnummer til den autoriserte distributøren for 
ditt distrikt. Synes du at du ikke får tilstrekkelig assistanse fra den autoriserte 
distributøren, vennligst kontakt oss umiddelbart. Alle våre autoriserte distributører 
kjenner sine forpliktelser.
For ytterligere opplysninger eller hjelp, skriv til:
Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A. Tel.       
(248) 643-7222 eller faks til nr. (248) 643-7676. Du kan se Rexairs webside på: 

http://www.RainbowSystem.com
Rexair gir sine autoriserte distributører, og bare dem, en skriftlig fi re års garanti på 
sitt støvsugermunnstykke. Denne garantien dekker ikke vanlig slitasje ved bruk av 
støvsugermunnstykket. Selv om Rexair, som produsent, ikke står i direkte kontakt 
med forbrukeren, eller gir forbrukeren noen skriftlig garanti, er det fastsatt ved 
lov at alle produsenter som lager forbrukervarer, er underlagt visse forpliktelser. 
Produktene skal være feilfrie og generelt egnet for den tilsiktede oppgaven. 
Disse underforståtte garantiene for salgbarhet og anvendelighet blir overholdt 
av Rexair. Rexair krever at alle autoriserte distributører skal gi kunden fordelen 
av garantien som Rexair gir nevnte distributør, i form av en skriftlig garanti fra 
distributøren til kunden.
Rexair selger Rainbow-systemet bare til autoriserte Rainbow-distributører for 
videresalg til forbrukere gjennom nevnte distributører og deres agenter ved 
hjemmedemonstrasjoner. Salg på andre måter er strengt forbudt. Eventuelle 
produkter som er kjøpt andre steder, dekkes ikke under den godkjente garantien.

R13737S-0
©Rexair 2007

Eierens Håndbok
S t ø v s u g e r m u n n s t y k k e t



Støvsugermunnstykket 
Eierens Håndbok
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grundig før du 
bruker apparatet.
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SERVICENUMMER TIL KUNDENS BRUK

Som del av Programmet for brukerinformasjon og kundebetjening har alle de nye Rexair-maskinene, også Rainbow 
Støvsugermunnstykket, et skilt med serienummer etter å ha gjennomgått en kvalitetskontrolltest i fabrikken. 
Serienummeret gir følgende informasjoner:

1. Bevis av eiendomsrett for forbrukeren;

2. Garantibevis for din distributøren;

3. Bevis om bestått kvalitetskontroll;

4.  Bevis om  “fabrikk-fersk”  forfatning.

Sjekk at ditt Rainbow Støvsugermunnstykke har serienummeret som vist på tegningen som følger med maskinen. Alle 
Rainbow Støvsugermunnstykker skal ha et slikt nummer. Dersom du ikke fi nner nummeret kan ikke fabrikanten, Rexair, 
garanterer for opprinnelse, alder eller maskinens generelle forfatning. Finner du ikke dette nummeret på ditt Rainbow 
Støvsugermunnstykke, vennligst kontakt kontoret vårt for kundeservice, tel. (248) 643-7222, faks til (248) 643-7676, 
eller skriv til Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

For din egen garanti, skal du notere serienummeret på maskinen nedenfor. Oppbevar opplysningen til senere bruk og 
referanse.

Se Rexairs webside på: http://www.RainbowSystem.com

Din Autoriserte Rainbow Distributør
(VENNLIGST SKRIV MED TRYKKBOKSTAVER)

Navn: _____________________________________________________________________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________________________________________________________

Telefon: _________________________________________________________________________________________________________________

Forhandlers Underskrift: ____________________________________________________________________________________

Serienr: _________________________________________________________________________________________________________________

FEILSØKING
Rainbow ble grundig 
tested og inspisert 
på fabrikken. Skulle 
det oppstå mindre 
problemer, kan følgende 
feilsøkingsmetoder 
hjelpe til med å fi nne og 
rette på problemer med 
minst mulig besvær.

Dersom ovennevnte 
løsninger ikke fører 
frem, ring din Autoriserte 
Rainbow Distributør.

PROBLEM MULIG ÅRSAK MULIG LØSNING

Motoren 
virker ikke.

Håndtaksbryteren er 
ikke aktivisert.

Du må trykke på 
aktiviseringsbryteren på det 
strømførende håndtaket.

Ingen elektrisk tilkopling til 
den strømførende slangen.

Kople til den 
strømførende slangen.

Ingen elektrisk tilkopling til 
det strømførende håndtaket.

Kople til det 
strømførende håndtaket.

Motorens automatiske 
strømbryter er utløst.

La Rainbow være avslått 
i to sekunder. Slå på 
Rainbow igjen.

Motoren går, 
men børsten 
roterer ikke.

Drivremmen er avslitt. Kople fra strømmen; 
Fjern bunnplaten; 
Sjekk at børstene roterer fritt; 
Skift ut drivremmen.

Børsten har 
stoppet (kan ikke 
roteres for hånd).

En gjenstand sitter fast 
I børstekammeret.

Ta ut støpselet; 
Fjern bunndekselet; 
Fjern gjenstanden; 
at børsten roterer fritt.

Kulelageret er utslitt. Få Distributøren til å skifte ut 
børsten og kulelagrene.

Støvsugermunn-
stykket suger 
ikke godt opp.

Luftkammeret er tett. Ta ut støpselet; 
Fjern dekselet; r
engjør hele luftkammeret; 
Se røråpningen for å 
kontrollere at den ikke 
er tettet til.

Rør eller slange er tette. Ta ut støpselet; 
Fjern fremmedlegemet; 
Kople til Rainbow; 
Kontroller at luften fritt 
gjennom slangen.

Busten er ikke i 
kontakt med teppet.

Sikre deg at bunnplaten 
er riktig plassert før du 
klikker den på plass. Skifte 
ut børstebusten dersom 
den er utslitt.

Høyden er ikke justert riktig. Juster til riktig høyde.
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ADVARSEL
FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELETRISKE SJOKK ELLER ANNEN SKADE:

  1 Gå aldri fra apparatet når det er i drift eller når der er barn tilstede. La aldri din Rainbow 
eller støvsugermunnstykket blir brukt som et leketøy eller uten tilsyn.

  2 Trekk ut støpselet til Rainbow når den ikke er i bruk. Slå av hovedbryteren før du drar 
ut støpselet. Ta tak i støpselet når du frakopler apparatet for å unngå skade på ledning, 
støpsel, stifter og kontakt. Dra eller løft ikke apparatet etter ledningen, bruk ikke ledningen 
som håndtak, lukk ikke døren over den, trekk ikke apparatet etter ledningen, heller ikke 
rundt skarpe kanter og hjørner. Kjør ikke apparatet over ledningen. Hold ledningen unna 
varme overfl ater. Bruk ikke apparatet dersom ledningen eller støpselet er skadet.

  3 Etterlat ikke apparatet med kontakten i. Frakople Rainbow når ingen er tilstede eller før 
den skal repareres.

  4 Dersom Rainbow eller støvsugermunnstykket er ute av stand, skal du ikke forsøke å 
reparare dem. Dersom Rainbow eller munnstykket ikke fungerer som de skal, er blitt 
sluppet i gulvet eller på annen måte skadet, etterlatt utendørs eller sluppet ned i vann, 
skal du ta dem med til din Rainbow Distributør.

  5 Ikke rengjør apparatet eller frakople slangen før Rainbow er slått av og støpselet tatt  
ut.

  6 Ikke kople apparatet til en glødelampe og bruk ikke skjøteledning.
  7 For å unngå brann eller eksplosjon, bruk ikke støvsugermunnstykket i lokaler hvor det 

er utviklet lettantennelig eller eksplosiv gassdamp eller støv. Noen rensemidler kan 
fremkalle slik gassdamp. Lokaler hvor brennbare rengjøringsmidler er brukt må først 
gjøres ordentlig tørre og deretter luftes godt ut før de kan støvsuges. Bruk ikke Rainbow 
eller støvsugermunnstykket til å tømme tette avløpsrør.  Dersom kloakkgass trekkes inn 
i Rainbow kan dette føre til eksplosjon.

  8 Rør aldri en oppvaskkum av metall eller varmt-eller kaldtvannsrør med en hånd mens 
du samtidig rører metalldeler på elektriske apparater, belysningsarmatur eller brytere 
med den andre hånden. Kroppen kan fullføre en strømkrets til jord. I tillegg kan våte 
hudoverfl ater øke denne faren.  Rør ikke kontakten eller apparatet med våte hender.

  9 (a) Putt ikke gjenstander i åpningene. Bruk ikke apparatet når åpningene er tilstoppet. 
Hold apparatet fritt for støv, lo, hår, og annet som kan redusere luftstrømmen; (b) Hold 
håret, løse klær, fi ngre og kroppen vekk fra åpninger og roterende deler; (c) Vær ekstra 
forsiktig ved rengjøring av trapper.

10 Strømledninger av type Y må skiftes av en autorisert Rainbow-distributør. Slå av med 
strømbryteren på Rainbow og trekk ut strømkabelen hvis ledningen er skadet.

11 Sug ikke opp brennende eller rykende gjenstander som for eksempel sigaretter, fyrstikker, 
eller varm aske.  Bruk ikke apparatet for oppsuging av brennbare eller lettantennelige 
væsker som for eksempel bensin.  Bruk det heller ikke i områder hvor disse væskene 
kan være tilstede.

12 Apparatet er dobbeltisolert. Bruk kun identiske reservedeler. Les instruksjoner for 
vedlikehold av dobbelt-isolerte husholdningsmaskiner i Rainbow Eierens Håndbok.

13 Ditt støvsugermunnstykke har en kraftig roterende børste. For å unngå legemsskader, 
bør munnstykket ikke plasseres inntil eller nær løse klær, smykker, håret eller kroppsdeler 
mens den er koplet til strømmen. Munnstykket beskytter IKKE mot personskade eller 
skade på gjenstander som kommer i kontakt med den roterende børsten.

14 ADVARSEL: Denne slangen inneholder elektriske ledninger. For å redusere faren 
for elektriske støt: Ikke bruk i vann. Ikke benytt eller reparer skadet slange. Bruk 
kun på teppe som er befuktet under rensing.

15 VIKTIG: Den elektriske slangen inneholder elektriske ledninger og må kontrolleres med 
jevne mellomrom. Bruk den ikke dersom den er skadet, kuttet eller punktert. Unngå 
oppsuging av skarpe gjenstander. Sug aldri opp vann med den. Slipp aldri slangen ned i 
vann for å rengjøre den.  Slå alltid av apparatet før du kopler til eller fra slangen eller det 
motoriserte røret.

VIKTIGE 
SIKKERHETS-
INSTRUKSER
Les alle instruksene 
grundig før du bruker 
apparatet. Bruk din 
Rainbow kun for de 
områder den er egnet 
for og som fi nnes 
beskrevet i håndboken. 
Bruk av annet utstyr enn 
det som er anbefalt av 
Rexair kan medføre fare.

FØLG ALLTID 
DISSE VIKTIGE 
SIKKERHETS-
INSTRUKSER.

TA VARE PÅ 
DISSE 
INSTRUKSENE!

KUN TIL 
HUSHOLDNINGS-
BRUK
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1 MERK: Trekk alltid stømledningen til støvsugeren 
ut av stikkontakten under service. Snu munnstykket 
opp-ned. Vri festeskruene en kvart omdreining mot 
venstre (mot urviseren) med en vanlig skrutrekker eller 
mynt. Fjern såleplaten ved å ta tak i fi ngergrepene.

2 Stikk fi ngeren under drivremdekselet nær 
børstevalsen. Løft dekselet for å hekte det av og roter 
det bakover mot røret.

3 For å fjerne børstevalsen, grip den i endene og løft den 
ut av lommene i munnstykkets hus. Fjern den slitte eller 
avslitte drivremmen fra børstevalsen eller fra drivakselen 
til motoren.

4 Legg den nye drivremmen i en løkke rundt 
trinsen i midten av børstevalsen. Still børstevalsen 
over maskinen slik at indikator-sporet er nærmest 
reservelommen til drivremmen og drivremmen henger fra 
børstevalsen nær drivakselen til motoren. Legg remmen 
rundt motorens drivaksel.

5 Med drivremmen i en løkke rundt motorens drivaksel 
og trinsen i midten av børstevalsen, sett endene på 
børstevalsen på skinnene som går langs ytterkantene 
av munnstykket. Bruk begge hendene og la børstevalsen 
gli på skinnene mot forkanten av maskinen til endene 
av børstevalsen er helt inne i lommene sine. Roter 
børstevalsen for hånd til drivremmen sporer i midten av 
trinsen på børestevalsen.

6 Sving drivremdekselet mot maskinens forkant og 
trykk det ned på plass.

7 Plasser såleplaten over enheten. Klem kanten av 
såleplaten  på  plass  i  enheten,  og  vri  festeskruene  
en   kvart  omdreining  mot  høyre  (med urviseren)  til  
det “klikker.”

UTSKIFTING AV 
DRIVREMMEN

MERK: 
Trekk alltid 
stømledningen 
til støvsugeren ut
av stikkontakten 
under service.

MERKNAD: 
Kontakt din lokale 
Rainbow distributør for 
å få tak i ny drivrem til 
støvsugermunnstykket. 
Oppbevar den 
nye drivremmen i 
reservelommen 
under bunnplaten.
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BRUK AV 
MOTORISERT 
MUNNSTYKKE

Benytt Power Nozzle 
og RainbowMate for 
tørrsuging. For å 
unngå elektriske støt 
må du ALDRI bruke 
Power Nozzle eller 
RainbowMate for å suge 
opp vann eller annen 
veske.

1 Aktiviseringsbryter
2 Elektrisk ledning
3 Rett rør
4 Ledningskanal
5 Svingarm
6 Den elektriske 

slangen

3

MONTERING:

1 Sett det korte rette røret inn i svingarmen på det motoriserte munnstykket.
2 Legg den elektriske ledningen inn i det lange ledningssporet på det rette, korte 

røret ved å presse ledningen inn i sporet med tommeltotten.
3 La en liten del av ledningen henge løst ved enden av det rette røret (og svingarmen) 

for å gjøre det mulig å heve og senke håndtaket.

4

5

1

3

6
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1 KOPLE STØVSUGERMUNNSTYKKET TIL HÅNDTAKET 
PÅ DEN ELEKTRISKE SLANGEN:  Skyv det korte 
metallrøret på Rainbow-håndtaket på den elektriske slangen 
inn i det lange metallrøret på støvsugermunnstykket. Og 
sørg for at ledeknotten på håndtaket er på linje med røret 
til munnstykket. Når låsemekanismen klikkes på plass er 
koplingen sikret.

2 ELEKTRISK FORBINDELSE OPPNÅES PÅ FØLGENDE 
VIS:  Ta  et  fast  grep  i  slangen  (grip  ikke  aktiviseringsbryteren 
på  Rainbow)  og  kople  den elektriske ledningen  til  
munnstykket  sammen  med  Rainbow-håndtaket  ved  å  
plugge  den  til  på undersiden.

3 TILKOPLING AV DEN ELEKTRISKE SLANGEN TIL 
MASKINEN: Fest den elektriske slangen til forsiden på 
maskinen, til inntaket for lufttilførselen. Skyv koplingsenden 
inn i luftinntaket, åpne lokket ved å vippe det opp sammen 
med øvre del av koplingen for slangen; trykk deretter 
koplingen inn i maskinen til begge låsemekanismene klikker 
på plass. Dermed er elektrisk tilkopling til maskinen sikret.

SERVICE-INFORMASJON: VENNLIGST LES DENNE DELEN MEGET NØYE.
Yteevnen til din nye støvsuger avhenger i høy grad av det vedlikehold av maskinen som 
gjøres i hjemmet. Instruksene i denne brosjyren vil hjelpe deg å utføre enkelt vedlikehold 
hjemme.  For å oppnå de mest tilfredsstillende resultater for mange års bruk, råder vi deg til 
å lese nøye gjennom disse instruksene og ha dem for hånden for fremtidig bruk.
• Sug aldri opp harde eller skarpe gjenstander med Rainbow. Gjenstander som nåler, 

hårnåler, stifter, fargestifter og blyantstumper kan skade børstevalsen eller slite over         
en drivrem.

• SETT ALDRI MOTOREN INN MED OLJE.  Motoren er oljet en gang for alle.
• Bruk munnstykket på vegg-til-vegg-tepper, tapeter og store tepper.
• BRUK IKKE APPARATET PÅ BARE GULV ELLER TREGULV.
• Bruk den kun på tørre overfl ater. Bruk den aldri utendørs eller på våte overfl ater.

4 IGANGSETTING AV STØVSUGERMUNNSTYKKET:   
Når den elektriske tilkopling er gjort vil bryteren for strømføring 
til selve støvsugeren gi strøm både til denne og til munnstykket. 
Likevel vil den ikke aktivisere munnstykket. Bryteren i det 
elektriske håndtaket på Rainbow må aktiviseres for å kunne 
drive munnstykket. For å fjerne den elektriske slangen fra 
selve maskinen skal du trykke på sidene av slangen nede 
ved sperremekanismen og trekke den ut fra åpningen.

5 Skyv AV/PÅ-bryteren på Rainbow til “høy hastighet” (>>) 
etter at strømmen er tilkoblet for å drive både Rainbow og det 
motordrevne støvsugermunnstykket. Strømryteren i håndtaket 
på slangen kan bare brukes til støvsugermunnstykket. 
Slangen med strømførende ledning fjernes fra den nedre 
enheten ved å klemme sammen låsemekanismen på hver 
side av koblingen og trekke slangen fra inntaksåpningen.

DEN 
ELEKTRISKE 
SLANGEN

ADVARSEL: 
Denne slangen 
inneholder 
elektriske 
ledninger. For å 
redusere faren for 
elektriske støt: 
Ikke bruk i vann. 
Ikke benytt eller 
reparer skadet 
slange. Bruk kun 
på teppe som er 
befuktet under 
rensing.
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1 RIKTIG BRUK AV STØVSUGERMUNNSTYKKET:
 Ta tak i støvsugermunnstykket. Trykk på 

aktiviseringsbryteren og styr sakte munnstykket fremover 
og bakover med jevne og lette bevegelser. La munnstykket 
og Rainbow-maskinen gjøre jobben. 

 Reguler støvsugermunnstykket i riktig høyde:
Munnstykket har en tretrinns justering for å imøtekomme 
de forskjellige behov for teppestøvsuging. HØYDE-
innstillingen på busten gjøres ved at du vrir på tommeskruen 
med tre innstillinger som befi nner seg på toppen av munnstykket
til du har oppnådd riktig høyde.

LAV: For de fl este vegg-til-vegg tepper og store 
gulvtepper.

 MIDDELS:  For plysjtepper der munnstykket må kunne dra 
litt.

 HØY: For meget dype tepper og til spesielle formål.

2 FOR Å LÅSE RØRET TIL STØVSUGERMUNNSTYKKET 
I OPPREIST STILLING SKAL:
For  å  låse  røret  til støvsugermunnstykket i oppreist 
stilling skal  du plassere venstre fot oppå munnstykket. Ta 
tak i det rette røret til munnstykket og skyv det forover til 
det sitter fullstendig låst i lukkemekanismen. For å utløse 
røret til munnstykket skal du følge disse veiledningene i 
omvendt rekkefølge.


