
K U L L A N I C I  K I L A V U Z U



1     |     R A I N B O W  S R X

Önemli Güvenlik Talimatları

!  UYARI: 
1. Rainbow’u ve ek parçaları ve aksesuarlarını yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Yalnızca üretici tarafından önerilen ek parçaları kullanın.
2. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, yalnızca iç mekanda kullanın.
3. Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan ya da duman çıkaran herhangi bir şeyi vakumla çekmeyin. Benzin gibi yanıcı veya patlayıcı sıvıları çekmek için 

kullanmayın ya da bu gibi sıvıların bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
4. Rainbow’u bir elektrik süpürgesi olarak kullanırken, prize takılı olduğunda Rainbow’u başıboş bırakmayın. Kullanılmadığında fişini prizden çıkarın. Hareketli 

parçalar nedeniyle yaralanma riskini azaltmak için, temizleme, bakım veya servisten önce ya da diğer Rainbow ek parçalarına bağlarken fişini prizden çıkarın.
5. Fişini prizden çıkarmadan önce Rainbow’u kapatın.
6. Kordonundan çekerek prizden çıkarmayın. Prizden çıkarmak için kordonu değil fişi kavrayın.
7. Rainbow’u ıslak elle tutmayın ya da prize takmayın.
8. Kordonundan çekmeyin veya taşımayın, kordonu bir sap olarak kullanmayın, kordonu kapıya sıkıştırmayın ya da kordonu keskin kenarların etrafından 

çekmeyin. Rainbow’u kordonu üzerinden geçirmeyin. Kordonu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
9. Hasarlı kordonla ya da fişle kullanmayın. Sağlanan kordon hasar gördüyse, tehlikeden kaçınmak için üretici, servis acentesi ya da benzeri bir kalifiye kişi tarafından 

değiştirilmelidir. Alet gerektiği gibi çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse, açık havada bırakıldıysa ya da suya düşürüldüyse bir servis merkezine gönderin.
10. Rainbow ünitesinin açıklıklarına herhangi obje koymayın. Herhangi bir açıklık bloke olmuşsa kullanmayın; açıklıkları toz, tiftik, saç ve hava akışını 

engelleyebilecek diğer herhangi maddeden arınmış halde tutun.
11. Saç, bol kıyafet, parmak ve tüm vücut uzuvlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzakta tutun.
12. Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli kullanın.
13. Rainbow’u ya da hortumu kullanım ya da temizlik sırasında suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Elektrik çarpması riskini azaltmak için ıslak yüzeylerde 

herhangi bir motorlu nozül kullanmayın -- yalnızca sıradan, onaylı temizlik işlemiyle nemlendirilmiş halı üzerinde kullanın.
14. İç bileşenlerde hasar nedeniyle yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için yalnızca bu aletle kullanıma yönelik Rainbow temizlik ürünlerini kullanın.
15. Hortum elektrik kabloları ve bağlantıları içerir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için hasarlı, kesik veya delinmiş olduğunda kullanmayın. Sivri objeleri 

çekmekten kaçının. Elektrik çarpması riskini azaltmak için hasarlı bir hortumu kullanmayın veya onarmaya çalışmayın ya da yerine başka tipte bir 
hortum kullanmayın. Islak çekimli elektrikli hortumun servis işlemleri büyük itina ve yapı bilgisi gerektirir. Islak çekimli elektrikli hortumun servis 
işlemleri yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

16.  Hortumda sıyrık, çatlak, yarık ve başka türden aşınma veya hasar gibi görünür bozulmalar olup olmadığı periyodik olarak kontrol edilmelidir.
17. Hortum, yalnızca üretici tavsiyeli temizlik solüsyonlarının kullanıldığı, iç mekanda ev tipi halı temizleme uygulamaları için kullanıma yöneliktir.

BU SEMBOL ‘BU ÜNİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN 
TÜM TALİMATLARI OKUYUN’ ANLAMINA GELİR.

SU GİRİŞİNE KARŞI IPX4 
KORUMA DERECESİ.

BU SEMBOL ‘DİKKAT’ ANLAMINA GELİR. Elektrikli bir alet kullanırken, 
sıralananlar da dahil, temel önlemler daima izlenmelidir:



18. Rainbow’da çift yalıtım kullanılmıştır. Çift yalıtımlı alet şunlardan biri ya da daha fazlası ile işaretlidir: “DOUBLE INSULATION” (ÇİFT YALITIM) veya 
“DOUBLE INSULATED” (ÇİFT YALITIMLI) sözcükleri veya çift yalıtım sembolü (bir kare içerisinde kare). Çift yalıtımlı bir alette, topraklama yerine iki 
yalıtım sistemi sağlanır. Çift yalıtımlı bir alette hem hiçbir topraklama mekanizması sağlanmaz hem de alete topraklama için bir araç eklenmemelidir. 
Çift yalıtımlı bir aletin bakımı azami dikkat ve sistem bilgisi gerektirir ve yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Çift yalıtımlı bir aletin yedek 
parçaları değiştirildikleri parçalarla aynı olmalıdır.

19. Hortumu veya herhangi motorlu nozülü bağlamadan ya da ayırmadan önce daima Rainbow’u kapatın.
20. Filtreler yerlerinde değilken kullanmayın.
21. Rainbow, bölmeli su haznesi alanında su haznesi düzgün takılmamış ve mandallanmamışsa aletin çalışmasını engelleyen bir iç kilit anahtarıyla 

donatılmıştır. İç kilit sistemini baypas etmeyin ya da iptal etmeyin.
22. Rainbow’u akkor lamba armatürünün duy prizine takmayın ya da bir uzatma kablosuyla kullanmayın. Portatif transformatörlerle ya da gerilim 

konvertörleriyle kullanmayın. Benzin gibi yanıcı veya patlayıcı sıvıları çekmek için kullanmayın ya da bu gibi sıvıların bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
23. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, Rainbow polarize bir fişe sahiptir (bir kanat diğerinden daha geniş). Bu fiş yalnızca tek yönlü bir polarize prize 

uyacaktır. Fiş prize uymazsa, fişi ters çevirin. Fiş prize yine uymuyorsa, uygun bir prizin takılması için kalifiye bir elektrikçi ile iletişime geçin. Fişi herhangi 
bir şekilde değiştirmeyin.

24. Rainbow, güvenli kullanımına ilişkin gözetim ya da talimat sağlandıysa ve ilişkili tehlikeleri anlıyorlarsa, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, algısal ya 
da zihinsel becerilere veya deneyim ve bilgi eksikliğine sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Rainbow ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar 
gözetim altında olmalıdır. Temizlik veya kullanıcı bakımı gözetim olmadan, çocuklar tarafından gerçekleştirilemez.

25. Rainbow’u akkor lamba armatürünün duy prizine takmayın ya da bir uzatma kablosuyla kullanmayın. Portatif transformatörlerle ya da gerilim 
konvertörleriyle kullanmayın.

Çift Yalıtımlı Aletin Servis İşlemleri
Çift yalıtımlı bir alette, topraklama yerine iki yalıtım sistemi sağlanır. Çift yalıtımlı bir alette hem hiçbir topraklama aracı sağlanmaz hem de alete 
topraklama için bir araç eklenmemelidir. Çift yalıtımlı bir aletin bakımı azami dikkat ve sistem bilgisi gerektirir ve yalnızca kalifiye Rainbow servis 
personeli tarafından yapılmalıdır. Çift yalıtımlı bir aletin yedek parçaları değiştirildikleri parçalarla aynı olmalıdır. Çift yalıtımlı bir alet “DOUBLE 
INSULATION” (ÇİFT YALITIM) veya “DOUBLE INSULATED” (ÇİFT YALITIMLI) sözcükleri ile işaretlidir. Alet üzerinde ayrıca Sembol (bir kare içerisinde kare) de 
olabilir. Temizlik dışındaki herhangi bir servis işlemi, Yetkili bir Rainbow Distribütörü veya Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
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BU TALİMATLARI
SAKLAYIN

RAINBOW YALNIZCA EV TİPİ KULLANIMA YÖNELİKTİR.
RAINBOW’U YALNIZCA KULLANIM KILAVUZU’NDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE KULLANIN.



3     |     R A I N B O W  S R X

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Yalnızca birkaç hızlı adımla, Rainbow’unuz monte edilmiş ve temizliğe başlamaya hazır olacaktır.
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Videolu eğitimler için rainbowsystem.com adresini ziyaret edin.
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Rainbow® Temizleme Sistemi 
ev ortamınız için sertifikalı 
hava temizliği sağlar. The 
Association of Home Appliance 
Manufacturers (AHAM), 
Rainbow’un iç mekandaki kötü 
hava kalitesine katkıda bulunan 
hava kirleticilerini azaltmak üzere 
tasarlanan, ispatlanmış bir hava 
temizleyici olduğunu onaylar.

Hava Temizleme Modu

Hava Temizleyici 
Zamanlayıcısı 
30, 60 veya 90 dakika hava temizleyici 
ayarını seçmek için  zamanlayıcı 
düğmesine basın.

Zamanlayıcı modunu kapatmak için 
 zamanlayıcı düğmesine basın.

30 60 90

Temiz, suyla yıkanan hava… 
Rainbow yalnızca zemin ve mobilyalarınızı temizlemez, havayı da 
temizler! Kaba su koyarak Rainbow’u odanın ortasına yerleştirmeniz ve 
düşük hızlı modda çalıştırmanız yeterli. Rainbow havadaki ağır kokuları, 
asılı tozları ve diğer partikülleri gidererek suya hapsedecektir.

Kokuyu gidermek için…
Rainbow Temiz Hava Solüsyonu*. Rainbow’u kullanmadan önce sadece 
haznedeki suya bir kapak Rainbow Temiz Hava Solüsyonu ekleyin. 
Rainbow, siz temizlik yaparken tüm alandaki havayı hızla sirküle ederek 
tazeleyecektir, böylece hoş olmayan çoğu ev kokusunu hafifletecektir.

Aromatik kokular kazandırmak için…
Aromalı Rainbow kokularını* kullanın. Haznedeki suya herhangi bir 
Rainbow kokusundan birkaç damla ekleyin. Rainbow’u odanın ortasına 
yerleştirin ve düşük hızlı modda çalıştırın. Yalnızca birkaç dakikada hoş 
koku evinize yayılacaktır.

* İsteğe bağlı bir aksesuar olarak mevcuttur. Daha fazla bilgi için Yetkili bir Rainbow Distribütörü ile iletişime geçin.
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Rainbow® ’unuzla Tanışın

1. Kontrol Paneli

2. Sap

3. Kordon Yuvası

4. Güç Ünitesi

5. Egzoz Havalandırma Levhası

6. Egzoz Havası Açıklığı

7. HEPA Nötrleştirici

8. Hava Girişi Açıklığı

9. Ek Parça Kutusu

10. Hava Akışı Adaptörü

11. Dikey Konumdan Çıkarma 
Düğmesi

12. Su Haznesi

13. Separatör

14. Separatör Somunu

15. Separatör Anahtarı

16. Kaydırma Arabası

17. Elektrikli Hortum

18. Hortum Sapı

19. Hortum Sapı Tetiği

20. Hortum Sapını Çıkarma

21. Hortum Sapı Borusu

22. Temizleme Boruları

23. Power Nozzle*

24. Dar Alan Temizleyici ve 
Şişirme Aparatı

25. Minder Torbası

26. Evcil Hayvan Aparatı

27. Toz Alma Fırçası

28. Yarık Aparatı

29. Zemin ve Duvar Fırçası

30. Döşeme Aparatı

31. Islak çekme/Aspiratör Kafası

32. Buzdolabı Bobini Temizleyici
* İsteğe bağlı Power Nozzle ile gösterilir

Aksesuar ya da yedek parça satın almak için lütfen 
Yetkili bir Rainbow Distribütörü ile iletişime geçin.
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Güç Kordonunu Saklama
Dahili kordon yuvasını kullanmak için 
düğmeye basın. Kordonu resimde 
gösterilen şekilde sarın. Güç kordonunu 
serbest bırakmak için kayan kordon yuvası 
cihazını bastırın.



!  UYARI: Hortum elektrik kabloları ve bağlantıları içerir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için: Sıvıya daldırmayın. 
Hasarlı hortumu kullanmayın ya da onarmayın. Yalnızca temizleme prosedürüyle nemlendirilmiş halı üzerinde kullanın. 
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Eksiksiz Bir Ev Temizleme Çözümü
Rainbow’un geniş çeşitlilikteki temizleme aparatları evinizdeki her şeyi pratik şekilde temizlemek için beceri ve çok yönlülük sağlar.

EK PARÇALAR Mobilya
Minder 
araları Perde/Stor Merdivenler Çıplak Zemin

Halı Kaplı 
Zemin ve 
Kilimler Duvarlar Erişilmesi Zor Alanlar

Döküntü ve 
Lekeler Evcil Hayvanlar

Toz Alma Fırçası ü ü

Döşeme Aparatı ü ü ü

Yarık Aparatı ü ü ü ü

Zemin ve Duvar Fırçası ü ü ü

Şişirici / Dar Alan Temizleyici ü ü

Islak Çekme/Aspiratör Kafası ü

Evcil Hayvan Aparatı ü

!  DİKKAT: Kumaş üzerinde kullanmadan önce ek parçaları daima temizleyin. Hassas yüzeylerin aşınmasından 
kaçınmak için toz alma fırçasının kıllarını temiz tutun.

!  DİKKAT: Ek parçaları düz ekran televizyonları veya bilgisayar ekranlarını temizlemek için kullanmayın.
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Güç ve Kontrol Parmaklarınızın Ucunda

Ek Parça Kutusu
Konforlu entegre Ek Parça 
Kutusunu kullanarak, en çok 
kullandığınız aparatları odadan 
odaya yanınızda taşıyın. 
Gövdenin ön kısmından iki 
taraftan birinde bulunan 
çentiklere doğru kaydırarak 
Rainbow’un önüne takın. 
Yerine oturtmak için aşağıya 
doğru bastırın. Ek parçalar, 
kutudaki direklerin üzerinden 
kaydırılarak saklanır. Ek parça 
kutusu boruya da takılabilir.

Sap Tetiği
İsteğe bağlı Power Nozzle, 
RainbowMate, RainJet, 
MiniJet ya da AquaMate’i 
kullanırken elektrikli hortumu 
etkinleştirmek için tetiği 
yukarıya doğru çekin.

Güç Anahtarı
Üniteye güç vermek için ana güç düğmesine 
basın. Rainbow daima yüksek hızda başlar. 

Ünitenin gücünü kapatmak için ana güç 
düğmesine basın.

Hava Akışı Gösterge Işıkları
Fan hızı kademeleri:

4 Kademeli Hava Akışı Kontrolü
      Fan hızını artırmak için basın  
      Fan hızını düşürmek için basın
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Doğru Kullanım ve Bakım

Suyu kirlendiğinde değiştirin…
Tek dolumluk suyla uzun süre temizlik yapmayın. 
Temizlik sırasında suyu kontrol edin, su tiftik ve tozla çok 
yoğunlaşmışsa su haznesini boşaltın ve taze, temiz su 
ekleyin. Doğru su seviyesi için su haznesinin ortasında bulunan 
direğin tepesine kadar doldurun.

Hazneyi daima boşaltın ve temizleyin…
Rainbow’u kullandıktan hemen sonra, su haznesini 
çıkarın ve hava giriş açıklığından kirli suyu dışarı 
dökün. Su dökülürken ağır partiküller haznenin dibine 
çökecektir. Su döküldüğünde, kalan ağır birikintileri 
giderin ve atın. Ardından su haznesini sabun ve suyla 
yıkayın. İyice durulayın ve kurutun. Su haznesi Rainbow 
ünitesinde saklanıyorsa, parçaların iyice kurumasını 
sağlamak için ünite ‘açık’ pozisyonda bırakılmalıdır.

!  DİKKAT: Temizleme işi bittiğinde, su haznesini 
daima çıkarın, boşaltın ve yıkayın. Bu işlem haznede 
kötü koku, mikrop ve bakteri çoğalması ve su üzerinde 
kir tabakası oluşumundan kaçınmaya yardımcı olur. 
Yalnızca elde yıkanır. Bulaşık makinesinde yıkanması 
güvenli değildir.

Separatörü temizleyin… 
En iyi performans için, separatörü sık sık çıkarın ve temizleyin.  
Gerekirse, somunu gevşetmek için sağlanan Rainbow 
Separatör Fırçasını/Anahtarını kullanın. Rainbow Separatör 
Fırçasını kullanarak separatörün içini ve dışını sabun ve suyla 
temizleyin. Separatörün altındaki flanşı temizleyin ve kurutun. 
Temizleme işleminden hemen sonra separatörü kurutun ve 
tekrar yerine takın. Separatör somununu elle sıkın. Vidalı mil 
üzerinde separatörü zorlamayın.

!  UYARI: Temizleme işleminden hemen sonra 
daima separatörü tekrar yerine takın (yalnızca elle sıkın). 
Rainbow’u separatörsüz çalıştırmayın.

Hortumdaki bir engelin çıkarılması...
Hortumu kullanırken hava akışında azalma olduğu dikkatinizi 
çekerse, hortum tıkanmış olabilir. Engelden arındırmak için 
Rainbow’u kapatın ve güç kaynağından ayırın. Ardından, 
Rainbow’un arkasındaki egzoz havalandırma kapağını çıkarın. 
Hortum kuplajını, yerine güvenle kilitlendiğinden emin 
olarak, egzoz hava açıklığına bağlayın. Hortum sapı borusunu 
Rainbow’un önündeki hava giriş açıklığına yerleştirin. 
Rainbow’u açın ve hortumu hafifçe sallayın. Hortuma takılan 
kirler düşerek Rainbow su haznesinde tutulacaktır.

Birkaç temel bakım rutinini izlemek Rainbow Temizleme Sistemi’nizin yıllar boyu size sorunsuzca hizmet etmesine yardımcı olacaktır. Bu talimatların tamamının ya da bir kısmının ihmal edilmesi temizleme 
etkinliğinde düşüşe ve gereksiz olası servis masraflarına yol açabilir.
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Doğru Kullanım ve Bakım

Ek parçaların temizlenmesi… 
Zemin ve duvar fırçası, toz alma fırçası ve döşeme 
aparatı Rainbow çalışırken Rainbow hortumunun 
açık ucuyla süpürülerek temizlenebilir ya da ek parça 
çıkarılıp sıcak, sabunlu suyla temizlenebilir. Tekrar yerine 
takmadan önce kurumaya bırakın. Kıllar aşınmışsa ya da 
hasarlı hale gelmişse, değişim için yerel Yetkili Rainbow 
Distribütörünüz ile iletişime geçin.

Hava Akışı Adaptörünün Kullanılması…
Rainbow Hava Akışı Adaptörü hava girişi açıklığındaki hava 
gürültüsünü azaltır. Adaptörün, Rainbow’un bir üfleyici 
ya da şişirici olarak kullanıldığı sırada kullanılması önerilir. 
Rainbow’u bir üfleyici ya da şişirici olarak kullanmadan önce, 
Hava Akışı Adaptörünü basitçe hava giriş açıklığına oturtun.

!  DİKKAT: Kumaş üzerinde kullanmadan önce ek parçaları daima temizleyin. 
Hassas yüzeylerin aşınmasından kaçınmak için toz alma fırçasının kıllarını temiz tutun.

!  DİKKAT: Ek parçaları düz ekran televizyonları veya bilgisayar ekranlarını 
temizlemek için kullanmayın.

Şişirmek veya hava üflemek için…
Şişirme aparatını kullanın. Rainbow şişirme aparatı şişme 
yatakları, plaj toplarını ve diğer şişirilebilir oyuncakları 
hızlıca şişirmek için mükemmel iş görür.

!  UYARI: Şişirme piminin yerine düzgün şekilde 
kilitlendiğinden emin olun. Kilitlenmediyse, aparat 
gövdesinden kuvvetle dışarıya üflenecektir.

TALİMATLAR:  

1. Rainbow üzerindeki arka egzoz panelini çıkarın.
2. Rainbow hortumunu arka egzoz açıklığına takın.
3. Tetik üzerindeki Hava Akışı Kontrol Ayarını TAM 

GÜCE getirin.
4. Şişirme aparatını hortum sapına takın.
5. Şişirme pimini şişirilecek objenin şişirme ucuna 

dikkatle yerleştirin.
6. Rainbow anahtarını YÜKSEK konumuna getirin.

Minder Torbasının Kullanılması
Bu kullanışlı plastik torba, minderler ve yastıklardaki 
bayat, tozlu havayı giderir ve en büyük minderlerinize 
bile uyacak büyüklüğe ayarlanabilir. Torbaya bir minder 
koyarak başlayın. Hortum sapı borusunun ucuna takılı 
döşeme aparatıyla, minder torbasını borunun etrafında 
sıkıca sabit tutun, Rainbow’u açın ve bayat, tozlu hava 
emilirken izleyin. Torbayı borudan ayırmadan, hortumu 
Rainbow’un ön kısmından ayırın ve Rainbow’un egzoz 
havası açıklığına takın. Minderiniz artık temiz, suyla 
yıkanmış havayla “kabarmış” haldedir.
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Sorun Giderme Rehberi

GÖSTERGE
IŞIĞI KODU

OLASI NEDEN DÜZELTİCİ EYLEM

Yanıp Sönen Işık Power Nozzle fırça rulosu engelle tıkalı. Üniteyi kapatın / ünitenin fişini prizden çıkarın.
Power Nozzle fırça rulosundaki birikintiyi giderin.
Normal çalışmaya kaldığınız yerden devam edin.

Sürekli Sabit Işık Elektrik bağlantıları ıslaktır. Üniteyi kapatın / ünitenin fişini prizden çıkarın.
Elektrik bağlantılarını kurutun.
Normal çalışmaya kaldığınız 

Su haznesi aşırı doludur. Üniteyi kapatın / ünitenin fişini prizden çıkarın.
Su haznesini çıkarın.
Su seviyesinin, su haznesinin iç orta kısmındaki 
yuvarlak direkle eşit olduğunu doğrulayın.

Motor çalışma sıcaklığı yüksek. Üniteyi kapatın / ünitenin fişini prizden çıkarın.
Üniteyi 5 dakika soğumaya bırakın.
Hortum, filtre veya Power Nozzle’ın tıkalı olup 
olmadığını kontrol edin.

Ana ünite su haznesine mandallı değil. Ana üniteyi su haznesine mandallayın.

Motor, motor gövdesi ile separatör 
arasındaki birikinti nedeniyle dönemiyor.

Separatörün etrafını temizleyin.

Rainbow® ‘unuz anormal koşulları algılayarak kullanıcıyı uyarma özellikleriyle donatılmıştır. Zamanlayıcı ışığının solundaki kırmızı arıza ışığı etkilenen sisteme bağlı olarak sabit yanacak ya da yanıp sönecektir.

YANIP SÖNEN IŞIK hortumda veya elektrikli 
aksesuarlarda bir sorun olduğunu gösterir.

SABİT IŞIK ana metal muhafaza ünitesinde bir 
sorun olduğunu gösterir.

Düzeltici eylem sorunu gidermezse:
Yetkili bir Rainbow® Distribütörü ya da Servis Merkezi ile İletişime Geçin.



11     |     R A I N B O W  S R X

Sorun Giderme Rehberi

SORUN OLASI NEDEN OLASI ÇÖZÜM

Rainbow motoru çalışmıyor Rainbow su haznesine düzgün şekilde mandallı değil Rainbow’un düzgün şekilde oturtulduğundan ve su haznesine 
mandallandığından emin olun

Fişi sıkıca takılı değil Ünitenin fişini prize sıkıca takın ya da başka bir prizi deneyin

Zamanlayıcı modu sonlandı (üç zamanlayıcı ışığının 
tümü yanıp sönecektir)

Üniteyi ana güç anahtarıyla kapatın

Yukarıdakilerin hiçbiri Yetkili bir Rainbow Distribütörü ya da Servis Merkezi ile İletişime Geçin

Fark edilir düzeyde azalan hava akışı Tıkalı hortum, boru, ek parça ya da Power Nozzle Tıkanmış alandaki engeli giderin

HEPA Nötrleştirici için servis ya da değişim gerekiyor HEPA Nötrleştiriciyi çıkarın ve temizleyin ya da değiştirin

Rainbow düşük hızda çalışıyor 4 Kademeli Hava Akışı Kontrolünü kullanarak hava akışını artırın

Separatör tıkanmış ya da kirli Separatörü çıkarın ve temizleyin (Bkz. Sayfa 8)

Ünite toz boşaltıyor Haznede düşük su seviyesi Su haznesini doğru seviyede doldurun

Haznede aşırı ölçüde kirli su Temiz suyla değiştirin

HEPA Nötrleştiricide delik Yetkili bir Rainbow Distribütörü ya da Servis Merkezi ile İletişime Geçin

Su haznesinde yoğun köpüklenme Su haznesinde sabunlu kirletici madde Temiz suyla değiştirin

Bu Rainbow aleti ayrıntılı bir biçimde test edilmiş ve incelenmiştir. Küçük bir problem gelişirse, aşağıdaki sorun giderme prosedürleri sorunu belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olabilir. Sorunu çözemiyorsanız, 
servis için Yetkili bir Rainbow Distribütörü ile iletişime geçin. Aşağıda listelenmeyen herhangi bir servis prosedürü, Yetkili bir Rainbow Distribütörü veya Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.

!  UYARI: Ünitede herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce elektrik beslemesinin bağlantısını kesin. Bunu yerine getirmemek elektrik çarpması veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
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Sorun Giderme Rehberi

SORUN OLASI NEDEN OLASI ÇÖZÜM

Ünite küflü bir koku yayıyor Haznede yüksek su seviyesi Su haznesini boşaltın ve doğru seviyede tekrar doldurun

Su haznesi kullanımdan sonra temizlenmemiş ya da 
olduğu gibi bırakılmış

Su haznesini temizleyin ve temizlerken Rainbow Temiz Hava 
solüsyonunu kullanın

Separatör tıkanmış ya da kirli Separatörü çıkarın ve temizleyin (Bkz. Sayfa 8)

Nemli HEPA Nötrleştirici HEPA Nötrleştiriciyi çıkarın ve temizleyin ya da değiştirin

Rainbow su haznesi üzerinde saklanmış Rainbow’u su haznesi üzerinde saklamayın

Olağan dışı ses, gürültü ya da titreşim Separatör tıkanmış ya da kirli Separatörü çıkarın ve temizleyin

Su seviyesi su haznesindeki orta direğin yukarısında Su haznesini boşaltın ve doğru seviyede tekrar doldurun
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50 W. Big Beaver Road 
Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America

(248) 643-7222 
rainbowsystem.com

Müşteri Hizmetleri Numarası
Rexair’in Müşteri Hizmetleri programının bir parçası olarak, her Rainbow ve Power Nozzle ancak 
Kalite Kontrol güvence testini geçtikten sonra bir Müşteri Hizmetleri seri numarası alır. Bu seri 
numarası sıralananları sağlar:

 ü Siz için sahiplik kimliği
 ü Distribütörünüz için garanti kimliği
 ü Kalite Kontrol testinin geçildiğine ilişkin güvence
 ü “Fabrikadan yeni” durumda olduğuna ilişkin güvence

İleride başvurmak için seri numarasını aşağıda verilen alana kaydedin. Hakiki, yeni hiçbir Rainbow 
ya da Power Nozzle bu numara olmadan satılamaz. Seri numarası eksikse, Rexair ünitenin menşei, 
yaşı ya da durumuyla ilgili hiçbir iddiada bulunmaz. Rainbow ya da Power Nozzle’ınızın seri 
numarasını belirleyemiyorsanız, lütfen Rexair’in Müşteri Servis Departmanı ile iletişime geçin.

Model: RHCS2019 [SRX]

YETKİLİ RAINBOW DİSTRİBÜTÖRÜNÜZ

RAINBOW SERİ NUMARASI

ADI

ADRESİ

ŞEHİR/EYALET/POSTA KODU

TELEFON

E-POSTA

Rainbow’unuzun 
bakımı, garanti 
kapsamı, yedek 
parçalar ve servis 
bilgileri hakkında 
tavsiye için yerel 
Yetkili Rainbow 
Distribütörünüz ile 
iletişime geçin.

Alıcının Sorumluluğundaki Hususlar
Rexair, Rainbow’u bağımsız Yetkili Rainbow Distribütörlerine, bu Distribütörler 
ve acenteleri tarafından yalnızca evde düzenlenen gösterimlerle nihai 
kullanıcılara yeniden satılmak üzere satmaktadır. İnternet üzerinden satış 
da dahil, başka herhangi bir satış kesinlikle yasaktır. Başka bir satış kanalıyla 
satın alınan herhangi bir ürün Yetkili garanti kapsamında değildir.

Bir Rainbow satın aldığınızda uzun yıllara dayanan ürün geliştirme, 
sürekli iyileştirme ve ustalığı satın alırsınız. Artı, Rainbow’unuz Rexair LLC 
ve yerel bağımsız Yetkili Rainbow Distribütörünüz tarafından desteklenir. 
Unutmayın: eBay ya da Amazon.com gibi çevrimiçi bir pazardan satın 
alma da dahil, bir internet satıcısından satın alma izinsizdir! Rexair yetkili 
olmayan satıcılar ya da internet satıcılarının sunduğu avantajdan yararlanan 
müşterilerini anlayabildiği halde, yetkili Distribütörlerinin arkasında durur 
ve yalnızca yetkili kanallar vasıtasıyla satın alan müşterilerine yardım 
desteği sunabilir.

Rexair, Doğrudan Satış Birliği’nin (DSA) 
saygın bir üyesidir ve DSA’nın Etik 
Kurallarına riayet eder.
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Sınırlı Garanti

© 2019 Rexair LLC, tüm hakları saklıdır. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can’t Fly® ve Rainbow® Temizleme Sistemi konfigürasyonu Troy, 
Michigan, Birleşik Devletler adresinde kayıtlı Rexair LLC’nin tescilli markalarıdır. 

ABD’de üretilen ve ithal edilen parçalarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde üretildi.

Rexair, yalnızca ve münhasıran bağımsız Yetkili Rainbow Distribütörlerine, Rainbow Temizleme Sistemi ve takılı aksesuarları için yazıyla dört (4) yıllık garanti 
ve elektrikli süpürge motoru/elektronik kontrolörü için on (10) yıllık garanti sağlar. Yedek parçalar, Rexair’in yegane takdirine bağlı olarak yeni olabilir ya da 
yenilenebilir. Bu garantiler ürünlerin kullanımından kaynaklanan normal yıpranma ve aşınmayı kapsamaz. Üretici olarak Rexair, tüketiciyle doğrudan ilgilenmese 
de ya da tüketiciye yazılı bir garanti sağlamasa bile, yasalar tüketici ürünleri üreten tüm üreticilere belirli sorumluluklar yükler. Bu ürünler bozuk olmamalıdır 
ve genel anlamda kullanım amaçlarına uygun olmalıdır. Bu zımni ticari garanti ve uygunluk garantisi Rexair tarafından üstlenilir. Dahası Rexair, her Yetkili 
Distribütörün, Rexair’in bu Distribütöre sağladığı garanti menfaatini, Yetkili Distribütörün kendi yazılı garantisi yoluyla tüketiciye yansıtmasını zorunlu kılar.

Rexair, Rainbow’u bağımsız Yetkili Rainbow Distribütörlerine, bu Distribütörler ve acenteleri tarafından yalnızca evde düzenlenen gösterimlerle nihai kullanıcılara yeniden satılmak üzere 
satmaktadır. İnternet üzerinden satış da dahil, başka herhangi bir satış kesinlikle yasaktır. Başka bir satış kanalıyla satın alınan herhangi bir ürün Yetkili garanti kapsamında değildir.

Üretici Rexair, 80 yılı aşkın bir süredir, bağımsız Yetkili Distribütörler vasıtasıyla üstün bir ürünü satmanın saygın mirasını oluşturmuştur ve kendini Rainbow 
sahiplerine servis ve destek hizmeti sunmaya adar.

Rexair, Rainbow Temizleme Sistemi’ni yalnızca doğrudan evde satış konusunda deneyimli bağımsız Yetkili Distribütörlere satar. Bu Yetkili Distribütörler, 
doğrudan kendi satıcıları vasıtasıyla ya da dolaylı olarak bağımsız alt Distribütörler ve bunların satıcıları vasıtasıyla, Rainbow Temizleyici’nin yasal dağıtım ve 
servis sorumluluğunu üstlenir.

Rexair’in ürünleri Yetkili bir Distribütörden doğrudan ya da dolaylı olarak edinen bağımsız aracılarla hiçbir anlaşması ya da yasal ilişkisi yoktur ve yalnızca 
sorumlu Yetkili Distribütör üzerinden harekete geçerek bu gibi aracılarla ilgili müşteri şikayetlerini düzeltmeye çalışabilir. Rexair’in duyurulan politikası, her 
Yetkili Distribütörü satın alan kesimin herhangi üyesinden gelen, bu bağımsız aracılardan herhangi birinin satış ya da servis hizmetiyle ilgili herhangi bir 
şikayeti çözme konusunda sorumlu tutmaktır.

Rexair ayrıca her Yetkili Distribütörün, kendi servis noktaları aracılığıyla ya da kendi bağımsız alt Distribütörleri ve satıcıları üzerinden Rexair ürünlerini sattığı 
bu topluluklardaki sorumlu bağımsız servis noktaları aracılığıyla hızlı ve ustalıklı bir servis hizmeti sunmasını zorunlu kılar.

Rainbow Temizleyici’yi satın aldığınız Satıcı ya da Distribütörün adını ve adresini kaybetmeyin. Rainbow’unuzun bakımı, garanti kapsamı, servis işlemleri ve en yakın 
servis noktası hakkında tavsiye almak için kendisiyle iletişime geçin. İletişim kuramıyorsanız ya da Yetkili Distribütörden uygun destek alamadığınızı hissediyorsanız, 
yardım için Rexair’in müşteri servisiyle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size bölgenizdeki Yetkili bir Distribütörün adı, adresi ve telefon numarasını sağlayacaklardır.
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