
MESHAZHI NGA 
REXAIR

GARANCIONI I 
SHKRUAR

Rexair ua shet Sistemin Pastrues Rainbow vetëm distributorëve të pavarur dhe të 
autorizuar që kanë përvojë direkte për shitje në shtëpi. Pasiqë Rexair nuk e nxjerr në 
treg produktin e vet nëpërmjet reklamimit kombëtar, vetdijesimi për produktin është 
krijuar nga përpjekjet e qindra dilerëve (tregtarëve) të shitjes së drejtpërdrejtë, të cilët 
me mënyrat e demonstrimit në shtëpi krijojnë një interesim për pastruesin Rainbow 
në komunitetin (popullatën) e tyre vendore. Distributorët e pavarur dhe të autorizuar 
me të cilët këta tregtar janë të bashkuar, si dhe marrin përsipër përgjegjësinë për 
shpërndarjen e drejtë dhe shërbimin e Rainbow pastruesit, drejtpërsëdrejti nëpërmes 
tregtarëve ose indirekt nëpërmjet nënshpërndarësve dhe tregtarëve të tyre.Rexair më 
tutje kërkon që secili shpërndarës i autorizuar të bëj të mundur punë dhe shërbim të 
shpejtë e profesional nëpërmjet shërbimit të vet të dilereve ose nëpërmjet shërbimit 
përgjegjës të pavarur të dilereve në ato komunitete (popullata) ku ai e bën shitjen e 
Rexair produkteve nëpërmjet nënshpërndarësve dhe tregtarëve. Mos e humbni emrin 
dhe adresën e tregtarit apo shpërndarësit nga i cili e keni blerë Rainbow pastruesin. 
Kontaktojeni atë ose ate për këshillë në lidhje me mirëmbajtje dhe garancion të 
Rainbow-it tuaj.Rexair është shumë seleksionues në lidhje me atë që ai i emron 
(cakton) si myshterinj të drejtpërdrejt shpërndarësit e autorizuar. Sidoqoftë Rexair nuk 
ka ndonjë marrveshje apo marrëdhënje ligjore me rishitësit e pavarur të cilët i sigurojnë 
produktet drejtpërsëdrejti apo indirekt nga një shpërndarës i autorizuar, dhe që mund 
të tentojë të korrigjojë ndonjë ankesë të ndonjë myshteriu (blerësi) në lidhje me këta 
rishitës (stërshitës) duke vepruar nëpërmjet shpërndarësit të autorizuar. Rregulla 
e shpallur e Rexair-it është që ta mbaj çdo shpërndarës të autorizuar si përgjegjës 
për ti ndrequr rezultatet e ndonjë deklarate ose të ndonjë veprimit të ndonjërit nga 
stërshitësit të pavarur e që mund të rezultojë me ndonjë ankesë nga ndonjë pjestari 
publikut blerës.
Nëse do të keni ndonjë problem ose do të keni ndonjë pyetje në lidhje me ato që u 
cekën më lart, ju së pari duhet të kontaktoni me shpërndarësin apo tregtarin nga i cili ju 
e keni blerë Rainbow-in tuaj. Nëse e keni problem për ta gjetur atë person kontaktojeni 
departamentin e Rexair-it për shërbime ndaj myshterinjve apo blerësve në adresat e më 
poshtme, dhe sigurohuni se e keni përfshirë edhe numrin serik të Rainbow-it tuaj. Ata 
menjëherë do tua dërgojnë juve emrin adresën dhe numrin e telefonit të shpërndarësit 
përgjegjës të autorizuar për rajonin tuaj. Nëse e vëreni se nuk jeni duke e marr ndihmën 
e duhur nga shpërndarësi i autorizuar ju lutemi të na kontaktoni neve menjëherë të 
gjithë shpërndarësit tuaj të autorizuar i dijnë obligimet e veta.
Për ndonjë ndihmë apo informatë shtesë na shkruanë në:
REXAIR, 50 W. BIG BEAVER ROAD, Suite 350 TROY, MICHIGAN 48084, U.S.A.
(248) 643-7222 ose FAX në (248) 643-7676.   
Ju mund ta vizitoni edhe WEB faqen Rexair-it

http://www.RainbowSystem.com
Rexair i furnizon shpërndarësit e tij të autorizuar dhe vetëm atyre u jep një garancion me 
shkrim katërvjeçar për thithësen e tij elektrike dhe pjesëve të saj përcjellëse, si dhe tetë 
vjet garancion për motorin e thithëses elektrike dhe kontrolluesin e saj.Pjesët e ndrruara 
mund të jenë të reja ose të riprodhuara dhe të siguruara me një maturi të veçantë të 
Rexair-it. Këto garancione nuk perfshijne mplakjen dhe shtjerrjen normale nga perdorimi 
I produktit Rainbow. Edhepse Rexair si prodhues, nuk mirret drejtpërsëdrejti me 
konsumuesin dhe nuk e siguron konsumuesin me garancion me shkrim, ligji i ngarkon 
me përgjegjësi të caktuara të gjithë prodhuesit që prodhojnë produkte të konsumuesit.
Produktet nuk duhet të jenë me defekte dhe duhet përgjithsisht ti përshtaten përdorimit 
të parashikuar.Garancionet e përfshira të tregtimit dhe përshtatshmërisë janë të 
nderuara nga Rexair më tutje Rexair kërkon nga çdo shpërndarës i autorizuar që të 
kalojë përmes e deri te konsumuesi, nëpërmes rrugës së shpërndarësit të autorizuar 
me garancion me shkrim të vetin, me përfi tim të garancionit me shkrim nga Rexair 
për kësi shpërndarësi.
Rexair ua shet Rainbow shpërndarësve të autorizuar të Rainbow-it për tu rishitur 
ato nga shpërndarësit dhe agjentët e tyre veçanërisht nëpërmjet demonstrimeve 
në shtëpi për të përfunduar te përdoruesit dhe pronarët. Shitja në mënyrë tjetër 
është rreptësisht e ndaluar. Ndonjë produkt tjetër në ndonjë shitje tjetër nuk 
është i mbuluar me garancione të autorizuara me shkrim.
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Udhëzuesi i Pronarit
B R U S H A  E L E K T R I K E



Manuali i pronarit 
Brusha Elektrike

Ju lutemi lexoni të 
gjitha Instruksionet 
me kujdes para 
përdorimit
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NUMRI PËR KUJDESIN NDAJ KONSUMATORIT
Si pjesë e programit të Rexair-it për kujdes ndaj konsumatorit, të gjitha llojet e reja të Rainbow-it e marrin nga një numër 
serik për kujdes ndaj konsumatorit pas kalimit të testit të kontrollit të kualitetit në fabrikë. Ky numër serik siguron:

1. Identifi kimin tuaj si pronar;

2. Identifi kimin e garancionit me shkrim për shpërndarësin tuaj;

3. Sigurimin e kalimit të kontrollit të testit të kualitetit;

4.  Sigurimin e “Freskisë nga fabrikat” - gjendjen.

Për mbrojtjen tuaj, kontrolloni dhe shihni se numri serik gjendet në Rainbow në vendin e treguar në diagramin shoqrues. 
Asnjë Rainbow i ri nuk mund të shitet pa këtë numër. Nëse numri mungon Rexair nuk ka pergjegjesi sa i perket 
origjines (prejardhja), mosha, ose gjendja e njësisë. Nëse nuk mund ta gjeni numrin serik në Rainbow-in tuaj, ju lutemi 
ta thirrni departmentin e shërbimeve të konsumatorit në (248) 643-7222 ose në faks (248) 643-7676. Për informata 
shtesë ose ndonjë ndihmesë tjetër, ju lutemi na shkruani në: REXAIR, 50 W. BIG BEAVER ROAD, SUITE 350, TROY,       
MICHIGAN 48084 SH.B.A.

Për mbrojtjen tuaj, plotësoni numrin serik në pjesën (hapësirën) e mëposhtme.

Ruajeni këtë informatë për referencat e ardhshme.
Vizitojeni Web.Site at: www.RainbowSystem.com

Shpërndarësi i Juaj i Autorizuar Rainbow
(Ju lutemi Plotesojeni)

Emri: _____________________________________________________________________________________________________________________

Adresa: _________________________________________________________________________________________________________________

Qyteti/shteti/kodi postal: _____________________________________________________________________________________

Telefoni: ________________________________________________________________________________________________________________

Nëshkrimi i tregtarit:  __________________________________________________________________________________________

Numri serik:  _________________________________________________________________________________________________________

NDËRPRERËSI I 
PENGESAVE
Kjo pajisje (vegël) 
e Rainbow-it është 
testuar dhe kontrolluar 
tërsisht në fabrikë. 
Nëse ndodh ndonjë 
problem i vogël, 
këto procedura 
të mëposhtme 
të ndërprerësit 
të pengesave do 
t’ju ndihmojnë të 
identifi koni (gjeni) 
problemin dhe ta 
korigjoni atë me pak 
vështirsi.

Nëse zgjidhjet e 
lartëshënuara nuk 
janë të suksesshme, 
ju lutemi thirreni 
shpërndarësin e 
autorizuar Rainbow.

PROBLEM SHKAKTARI I MUNDSHEM ZGJIDHJA E MUNDSHME

Motori nuk 
punon.      

Shkaktari i mundshëm 
ndërprerësi i dorës nuk 
është i aktivizuar.

Ju duhet ta ndrydhni nxitësin ne 
dorezen e zorres se elektrifi kuar.

Nuk është bërë lidhja 
elektrike në zorrën 
bashkuese.

Bëjeni bashkimin e lidhjes 
elektrike ne mes te sistemit 
Rainbow dhe zorres ne menyren 
e duhur.

Nuk është bërë lidhja 
elektrike në zorrën e 
ndërprerësit.

Bejeni bashkimin e lidhjes 
elektrike te dorezes se zorres dhe 
brushes elektrikene menyren e 
duhur.

Nderpreresi automatik per 
mbrojtjen e motorrit eshete 
aktivizuar.

Ndaleni Rainbow-in. Lejeni të 
ndalur për 2 sec. Pastaj lëshojeni 
prapë Rainbow-in.

Motori punon 
por brusha nuk 
rrotullohet.

Rripi i prishur. Shkyqeni rrymën. Largojeni 
objektin  Pastrojeni krejt 
dhomëzën e ajrit. Vështroje 
nëpërmes krahut të boshtit që të 
siguroheni se nuk ka pengesa.

Brusha u ndal 
(nuk mund te 
sjellet me dore).

Ndonje gjesend i ngujuar ne 
brendesin e brushes.

Shkyqeni rrymën. Largojeni 
fl etëzën e veçantë prej metali 
largojeni mjetin e huaj. Sigurohuni 
që brusha të sillet lirshëm.

Mbajtësi. Ndërroje brushën dhe mbajtësen 
e montimit nga shpërndarësi.

Mos pastrimi i 
mire.

Qarkullimi i ajrit eshte 
bllokuar.

Shkyqeni rrymën. Largojeni 
fl etëzën e veçantë prej metali. 
Pastrojeni krejt dhomëzën e ajrit. 
Vështroje nëpërmes brendesis 
se që të siguroheni se nuk ka 
pengesa.

Shufrat ose zorra e 
mbushur (bllokuar).

Shkyqeni rrymën.Largoni 
pengesat. Kyçeni në Rainbow 
sigurohuni që ajri është duke 
kaluar lirshëm nëpër zorrë.

Brusha nuk eshte ne 
kontakt me tepihin.

Kontrolloni nese i tere kapaku 
eshte ne poziten e vete , para se 
ta bllokoni, nderrojeni brushen 
nese fi jet jane shkurtuar se 
tepermi nga perdorimi.

Rregullimi i lartësisë nuk 
është bër si duhet.

Bejeni rregullimin e duhur te 
lartesise. 6
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janë të regjistruara si shenja shitëse të Rexair, Troy, Michigan U.S.A. (SHBA)



PARALAJMRIM:
PËR TË ZVOGLUAR RREZIKUN NGA ZJARRI, ELEKTRO SHOKU OSE LËNDIMET:
  1. Mbikqyrja nga afër është e domosdoshme nëse ndonjë pajisje përdoret nga ose afër 

fëmijëve. Mos lejoni që Rainbow-i juaj të përdoret si lodër për fëmijët, ose të përdoret pa u 
mbikqyrur për asnjë moment.

  2. Kur nuk e përdorni shkyqeni prej rrymës. Shkyqeni fare. Kapeni ndërprerësin kur dëshironi 
ta shkyçni nga muri për të mos lejuar daljen apo mos e dëmtuar spangon ndërprerësin 
apo dhëmbët dhe mbajtësen mos e tërhiqni ose bartni nga spangoja (kablloja), përdoreni 
spangon si dorëz mbylljani derën në spango, tërhiqeni ose barteni rreth teheve të mprehta 
apo anëve. Mos e lëshoni pajisjen mbi spango. Largojeni spangon nga sipërfaqet e nxehta 
mos e përdorni mjetin me spango apo ndërprerës (shteker) të prishur.

  3. Mos e leni mjetin vetëm kur veç është i kyçur në rrymë. Shkyçeni Rainbow-in nga dalja kur 
nuk jeni aty ose gjatë servisimit.

  4. Nëse Rainbow ose brusha elektrike nuk jane në rregull, mos tentoni të punoni as me makinë. 
Nëse Rainbow nuk punon si duhet, ju ka ra nga dora apo është dëmtuar, është harruar 
përjashta apo ju ka rënë në ujë, kontaktoni me distributorin e autorizuar per konsultim.

  5. Mos e lani mjetin apo mos e pastroni dhomëzën derisa të mos e shkyçni Rainbow-in dhe 
përderisa priza të mos jetë larguar nga muri në dalje.

  6. Mos e lidhni në mbajtëse të ndonjë llampe inkadeshente të vën në mur ose përdoreni 
ndonjë spango (kabllo) vazhdues.

  7. Për ta parandaluar mundësinë e zjarrit apo eksplodimit, mos e përdorni çepin tuaj të rrymës 
në zonat e djegshme dhe eksplozive të avullta apo ku është prezent pluhuri. Disa lëngje për 
pastrim mund të prodhojnë kësi lloj avujsh. Zonat ku janë përdorur këto lëndë të djegshme 
duhet të thahet tërsisht dhe ajrosen para se të vakumosen. Mos e përdorni Rainbow-in ose 
çepin e rrymës për ti çkyqur kanalet. Nëse gazi i kanalizimit te brendshem te Rainbow-se 
bie mbi apo në Rainbow, mund të shkaktojë një eksplodim.

  8. Kurrë mos e prekni ndonjë lavaman prej metali, ndonjë gyp të ujit të ftohtë apo të nxehtë 
me një dorë përderisa jeni duke i prekur pjesët e metalit të ndonjë pajisjeje elektrike, ndonjë 
llape të varur ose të kyçni me dorën tjetër. Trupi juaj mund ta përqojë qarkun elektrik në 
tokë. Në vazhdim duhet shtuar se pjesët e lagështa të lëkurës mund ta rrisin dukshëm këtë 
rrezik. Mos e kapni dorëzën apo vet mjetin me duar të lagshta.

  9. (a) Mos e futni asnjë mjet në të hapurat, mos e përdorni me ndonjë të hapur për ta bllokuar. 
Mbajeni pastër nga pluhuri, qimet dhe çdo gjë tjetër që mund ta pengojë rrjedhën e ajrit.
b) Ruajini fl okët, rrobat, gishtërinjtë dhe të gjitha pjesët e trupit nga të hapurat dhe pjesët e 
lëvizshme. c) Bëni kujdes të madh gjatë pastrimit në shkallë.

10. Tipi Y i kabllos elektrik duhet të ndërrohet nga shpërndarësi i autorizuar i Rainbow nëse 
kablloja (spangoja) është e dëmtuar shkyqja rrymën, lëshoje Rainbow-in dhe shkyqe 
mjetin.

11. Mos kapni asgjë që është duke u djegur apo është duke tymosur, siç janë cigaret, çibritat 
(shkrepsat) apo hirin e nxehtë. Mos u mësoni ti kapni lëngjet e djegshme apo ato që nxehen 
shpejt, siç janë gasolina, ose nuk duhet ta përdorim në vendet ku këto janë prezente.

12. Kjo vegël (mjet) sigurohet me veçim të dyfi shtë përdorni vetëm pjesët identike të ndrrimit, 
shiqoni instruksionet për servisim dhe izolim të dyfi shtë të mjeteve në manualin e pronarit 
të Rainbow-it.

13. Brusha elektrike i rrymës përmban një brushë të fortë rrotulluese. Për t’iu shmangur 
lëndimeve trupore, çepi juaj i rrymës nuk duhet të vendoset kundrejt apo afër humbjes së 
rrobave, stolive prej ari, fl okëve apo pjesëve të sipërfaqes derisa pastruesi është i kyçur 
në dalje elektrike pipi juaj elektrik nuk ju mbroj juve nga lëndimet trupore apo dëmtimet e 
objekteve që bijnë në kontakt me brushën rrotulluese.

14. PARALAJMЁRIM: Kjo zorrë përmban tela elektrikë. Për të pakësuar rrezikun e goditjes 
elektrike: mos e zhyt, mos përdor ose riparo një zorrë të dëmtuar. Përdore vetëm në tapet 
të njomë nga proçesi i pastrimit.

15. Me rëndësi: zorra e elektrifi kuar përmban tela dhe duhet të kontrollohet rregullisht. Mos e 
përdorni nëse është e dëmtuar, prerë apo e këputur. Shmangjuni thithjes së objekteve të 
mprehta. Mos e përdorni për ta thithur ujin. Mos e zhytni në ujin për pastrim. Gjithmonë 
ndaleni mjetin para shkyqjes apo kyçjes së zorrës apo çepit të motorrizuar.    

INSTRUKSIONET 
TË RËNDËSISHME 
TË SIGURISË

Ju lutemi lexoni të 
gjitha udhëzimet 
para përdorimit të 
mjetit. Përdoreni 
Rainbow-in tuaj për 
qëllimet e caktuara 
siç është shkruar në 
udhëzim. Përdorimi 
i mjeteve shtesë nuk 
rekomandohet nga 
Rexair dhe mund të 
shkaktojë ndonjë 
rrezik.

GJITHMONË 
PËRMBAJUNI 
KËTYRE 
INSTRUKSIONEVE 
TË RËNDËSISHME 
PËR SIGURI.

RUAJINI KËTO 
UDHËZIME

PËR 
EKONOMITË 
FAMILJARE
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1. Vërejtje: Gjithmonë shkyqeni mjetin nga rryma gjatë 
servisimit. Çojeni çepin e rrymës nga lart-posht duke 
e përdorur një kaçavidhë (shtrafsiger) të rrafshët ose 
ndonjë pare të hekurit, kthejeni kapësin (shulin) një 
çerek të sjellur në të majtë (kundrejt akrepave të orës). 
Hiqe ose largoje fl etëzën e veçantë prej metali duke e 
kapur gishtin e fi liqeve.

2. Vendose gishtin nën mbështjellsin e rrypit afër brushës. 
Lëviz mbështjellsin (kapakun) e rripit për ta rihapur atë 
dhe për ta rrotulluar atë mbrapa në drejtim të shufrës.

3. Për ta hjekur (larguar) cilindrin e brushës dhe për ta 
zhvendosur cilindrin e brushës jashtë nga xhepat e çepit 
të strehimit largoje pëlhurën ose rripin e këputur nga 
cilindri i brushës ose nga boshti i motorit.

4. Mbështille rripin e ri rreth makarës në qendër të cilindrit 
të brushës. Vendose cilindrin e brushës mbi mjet në 
mënyrë që indikatori ta rrit afërsinë e tij dhe të xhepit 
të rripit rezervë, dhe rripi varet nga cilindri i brushës 
afër boshtit të motorit. Vendose rripin përreth boshtit të 
motorit.

5. Me rripin e mbështjellur përreth boshtit të motorit dhe 
makares në qendër të cilindrit të brushës, vendosi fundet 
e cilindrit të brushës në shinat që janë të vendosura jashtë 
këndeve (teheve) të çepit të rrymës. Me të dy duart shko 
duke rrëshqitur cilindrin e brushës nëpër shinat përpara 
derisa fundet e cilindrit të brushës nuk hyjnë plotsisht në 
xhepat e vet. Dredhe cilindrin e brushës me dorë derisa 
rripi të drejtohet në qendrën e makarës të cilindrit të 
brushës.

6. Sille mbështjellsin (kapakun) e rripit në drejtim të pjesës 
së epërme të mjetit e pastaj lëshoje poshtë që të bjen në 
vend të vet.

7. Vendos fl etëzën e veçantë prej metali mbi mjet, kërcite 
mbi tehun e vendit të fl etëzës së veçantë prej metali në 
mjet dhe ktheje shulin në një të katërtën në të djathtë të 
akrepave të orës derisa “Klikon”.

NDËRRIMI I
MBAJTËSIT TË 
RRIPIT

VËREJTJE:
Gjithmonë shkyqeni 
sistemin nga rryma kur 
ta servisoni.

VËREJTJE:
Kontaktoni distributorin 
vendor per kabllon e 
re te brushes elektrike 
Vendosni kabllon e re në 
pjese per kabllo rezerve 
nën kapak.

5



PËRDORIMI 
I  BRUSHES 
ELEKTRIKE
Përdor pipëzën elektrike 
dhe RainbowMate vetëm 
për pastrim të thatë. Për 
të shmangur rrezikun 
e goditjes elektrike, 
KURRЁ mos e përdor 
pipëzën elektrike ose 
RainbowMate për të 
mbledhur ujë ose lëngje 
të tjera. 
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MONTIMI:

1. Shtyjeni shufrën drejt e në krahun e boshtit të motorizuar të kokës kryesore 
elektrike të mjetit.

2. Futeni spangon elektrike në kanalin e gjatë të kabllos në shufrën e drejtë duke e 
shtyrë kabllon (spangonzbritet.) në kanal me gishtin e madh të dorës.

3. Leni pak të lirë spangon poshtë në bazën e shufrës (dhe të boshtit me krah) për të 
mundësuar që dorëza të ngritet dhe.

                                                                                                         

1. SI TË PUNOHET ME ÇEPIN ELEKTRIK:
 Mbajeni çepin elektrik, ndrydhe ndërpresin nxitës dhe 

ngadalë çoje çepin elektrik para dhe prapa dhe duke e 
goditur lehtë dhe butë pastaj leni që çepi elektrik dhe 
pastruesi Rainbow ta bëjnë punën e vet.

Rregulloje çepin elektrik për lartësinë e duhur çepi elektrik ka rregulluesin tre 
pozitësh për të rregulluar lartësinë kur nevojitet për pastrimin e nevojshëm 
të ndonjë tepihi. Rregulluesi i lartësisë punon ashtu që kemi një rrotë të vogël 
të vendosur në pjesën e epërme të çepit elektrik dhe zgjidhim cilëndo vijë sipas 
dëshirës.

2. MBYLLE ÇEPIN ELEKTRIK NË POZITËN DREJT NË TË 
DJATHTË:
Për ta mbyllur shufrën e çepit elektrik në pozitën e drejt 
të djathtë vendoseni këmbën e majtë mbi çepin elektrik. 
Shtrëngoje shufrën e çepit elektrik dhe shtyje përpara deri 
sa shufra të zihet në fi liqet që mbyllen. Për ta liruar çepin 
elektrik ju duhet të bëni të njëjtin veprim mbrapa.

MË POSHTË: Më së shumti për tepiha dhe qilima.
MESËM: Për tepihat e kadifes ku çepi elektrik mund të bëjë grryerjen e tyre.
E LARTË: Për pastrim të thellë mbledhjen apo grumbullimin e tepihit për zbatim 
special.

4

5

1
                                                                                                         

1
                                                                                                         

3

6

2

1. LIDHJA E SHUFRËS SË BRUSHES ELEKTRIKE:
Vendose një shufër të shkurtër të metalit të dorëzës 
së Rainbow-it në zorrën elektrike në një shufër të 
gjatë të metalit të brushes elektrike. Drejtojeni pullën 
e mbylljes së në shufrën e shkurtër të metalit duke 
e çuar atë në shufrën e brushes elektrike. Rrëshite 
pullën në drejtim që ta zë dryrin (mbyllësin). Kur pulla 
e dryrit zihet atëherë lidhja është e sigurt.

2. LIDHJA ELEKTRIKE: Duke e mbajtur zorrën fort 
(mos e shtrëngoni dorëzën e ndërprerësit të nxitëësit 
të Rainbow-it), fute kabllon elektrike të brushes 
elektrike në mbajtës të pjesës së poshtme të dorëzës 
së Rainbow-it.

3. FUTJA E ZORRËS ELEKTRIKE NË MJETIN ELEKTRIK: 
Fute zorrën elektrike në pjesën e përparme të mjetit 
elektrik në hapjen për hyrjen e ajrit hape derën e 
mbajtëses duke e lëvizur përpjetë me pjesën e epërme 
të lidhjes së zorrës shtype kanxhën në makinë derisa 
të dy rezat hyjnë në vend. Me këtë kompletohet lidhja 
elektrike në makinë.

KËSHILLA PER MIREMBAJTJE:
Ju lutemi lexoni me kujdes puna e makinës (Pastruesit) tuaj mvaret nga mirëmbajtja e 
saj në shtëpi. Për ti përfi tuar vitet më të kënaqshme të servisit, lexoni këto udhëzime 
dhe mbani ato si doracak në të ardhmen.

• Kurrë mos thithni gjërat e mprehta me Rainbow, gjërat siç janë: gjilpërat, këstërrmat, 
gjilpërat me kokë, shkumsat me ngjyrë, majat e lapsave mund ta dëmtojnë cilindrin 
e brushës ose ta këpusin (dëmtojnë) rripin.

• Mos i qitni vaj motorit. Motori është gjithnjë i lyer dhe i plumbosur. Përdoreni elektro 
brushen në pastrimin e tepihëve ose për çilima të patosave të mëdhenj.

• Mos e përdorni për patosat e zhveshur dhe ata prej druri të fortë.
• Përdoreni vetëm në sipërfaqe të thata.
• Mos e përdorni jashtë dhe në sipërfaqet e lagura.

4. BASHKIMI I ZORRES SE ELEKTRIFIKUAR ME  
RAINBOW: Me lidhjet e bëra elektrike, mjeti elektrik 
udhëheqës do të jep rrymë edhe mjetit elektrik edhe 
brushes elektrike. Por megjithatë mjeti elektrik nuk do 
ta aktivizojë cilindrin e brushës së brushes elektrike. 
Ndërprerësi i dorzës së Rainbow-it do të nxitet për ta vën 
në punë çepin elektrik. Për ta larguar zorrën elektrike 
nga mjeti elektrik, ndrydheni kanxhën anësore të rezës 
dhe tërhiqe zorrën nga gryka e hapur.

5. Pasi të jenë kryer lidhjet elektrike, shtyje ndërprerësin 
ON/OFF të Rainbow-it në shpejtësinë e madhe që të 
punojnë të dyja edhe Rainbow-i edhe brushes elektrike i 
motorrizuar. Ndërprerësi në dorëzën e zorrës elektrike do 
të punojë vetëm me brushen elektrike, për ta hjek zorrën 
elektrike nga mjeti i poshtëm, ndrydhe kanxhën anësore 
dhe tërhiqe zorrën nga hapja hyrëse.

ZORRA 
ELEKTRIKE

PARALAJMЁRIM: 
Kjo zorrë përmban 
tela elektrikë. Për të 
pakësuar rrezikun e 
goditjes elektrike: mos 
e zhyt, mos përdor 
ose riparo një zorrë të 
dëmtuar. Përdore vetëm 
në tapet të njomë nga 
proçesi i pastrimit.
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1.                                                                                                            1.                                                                                                            Nderpreresi i 
aktivizimit

2. Kablloja 
elektrike

3. Kanali i Kabllos
4. Shkopi i drejte
5. Kapsi rroyullues  
6. Gypi rrotullues


