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Важни Инструкции За Безопасност

 ВНИМАНИЕ:  
1. Използвайте Rainbow и нейните приставки и аксесоари само както е описано в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя приставки.
2. За да намалите риска от токов удар, използвайте само в закрити помещения.
3. Не почиствайте нищо, което гори или пуши, например цигари, кибрит или гореща пепел. Не използвайте за почистване на запалими течности, например бензин, и не употребявайте на места, 

където могат да присъстват такива.
4. Когато използвате Rainbow като прахосмукачка, не я оставяйте без надзор, докато е включена в електрическата мрежа. Извадете щепсела от контакта, когато уредът не се използва. За да намалите 

риска от нараняване от движещи се части, извадете щепсела от контакта преди почистване, поддръжка или ремонт, също и когато свързвате други приставки на Rainbow.
5. Изключете Rainbow преди изваждане на щепсела от контакта.
6. Не дърпайте кабела, за да извадите от контакта. За да изключите, хванете щепсела, а не кабела.
7. Не работете с Rainbow и не я включвайте в контакта, когато сте с мокри ръце.
8. Не дърпайте или местете за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не затваряйте врати през кабела и не прекарвайте кабела около остри ръбове. Не минавайте с Rainbow върху кабела. 

Дръжте кабела далеч от нагрети повърхности.
9. Не използвайте с повреден кабел или щепсел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов оторизиран сервиз или подходящо квалифицирано лице, 

за да се избегне опасност. Ако уредът не работи правилно, бил е ударен, повреден, оставен на открито или изпуснат във вода, върнете го в сервизен център.
10. Не поставяйте никакви предмети в отворите на уреда Rainbow. Не използвайте, ако има блокирани отвори; отворите да се поддържат чисти от прах, мъх, коса и други материали, които могат да 

намалят въздушния поток.
11. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
12. Бъдете изключително внимателни при почистване на стълби.
13. Никога не потапяйте уреда Rainbow или неговия маркуч във вода или други течности по време на употреба или почистване. За намаляване на риска от токов удар, не използвайте никоя 

моторизирана приставка по мокри повърхности – може да се използва върху килим, навлажнен само от одобрения нормален процес на почистване.
14. За да намалите риска от пожар или токов удар поради повреда на вътрешните компоненти, използвайте само почистващи продукти на Rainbow, предназначени за използване с този уред.
15. Маркучът съдържа електрически жици и конектори. За да намалите риска от токов удар, не го използвайте повреден, срязан или пробит. Избягвайте засмукването на остри предмети. С цел 

намаляване на риска от токов удар, не използвайте и не опитвайте да поправите повреден маркуч, също така не използвайте друг тип маркуч като заместител. Ремонтът на електрическия маркуч 
за мокро засмукване изисква изключително внимание и познания за конструкцията му. Ремонтът на електрическия маркуч за мокро засмукване трябва да се извършва само от квалифициран 
сервизен персонал.

16. Маркучът трябва да се проверява периодично за видими дефекти като протърквания, пукнатини, сцепвания и други износвания или повреди.
17. Маркучът трябва да се използва само за домашно почистване на килими на закрито, като се използват само препоръчани от производителя почистващи препарати.

ТОЗИ СИМВОЛ ОЗНАЧАВА „ВНИМАНИЕ“. При употреба на електрически уред 
винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното:

ТОЗИ СИМВОЛ ОЗНАЧАВА „МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ 
ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УРЕД“

IPX4 Е СТЕПЕНТА НА ЗАЩИТА СРЕЩУ НАВЛИЗАНЕ НА ВОДА.



18. Rainbow използва двойна изолация. Двойно изолираните уреди са маркирани с едно или повече от следните: думите „ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ“ или „ДВОЙНО ИЗОЛИРАН“ или символът за двойна 
изолация (квадрат в квадрат). При двойно изолираните уреди са предвидени две системи за изолация вместо заземяване. Не е осигурен заземяващ механизъм за двойно изолирания уред, 
нито пък трябва да се добавят средства за заземяване към уреда. Ремонтът на двойно изолиран уред изисква изключително внимание и познаване на системата и трябва да се извършва само от 
квалифициран персонал. Резервните части за двойно изолиран уред трябва да бъдат идентични с частите, които подменят.

19. Винаги изключвайте Rainbow преди да свържете или отделите маркуча или която и да е моторизирана приставка.
20. Не използвайте без поставени филтри.
21. Rainbow е снабден с блокиращ превключвател в преградната зона на водния резервоар, който не позволява на уреда да използва водния резервоар при неправилно поставяне и закрепване. Не 

изключвайте и не шунтирайте блокиращия механизъм.
22. Не включвайте Rainbow в контакта на осветително тяло с нажежаема жичка, нито в удължител. Не използвайте с преносими трансформатори или преобразуватели на напрежение.  

Не използвайте за почистване на запалими течности, например бензин, и не употребявайте на места, където могат да присъстват такива.
23. За намаляване на риска от токов удар, Rainbow има поляризиран щепсел (единият щифт е по-широк от другия). Този щепсел влиза в поляризиран контакт само по един начин. Ако щепселът не 

влиза докрай в контакта, завъртете го на 180 градуса. Ако щепселът все още не се побира в гнездото, свържете се с квалифициран електротехник, за да инсталирате подходящ контакт. Не сменяйте 
щепсела в никакъв случай и по никакъв начин.

24. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години или лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, както и липса на опит и познания, ако са под надзор или са 
им дадени инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и те разбират възможните опасности. Наблюдавайте, за да гарантирате, че децата не играят с Rainbow. Почистването и 
поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор. 

25. Не включвайте Rainbow в контакта на осветително тяло с нажежаема жичка, нито в удължител. Не използвайте с преносими трансформатори или преобразуватели на напрежение. 

Поддръжка На Уред С Двойна Изолация
IПри двойно изолираните уреди са предвидени две системи за изолация вместо заземяване. Не е осигурен заземяващ механизъм за двойно изолирания уред, нито пък трябва да се 
добавят средства за заземяване към уреда. Ремонтът на двойно изолиран уред изисква изключително внимание и познаване на системата и трябва да се извършва само от квалифициран 
персонал. Резервните части за двойно изолиран уред трябва да бъдат идентични с частите, които подменят. Двойно изолираните уреди са маркирани с думите “DOUBLE-INSULATION” или 
“DOUBLE-INSULATED” („ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ“ или „ДВОЙНО ИЗОЛИРАН“). Посоченият символ (квадрат в квадрат) също може да е поставен на уреда. Всяка поддръжка освен почистване 
трябва да се извършва само от оторизиран Rainbow дистрибутор или сервизен център.
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СЪХРАНЯВАЙТЕ 
ТЕЗИ ИНСТРУКЦИ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.  
УПОТРЕБЯВАЙТЕ МАШИНАТА RAINBOW САМО ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА СПОРЕД НАСТОЯЩОТО УПЪТВАНЕ. 
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Инструкции За Бърз Старт
Само с няколко бързи стъпки Вашият уред Rainbow ще е сглобен и готов да почиства. 
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Видео инструкции на  rainbowsystem.com
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TСистемата за почистване Rainbow® осигурява 
сертифицирано почистване на въздуха 
във Вашия дом. The Association of Home 
Appliance Manufacturers (AHAM) удостоверява, 
че Rainbow е доказан уред за почистване 
на въздуха, проектиран да намалява 
замърсяванията, водещи до влошено 
качество на въздуха в помещенията.

Режим За Почистване На Въздуха
Таймер За Почистване 
На Въздуха
Натиснете бутона  на таймера за избор 
на настройка от 30, 60 или 90 минути 
продължителност на почистването на въздуха.

Натиснете бутона  на таймера отново, за да 
изключите таймер режима.

30 60 90

За свеж, измит с вода въздух… 
Rainbow почиства не само Вашите подове и мебели, а също и въздуха!  
Просто налейте вода в резервоара, поставете машината Rainbow в средата на помещението и я 
включете на бавен режим. Rainbow ще премахне тежките миризми, праха и други частици от 
въздуха, като ги улови във водата. 

За премахване на миризмите…
Използвайте препарата Rainbow Fresh Air Solution*. Преди да използвате Rainbow, просто 
добавете една капачка от Fresh Air Solution към водата в резервоара. Rainbow бързо ще 
циркулира и освежи въздуха на цялото пространство, което почиствате, като същевременно ще 
премахне много от неприятните домакински миризми.

За ароматизиране…
Използвайте Rainbow fragrances*. Добавете няколко капки от избрания от Вас аромат Rainbow 
fragrance към водата в резервоара. Поставете Rainbow в средата на стаята и  я включете на бавен 
режим. За минути приятен аромат ще обгърне дома Ви. 

* Предлага се като допълнителен консуматив. За повече информация се свържете с оторизиран дистрибутор на Rainbow.
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Запознайте Се Със Своята Rainbow®

1. Контролен панел

2. Дръжка за преместване

3. Стойка за увиване на кабела

4. Електромотор

5. Капак на изходния отвор 

6. Изходен отвор за въздух

7. HEPA неутрализатор

8. Входен отвор за въздух

9. Поставка за накрайници

10. Адаптер за въздушната струя

11. Бутон за освобождаване нагоре

12. Воден резервоар

13. Сепаратор

14. Гайка на сепаратора

15. Ключ за сепаратора

16. Количка

17. Електрифициран маркуч

18. Дръжка за маркуча

19. Спусък в дръжката на маркуча

20. Освобождаване на дръжката

21. Тръба на дръжката на маркуча

22. Почистващи тръби

23. Електрическа тупалка 
(Power Nozzle) *

24. Накрайник за почистване на 
тесни пространства и надуване

25. Торба за почистване на 
възглавници

26. Накрайник за домашни 
любимци

27. Четка за прах 

28. Накрайник за процепи

29. Четка за под и стени

30. Накрайник за тапицерии

31. Глава за мокро засмукване / 
Екстрактор

32. Накрайник за почистване на 
серпентините на хладилник

* Схемата е показана с допълнителния накрайник Power Nozzle

За закупуване на аксесоари или резервни части, 
свържете се с оторизиран дистрибутор на Rainbow. 
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Съхраняване на захранващия кабел
Натиснете бутона, за да използвате вградената стойка за увиване на 
кабела. Навийте кабела, както е показано на илюстрацията. За да 
освободите захранващия кабел, натиснете надолу плъзгащата се част 
от стойката за увиване на кабела.



!  ВНИМАНИЕ: Маркучът съдържа електрически жици и връзки. За намаляване на риска от токов удар: Не потапяйте. Не използвайте и не се 
опитвайте да поправите повреден маркуч. Използвайте върху килим, намокрен само от процеса на почистване 

Р Ъ К О В О Д С Т В О  Н А  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я   |     6

Цялостно Решение За Почистване На Дома
Широкият асортимент от приставки за почистване на Rainbow осигурява необходимите мощност и разнообразие за практично почистване на всичко в дома. 

ПРИСТАВКА Тапицерия
Между 

възглавници Прозорци Стълби
Незастлани 

подове 

Застлани с 
килим подове 

и черги Стени
Труднодостъпни 

места
Разливания и 

петна Домашни любимци

Четка за прах ü ü

Накрайник за тапицерии ü ü ü

Накрайник за процепи ü ü ü ü

Четка за под и стени ü ü ü

Накрайник за тесни пространства и надуване ü ü

Глава за мокро засмукване / Екстрактор ü

Накрайник за домашни любимци ü

!  ВНИМАНИЕ: Винаги почиствайте приставките преди използване върху текстил. За да избегнете издраскване на деликатни повърхности, 
поддържайте косъмчетата на четката за почистване на прах винаги чисти.

!  ВНИМАНИЕ: Не използвайте приставките при почистване на плоски екрани на телевизори и компютри.



4-Степенен Контрол 
На Въздушната Струя
  Натиснете, за да увеличите скоростта на вентилато 
  Натиснете, за да намалите скоростта на вентилатора
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Мощ И Контрол Във Вашите Ръце

Поставка За 
Накрайници
Вземете със себе си най-използваните 
накрайници, докато почиствате от стая 
в стая, използвайки удобната закачаща 
се поставка за накрайници. Прикрепете 
отпред на Rainbow, като плъзнете върху 
предната част на корпуса в жлебовете, 
разположени от двете страни. Натиснете 
надолу, за да прикрепите на място. 
Накрайниците се съхраняват, като се 
поставят върху пръчките на поставката. 
Поставката за накрайници може да бъде 
прикрепена също и към тръбата.

Спусък В Дръжката
Натиснете спусъка, за да активирате 
електрифицирания маркуч, когато 
използвате някоя от допълнителните 
приставки PowerNozzle, RainbowMate, 
RainJet, MiniJet или AquaMate.

Ключ На Захранването
За да включите уреда, натиснете основния бутон за 
захранването. Rainbow винаги ще се включва на висока 
скорост. 

За да изключите уреда, натиснете основния бутон за 
захранването..

Индикаторни Светлини 
За Въздушната Струя
Нива на скоростта на вентилатора:
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Правилна Употреба И Поддръжка

Сменяйте мръсната вода…
Не почиствайте прекалено дълго с едно напълване на вода. Проверявайте 
водата по време на почистването и ако тя стане прекалено замърсена от 
мъх и прах, изпразнете резервоара за вода и налейте прясна, чиста вода. 
За правилно ниво на водата, напълнете до върха на стълбчето в средата 
на резервоара. 

Винаги изливайте и почиствайте 
резервоара…
Веднага след използване на Rainbow извадете резервоара за вода и излейте 
мръсната вода през входния отвор за въздуха. По-тежките частици ще се 
утаят на дъното на резервоара при изливането на водата. След като водата 
е излята, отстранете останалите по-тежки замърсявания и ги изхвърлете. 
След това измийте резервоара с вода и сапун. Изплакнете и подсушете 
добре. Ако резервоарът се съхранява вътре в Rainbow, машината трябва да 
се остави в „отворено“ положение, за да се позволи на частите да изсъхнат 
напълно.

!  ВНИМАНИЕ: Винаги изваждайте, изпразвайте и измивайте 
резервоара за вода след употреба. Това помага да се избегне образуването 
на миризми и развитието на микроби и бактерии, както и отделянето на 
нечиста пяна в резервоара. Само ръчно измиване. Не е безопасно за миене 
в миялна машина.

Почиствайте сепаратора… 
За най-добра работа често изваждайте и почиствайте сепаратора. Ако е 
необходимо, използвайте включената в комплекта четка/ключ за сепаратор 
на Rainbow, за да разхлабите гайката. Почистете сепаратора отвътре и отвън 
със сапун и вода, като използвате четката за сепаратор на Rainbow. Почистете и 
подсушете фланеца под сепаратора. Веднага след почистване изсушете сепаратора 
и го поставете отново на мястото му. Ръчно затегнете гайката на сепаратора. Не 
използвайте сила при поставяне на сепаратора върху резбования вал.

!  ВНИМАНИЕ: Винаги поставяйте сепаратора отново на мястото му 
веднага след почистването (затягайте само на ръка). Не работете с Rainbow без 
сепаратора.

Отпушване на маркуча…
Ако забележите намален въздушен поток при употреба на маркуча, възможно 
е той да е запушен. За да изчистите запушването, изключете 
Rainbow и извадете щепсела от захранването. След това 
свалете капака на изходния отвор за въздуха от задната страна на Rainbow. 
Свържете съединителя на маркуча към изходния отвор за въздуха, като се 
уверите, че е здраво закрепен на място. Поставете дръжката на маркуча във 
входния отвор за въздуха от предната страна на Rainbow. Завъртете Rainbow 
и разлюлейте маркуча. Всичко, задръствало маркуча, ще падне във водния 
резервоар на Rainbow.

Спазването на няколко основни процедури за поддръжка ще осигури години безпроблемна работа на Вашата система за почистване Rainbow. 
Пренебрегването на всички или част от тези инструкции може да доведе до намалена ефективност на почистването и вероятно излишни разходи за обслужване.
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Правилна Употреба И Поддръжка

Почистване на накрайниците… 
За да почистите четката за под и стени, четката за почистване на прах и 
накрайника за тапицерия, можете да ги избършете с отворения край на 
маркуча на Rainbow, докато машината работи; или като свалите накрайника и 
го почистите с топла сапунена вода. Оставете да изсъхне преди да поставите 
отново. Ако четките се износят или се повредят, свържете се с местния 
дистрибутор на Rainbow за смяна.

Използване на адаптера за 
въздушната струя…
Адаптерът за въздушната струя на Rainbow намалява шума от преминаващия 
през входния отвор въздух. Препоръчва се адаптерът да се използва, когато 
Rainbow се използва за издухване или за напомпване. Просто поставете 
адаптера за въздушния поток във входния отвор за въздух, преди да издухвате 
или напомпвате с Rainbow.

!  ВНИМАНИЕ: Винаги почиствайте накрайниците преди да ги използвате върху тъкани. За 
да избегнете надраскване на деликатни повърхности, поддържайте косъмчетата на четките за почистване 
винаги чисти. 

!  ВНИМАНИЕ: Не използвайте приставките, за да почиствате плоски екрани на телевизори 
или компютри.

За напомпване или издухване…
Използвайте накрайника за надуване на Rainbow. Той работи чудесно за бързо 
надуване на въздушни матраци, плажни топки и други надуваеми играчки. 

!  ВНИМАНИЕ: Уверете се, че щифтът за надуване е правилно 
закрепен на място. В противен случай, той ще бъде издухан силно от тялото на 
накрайника.

ИНСТРУКЦИИ:  

1. Свалете капака на изходния отвор за въздух от задната страна на Rainbow.
2. Прикрепете маркуча Rainbow към изходния отвор за въздух.
3. Настройте въздушната струя на ПЪЛНА МОЩНОСТ (FULL POWER) чрез 

спусъка в дръжката на маркуча.
4. Прикрепете накрайника за надуване към дръжката на маркуча.
5.  Внимателно поставете щифта за надуване във вентила на предмета, който 

желаете да надуете.
6. Включете Rainbow на режим ВИСОКА СКОРОСТ (HIGH). 

Използване на торбата за възглавници 
Използване на торбата за възглавници
Тази удобна пластмасова торба премахва стария, прашен въздух от 
възглавниците и е с подходящ размер дори за най-големите ви възглавници. 
Започнете, като поставите възглавницата в торбата. С накрайника за 
тапицерия, прикрепен към края на дръжката на маркуча, задръжте торбата 
за възглавници плътно на мястото ѝ около тръбата, включете Rainbow и 
наблюдавайте как се изсмуква прашният, застоял въздух. Без да позволявате 
на торбата да се изхлузи от тръбата, откачете маркуча от предната част на 
Rainbow и го прикрепете към изходния отвора за въздух на Rainbow. Вашата 
възглавница сега се напълва с чист, измит с вода въздух. 



Р Ъ К О В О Д С Т В О  Н А  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я   |     10

Инструкции За Отстраняване На Проблеми

ИНДИКАТОРЕН СВЕТЛИНЕН КОД ПОТЕНЦИАЛНА ПРИЧИНА ПРЕПОРЪЧАНО ДЕЙСТВИЕ

Мигаща светлина Четкащият ролер на на електрическата тупалка 
Power Nozzle е запушен.

Изключете уреда / извадете щепсела от контакта. 
Отстранете отпадъците от четкащия ролер на тупалката. 
Подновете нормалната работа.

Непрекъсната светлина Електрическите конектори са мокри. Изключете уреда / извадете щепсела от контакта. 
Подсушете електрическите конектори.
Подновете нормалната работа.

Водният резервоар е препълнен. Изключете уреда / извадете щепсела от контакта. 
Извадете водния резервоар. 
Уверете се, че нивото на водата е правилно чрез закръглената 
пръчка във вътрешния център на водния резервоар.

Температурата на работещия електромотор е 
висока.

Изключете уреда / извадете щепсела от контакта. 
Оставете машината да се охлади за 5 минути. 
Проверете за запушвания маркуча, филтъра и дюзите на 
електрическата тупалка Power Nozzle.

Основното тяло не е прикрепено за водния 
резервоар.

Заключете основното тяло към водния резервоар.

Електромоторът не може да се завърти поради 
отпадъци, попаднали между корпуса на 
електромотора и сепаратора.

Почистете около сепаратора.

Вашата машина Rainbow® е оборудвана с функции, които усещат и предупреждават потребителя за абнормални условия. Червената светлина за неизправност вляво от светлините на таймера 
ще свети или ще мига, в зависимост от засегнатата система.

МИГАЩАТА СВЕТЛИНА показва проблем с маркуча или 
с електрифицираните приставки.

НЕПРЕКЪСНАТАТА СВЕТЛИНА показва проблем с 
основното тяло на машината.

Ако препоръчаното действие не реши проблема: 
Свържете се с оторизиран дистрибутор или сервизен център на Rainbow®.
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Инструкции За Отстраняване На Проблеми

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ

Електродвигателят на Rainbow не работи Rainbow не е правилно прикрепена към водния резервоар Уверете се, че Rainbow е правилно поставена и закрепена върху водния резерервоар

Щепселът не е пъхнат докрай в контакта Вкарайте докрай щепсела в контакта или опитайте с друг контакт

Таймер режимът е приключил (и трите светлини мигат) Изключете уреда от основния бутон на захранването

Никое от посочените Свържете се с оторизиран дистрибутор или сервиз на Rainbow 

Забележимо отслабване на въздушната струя Запушен маркуч, тръба, приставка или тупалка Power Nozzle Извадете задръстилия се предмет от запушената част

HEPA неутрализаторът се нуждае от почистване или подмяна Свалете HEPA неутрализатора и го почистете или заменете

Rainbow работи на ниска скорост Увеличете нивото на въздушната струя чрез 4-степенния контролер

Сепараторът е запушен или замърсен Свалете сепаратора и го почистете (вижте на стр. 8)

Уредът разпръсква  прах Недостатъчно количество вода във водния резервоар Напълете водния резервоар до правилното ниво

Твърде замърсена вода във водния резервоар Сменете водата с чиста

Пробит HEPA неутрализатор Свържете се с оторизиран дистрибутор или сервиз на Rainbow

Силно разпенване на водата във водния 
резервоар

Замърсяване със сапун във водния резервоар Сменете водата с чиста

Този уред Rainbow е бил старателно тестван и инспектиран. Ако се появи неголям проблем, следните процедури могат да помогнат за установяване и отстраняване на проблема. Ако не можете да 
отстраните проблема, обърнете се към оторизиран дистрибутор или сервиз на Rainbow. Други процедури по поддръжката, които не са посочени тук, трябва да се извършват само от оторизиран 
дистрибутор или сервиз на Rainbow.

!  ВНИМАНИЕ: Изключете електрозахранването преди ремонтиране на уреда. В противен случай има риск от токов удар или нараняване.



Р Ъ К О В О Д С Т В О  Н А  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я   |     12

Инструкции За Отстраняване На Проблеми

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ

Уредът отделя миризма на мухъл Прекалено много вода във водния резервоар Излейте водния резервоар и го напълнете до правилното ниво

Водният резервоар не е почистен или изпразнен след употреба Изчистете водния резервоар и използвайте препарата Rainbow Fresh Air Solution по 
време на почистване с уреда

Сепараторът е запушен или замърсен Свалете сепаратора и го почистете (вижте на стр. 8)

HEPA неутрализаторът е навлажнен Свалете HEPA неутрализатора и го почистете или заменете 

Rainbow е оставена върху водния резервоар Не съхранявайте Rainbow върху водния резервоар

Необичаен звук, шум или вибрации Сепараторът е запушен или замърсен Свалете сепаратора и го почистете

Нивото на водата надвишава указаното от стълбчето в средата на водния 
резервоар 

Излейте водния резервоар и го напълнете до правилното ниво
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50 W. Big Beaver Road 
Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America

(248) 643-7222 
rainbowsystem.com

Клиентски Идентификационен Номер
Като част от програмата за обслужване на клиенти на Rexair, всяка машина Rainbow и всяка електрическа тупалка Power Nozzle след 
преминаване на тестовете за контрол на качеството получават уникален сериен номер. Чрез този сериен номер се удостверява:

 ü собственика на уреда 
 ü гаранцията за дистрибутора
 ü преминат контрол на качеството
 ü новото състояние на уреда

За използване при бъдеща необходимост, запишете серийния номер на предвиденото по-долу място. Всеки нов, оригинален уред 
Rainbow или Power Nozzle се продава с такъв номер. Ако серийният номер липсва, Rexair не потвърждава произхода, възрастта или 
състоянието на уреда. Ако не успявате да откриете серийния номер на Вашия уред Rainbow или Power Nozzle, свържете се с отдела за 
обслужване на клиенти.

Модел: RHCS2019 [SRX]

ВАШИЯТ ОТОРИЗИРАН RAINBOW ДИСТРИБУТОР 

RAINBOW СЕРИЕН НОМЕР  

ИМЕ 

AДРЕС

ГРАД / ПОЩ. КОД

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Обърнете се към 
Вашия оторизиран 
дистрибутор за 
препоръки относно 
поддръжката 
на Rainbow, 
гаранционното 
покритие, 
резервни части 
и информация 
за сервизно 
обслужване.

На Вниманието На Купувача 
Rexair продава Rainbow на своите независими оторизирани 
дистрибутори за продажба към крайните потребители, извършваща 
се единствено посредством домашни демонстрации от тях или 
техните агенти. Всякаква друга продажба, включително чрез 
Интернет, е строго забранена. Закупен по какъвто и да било друг 
начин продукт не подлежи на оторизираните гаранции. 
С покупката на Rainbow продукт Вие закупувате дългогодишна 
разработка на продукта, непрекъснато подобрение и иновации. 
Освен това, Вашият Rainbow се поддържа от Rexair LLC и от Вашия 
местен независим оторизиран Rainbow дистрибутор. Запомнете: 
всяка покупка на продукта от търговец по Интернет, включително 
от онлайн магазини като eBay или Amazon.com е неоторизирана! 
Макар Rexair да съчувства на клиентите, от които са се възползвали 
неоторизирани или Интернет търговци, фирмата застава зад своите 
оторизирани дистрибутори и може да предложи съдействие само на 
клиенти, закупили продуктите ѝ по одобрен начин

Rexair членува в Асоциацията за директни продажби (Direct 
Selling Association) и спазва нейния етичен кодекс.
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Ограничена Гаранция

© 2019 Rexair LLC, всички права запазени. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can’t Fly® и конфигурацията на системата за почистване Rainbow® са регистрирани търговски марки на Rexair LLC, Трой, Мичиган, САЩ 

Произведено в Съединените американски щати с компоненти от САЩ и вносни такива.

Rexair предоставя на своите независими дистрибутори на Rainbow, и само на тях, писмена четири (4) годишна гаранция за системата за почистване Rainbow и аксесоарите в комплекта и десет (10) години 
гаранция за електромотора на прахосмукачката / електронния контролер. Резервните части могат да бъдат нови или възстановени, както е предвидено по усмотрение на Rexair. Тези гаранции не покриват 
нормалното износване, причинено от употребата на продуктите. Въпреки че Rexair като производител не се занимава директно с потребителя, нито предоставя на потребителя писмена гаранция, законът 
налага определени отговорности на всички производители, които произвеждат потребителски продукти. Продуктите не трябва да са дефектни и трябва да са подходящи за предназначението им. Тези 
подразбиращи се гаранции за продаваемост и годност се спазват от Rexair. Освен това, Rexair изисква от всеки оторизиран дистрибутор да пренесе до потребителя ползите на гаранцията, която получава от 
Rexair, чрез своя собствената писмена гаранция на оторизирания дистрибутор.

Rexair продава Rainbow на своите независими оторизирани дистрибутори за продажба към крайните потребители, извършваща се единствено посредством домашни демонстрации от тях или техните агенти. 
Всякаква друга продажба, включително чрез Интернет, е строго забранена. Закупен по какъвто и да било друг начин продукт не подлежи на оторизираните гаранции.

Производителят, Rexair, се гордее с историята си от над 80 години продажби на превъзходен продукт чрез независими оторизирани дистрибутори и се ангажира с поддръжката и обслужването на 
собствениците на Rainbow. Rexair продава системата за почистване Rainbow само на независими оторизирани дистрибутори, които имат опит с директни продажби по домовете. Тези упълномощени 
дистрибутори поемат отговорност за легитимното разпространение и обслужване на системата за почистване Rainbow директно чрез собствените си продавачи или косвено чрез независими под-
дистрибутори и техните продавачи. Rexair няма никакви договори или правни обвързаности с независимите търговци, които купуват продукти пряко или непряко от оторизиран дистрибутор, и може само 
да се опита да съдейства при оплаквания на клиенти от такива търговци, като действа чрез отговорния упълномощен дистрибутор. Според обявената политика на Rexair, всеки оторизиран дистрибутор 
отговаря за приемането на всяко оплакване от страна на купувачите във връзка с продажбите или услугите от някой от тези независими търговци.

.Освен това, Rexair изисква всеки оторизиран дистрибутор да предоставя бърза и професионална услуга чрез своите собствени сервизи или чрез съответни независими сервизи в районите, където продава 
продуктите на Rexair чрез своите независими поддистрибутори и продавачи.

Пазете името и адреса на продавача или дистрибутора, от когото сте закупили системата за почистване Rainbow. Свържете се с него за информация относно грижите за Вашия Rainbow, гаранционното 
покритие, обслужването и най-близкия сервиз. Ако не можете да се свържете с оторизирания дистрибутор или смятате, че не получавате подходящо обслужване от него, потърсете отдела за обслужване 
на клиенти на Rexair за съдействие. Те ще ви предоставят името, адреса и телефонния номер на оторизиран дистрибутор за вашия район.
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