


Numri I Kujdesit Të Klientëve

Si pjesë përbërëse e programit të kujdesit të klientëve të 
Rexair-it, çdo AquaMate-i Rainbow i jepet një numër seriali 
i kujdesit të klientëve vetëm pasi të ketë kaluar testimin e 
sigurimit të kontrollit të cilësisë. Ky numër seriali ofron:

 
Për referim në të ardhmen, shënojeni numrin e serialit në 
vendin bosh më poshtë. Asnjë AquaMate Rainbow i ri nuk 
duhet shitur pa këtë numër. Në qoftë se mungon numri 
i serialit, Rexair-i nuk e garanton origjinën, moshën ose 
gjendjen e pajisjes. Në qoftë se nuk arrini të gjeni numrin 
e serialit në AquaMate-in Rainbow, lutemi kontaktoni 
departamentin e shërbimit të klientëve të Rexair-it.

 9 Identifikimi i pronësisë për ju
 9 Identifikimi i garancisë për shpërndarësin tuaj
 9 Siguri për kalimin e testimit të kontrollit të cilësisë
 9 Siguri për gjendjen e “sapo dalë“ nga fabrika
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SHPËRNDARËSI JUAJ I AUTORIZUAR I RAINBOW-T

NUMRI SERIAL I AQUAMATE-IT

EMRI
Kontaktoni 
shpërndarësin 
tuaj lokal të 
autorizuar të 
Rainbow-t për 
këshilla në lidhje 
me kujdesin për 
AquaMate-in tuaj, 
mbulimin nga 
garancia, pjesët 
e ndërrimit dhe 
informacion për 
servisin.

ADRESA

QYTETI/SHTETIT/ 
KODI POSTAR

TELEFONI

EMAILI



!  PARALAJMËRIM: PËR TË ULUR RREZIKUN E ZJARRIT, ELEKTROSHOKUT OSE LËNDIMIT

1. Mos e lini vetëm pajisjen kur është në prizë. Hiqeni nga priza kur nuk po e përdorni dhe 
përpara se t’i bëni servis. 

2. Për të ulur rrezikun e elektroshokut, përdoreni vetëm brenda. 

3. Për të shmangur rrezikun e elektroshokut dhe për të ulur rrezikun e zjarrit, përdorni 
vetëm produkte pastrimi Rainbow që janë synuar për përdorim me këtë makinë.

4. Për të shmangur rrezikun e elektroshokut, përdorni vetëm zorrën e dhënë me Rainbow-n 
për pastrime të lagura. Shikoni manualin e pronarit të Rainbow-t. Mos e ndryshoni prizën 
e elektrizuar në asnjë lloj mënyre. 

5. AquaMate-i përmban një motor elektrik dhe kordon elektrik. Për të shmangur rrezikun 
e elektroshokut, MOS e zhysni në ujë kordonin elektrik gjatë mbyshjes ose pastrimit të 
rezervuarit.

!  E RËNDËSISHME 
6. Rezervuari i AquaMate-it është krijuar që të përdorë vetëm ujë çezme të ftohtë dhe të 

pastër. Për të shmangur dëmtimin e AquaMate-it, mos fusni në rezervuarin e ujit asnjë 
nga të mëposhtmet:

• Ujë ose lëngje të nxehta.
• Detergjentë të çfarëdolloji duke përfshirë edhe produktet Rainbow.
• Përbërës ose lëngje pastruese të disponueshme komercialisht.

7. Përdorni vetëm solucion koncentrat AquaMate ose solucion koncentrat Clean Floor 
(Dysheme e pastër) në rezervuarin e vogël anësor të sapunit. 

8. Mos e përdorni mbi dysheme druri, laminat ose mermeri.

9. Sigurohuni që qilimi të jetë tharë plotësisht përpara se të përdorni çyçën elektrike të 
Rainbow-t për pastrim.

10. Mos e përdorni AquaMate-in kur rezervuari i pastër i ujit është bosh. Kjo mund të çojë në 
dëmtimin e pompës.

11. Për udhëzime sigurie të mëtejshme, referojuni Manualit të Pronarit të Rainbow-t.

Servisi I Pajisjes Me Izolim Të Dyfishtë
Në një pajisje me izolim të dyfishtë, janë vendosur dy sisteme izolimi në vend 
të tokëzimit. Një pajisje me izolim të dyfishtë nuk përmban asnjë mjet tokëzimi 
dhe pajisjes nuk duhet t’i shtohet mjet tokëzimi. Servisi i një pajisjeje me izolim 
të dyfishtë kërkon kujdes të jashtëzakonshëm dhe njohuri të sistemit dhe duhet 
bërë vetëm nga personel servisi i kualifikuar i Rainbow-t. Pjesët e ndërrimit 
për një pajisje me izolim të dyfishtë duhet të jenë identike me pjesët që do të 
zëvendësojnë. Në një pajisje me izolim të dyfishtë, shënohen fjalët “IZOLIM I 
DYFISHTË” ose “IZOLUAR NË MËNYRË TË DYFISHTË”. Gjithashtu mbi pajisje  
mund të shënohet edhe simboli (katror brenda katrorit). Çfarëdolloj servisi  
përveç pastrimit duhet kryer nga një shpërndarës ose qendër servisi e  
autorizuar i Rainbow-t.

Udhëzime Të Rëndësishme Sigurie

RUAJINI KËTO 
UDHËZIME

KJO PAJISJE KA PËR QËLLIM VETËM PËRDORIMIN SHTËPIAK. 
PËRDORENI AQUAMATE-IN VETËM SIPAS UDHËZIMEVE NË KËTË 
MANUAL TË PRONARIT. PËRDORENI AQUAMATE-IN VETËM ME 
MODELIN RHCS19 TË RAINBOW-T.
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KY SIMBOL NËNKUPTON ‘’KUJDES!’’ Gjatë përdorimit të një pajisje elektrike duhet të ndiqen gjithmonë masat 
parandaluese, përfshirë sa vijon:

KY SIMBOL NËNKUPTON ‘’JU LUTEM LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PËRPARA 
PËRDORIMIT TË KËSAJ NJËSIE. ’’

KY SIMBOL NËNKUPTON ‘’KJO ËSHTË NJË PAJISJE PASTRIMI ME THITHJE ME UJË PËR THITHJEN 
E SOLUCIONEVE ME BAZË UJIN QË MUND TË NDODHEN NË PËRMBAJTJE TË DETERGJENTËVE NË 
FORMË SHKUME.’’

IPX4 ËSHTË NIVELI I MBORJTJES NDAJ HYRJES SË UJIT.



Njihuni Me AquaMate®-In Tuaj

Vënia Në Vend Dhe Mirëmbajtja
• Lentja plastike e kthjellët që ndodhet në pjesën e përparme të AquaMate-it mund të hiqet me lehtësi për pastrim  midis përdorimeve. Ruli i furçës mund të tërhiqet poshtë për të 

lejuar pastrimin midis përdorimeve.
• Për pastrimin e ujit nga gypat, hiqni lenten e përparme dhe vëreni në punë Rainbow-n për 20 sekonda.
• Pak sapun zgjat për një kohë të gjatë! Mos përdorni më shumë se një kapak plot me sapun në rezervuarin e sapunit dhe gjithmonë mbusheni pjesën tjetër të rezervuarit të sapunit 

me ujë të pastër. 
• Mos e vini në vend AquaMate-in me ujë ose sapun në rezervuar.
• Përpara se ta vini në vend AquaMate-in, zbrazeni rezervuarin dhe thitheni ujin e mbetur nga marrëset.
• Gjithmonë çojeni valvulën në pozicionin “fikur” dhe hiqni rezervuarin e ujit. Kjo eleminon mundësinë për rrjedhje.
• Në qoftë se AquaMate-i nuk do të mbikëqyret për një periudhë të shkurtër kohe, vëreni valvulën në pozicionin “fikur”.

1. AquaMate
2. Rezervuari i AquaMate-it
3. Gypi prej çeliku të paoksidueshëm*
4. Zorra Rainbow*
5. Rainbow*
6. Karroca dhe legeni i ujit Rainbow*
7. Solucioni koncentrat AquaMate

*Nuk përfshihen

Sapun + ujë
Vetëm ujë

Tërheqje 
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!  KUJDES: Mos e përdorni AquaMate-in në 
dysheme druri, laminat, mermeri, rrugica persiane dhe 
orientale ose sipërfaqe të tjera që mund të jenë të ndjeshme 
ndaj dëmtimit të ujit ose që mund të gërvishen me lehtësi.  
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Udhëzuesi Për Fillim Të Shpejtë

1. Përgatisni Dyshemenë…
a. Përdorni Rainbow-n dhe çyçën elektrike për thithjen e tërë pjesës që duhet 

pastruar duke u siguruar që të mos ketë mbeturina të mbetura mbi sipërfaqe.

b. Zbrazeni dhe shpëlajeni legenin me ujë. Mos e rimbushni.

2. Përgatisni AquaMate-in…
a. Filloni me legen uji bosh. Bashkoni Rainbow-n dhe karrocën. Bashkoni zorrën 

dhe gypat. 

b. Futeni gypin e poshtëm me fund mashkullor në vrimën që ndodhet në krye të 
AquaMate-it. Shtyjeni poshtë derisa butoni kyçës të kërcasë. 

c. Hidhni një kapak plot me solucion koncentrat AquaMate Rainbow në rezervuarin 
e sapunit të AquaMate-it.

d. Pjesën tjetër të rezervuarit të sapunit të AquaMate-it mbusheni me ujë çezme të 
ftohtë dhe të pastër dhe shtrëngojeni mirë kapakun.

e. Mbusheni rezervuarin e ujit të AquaMate-it me ujë çezme të ftohtë dhe të pastër 
dhe shtrëngoheni mirë kapakun. 

f. Vendoseni rezervuarin e AquaMate-it mbi AquaMate-in derisa ta kuptoni që ka 
zënë vend.

3. Pastroni Me Shampo…
a. Vendoseni butonin e AquaMate-it në pozicionin SAPUN + UJË. Vendoseni 

Rainbow-n në pozicionin E LARTË.

b. Shtypni sustën me kapëse pistoletë dhe derdheni solucionin mbi qilim duke 
përdorur lëvizje të ngadalta para dhe mbrapa përgjatë dyshemesë. Përdorni 
butonin e çelësit të dorezës për ta mbajtur plotësisht në veprim rulin e furçës.

4. Shpëlani…
a. Vendoseni butonin e AquaMate-it në pozicionin VETËM UJË.

b. Shtypni sustën me kapëse pistoletë dhe shpëlajeni qilimin duke përdorur lëvizje 
të ngadalta para dhe mbrapa përgjatë dyshemesë. Përdorni butonin e çelësit të 
dorezës për ta mbajtur plotësisht në veprim rulin e furçës.

5. Tërhiqni…
a. Vendoseni butonin e AquaMate-it në pozicionin TËRHEQJE.

b. Tërhiqni ujin e mbetur nga qilimi duke përdorur lëvizje shumë të ngadalta drejt 
vetes.

c. Për qilim shumë të tharë, bjerini të gjithë pjesës për herë të dytë.

d. Pasi të mbaroni pastrimin, zbrazeni dhe shpëlajeni legenin e ujit. Lëreni të thahet.

Parapërgatitja E AquaMate-It  
AquaMate-i mund të kërkojë parapërgatitje që mund të zgjasë afërsisht 20 sekonda. Për 
reduktimin e kohës parapërgatitore, mund të bëhen disa gjëra:   

1. Sigurohuni që rezervuari i ujit është krejtësisht i ulur në vend

2. Vendoseni valvulën në pozicionin SAPUN + UJË 

3. Shtypeni dhe lëshojeni sustën e dorezës disa herë

Në qoftë se rezervuari i sapunit boshatiset gjatë përdorimit të AquaMate-it dhe valvula 
ndodhet në pozicionin SAPUN + UJË, nuk do të dalë ujë sepse po thithet ajër nëpërmjet 
rezervuarit të sapunit. Gjatë përdorimit të AquaMate-it pa sapun, gjithmonë mbusheni 
rezervuarin e sapunit me ujë për të parandaluar humbjen e kohës parapërgatitore.
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