VIESTI REXAIRILTA

REXAIR, myy Rainbow Puhdistajaa ainoastaan valtuutetuille jälleenmyyjille, joilla
on kokemusta kodissa tapahtuvasta suoramyynnistä. Koska Rexair ei markkinoi
tuotteitaan kansallisella mainonnalla, tuotetietous on tuhansien suoramyyjä-“agenttien”
ponnistusten tulosta, jotka kotiesittelyin luovat paikallisen kiinnostuksen Rainbow
Puhdistajaa kohtaan. Itsenäiset Valtuutetut Jälleenmyyjät, joiden avustamana kyseiset
agentit toimivat, kantavat vastuun Rainbow Puhdistajan laillisesta jakelusta ja huollosta
suoraan omien agenttiensa, tai epäsuoraan itsenäisten alijälleenmyyjien ja heidän
agenttiensa välityksellä.
Lisäksi Rexair vaatii, että jokainen Valtuutettu Jälleenmyyjä takaa täsmällisen ja
ammattimaisen huollon oman huoltoverkkonsa kautta tai vastuullisten itsenäisten
huoltoliikkeiden kautta niissä yhteisöissä, joissa se myy Rexair-tuotteita itsenäisten
alijälleenmyyjien ja agenttien kautta.
Älä hukkaa agentin tai jälleenmyyjän nimeä ja osoitetta, jolta olet ostanut Rainbow
Puhdistajasi. Ota yhteyttä häneen, kun tarvitset neuvoja Rainbowin hoidosta, takuun
katteesta, huollosta ja lähimmästä huoltopisteestä.
Rexair on hyvin valikoiva nimittäessään asiakasmiehiään, Valtuutettuja Jälleenmyyjiä.
Kuitenkaan Rexairillä ei ole mitään sopimusta tai laillista suhdetta itsenäisten
alijälleenmyyjien kanssa, jotka hankkivat tuotteita suoraan tai epäsuorasti Valtuutetulta
Jälleenmyyjältä, ja sellaisia alijälleenmyyjiä koskevien valitustapausten yhteydessä
yritys voi vastata vain vastuullisten Valtuutettujen Jälleenmyyjien kautta. Rexairin
pitää jokaista Valtuutettua Jälleenmyyjää vastuullisena mistä tahansa lausunnosta
tai teosta, jonka riippumattomat alijälleenmyyjät suorittavat, ja josta on seurauksen
kuluttajan valitus.
Jos sinulla on ongelmia tai kysyttävää ylläolevasta, sinun tulisi ensin ottaa yhteyttä
jälleenmyyjään tai agettiin, jolta olet ostanut Rainbow-yksikkösi. Jos sinulla on ongelmia
paikallistaa kyseinen henkilö, ota yhteyttä Rexairin Asiakaspalveluosastolle alla olevaan
osoitteeseen, varmistaen, että ilmoitat Rainbow-yksikkösi Sarjanumeron. He lähettävät
sinulle välittömästi alueesi vastuullisen Valtuutetun Jälleenmyyjän nimen, osoitteen ja
puhelinnumeron. Jos sinusta tuntuu, että et saa asiaankuuluvaa apua Valtuutetulta
Jälleenmyyjältä, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä välittömästi. Kaikki meidän Valtuutetut
Jälleenmyyjät tietävät velvollisuutensa.
Muiden lisätietojen tai avun saamiseksi kirjoita osoitteeseen:
Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A. puh.
(248) 643-7222, fax (248) 643-7676. Voit vierailla Rexairin web-sivuilla osoitteessa:
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www.RainbowSystem.com
Rexair antaa valtuutetuille jälleenmyyjilleen, ja ainoastaan heille, kirjallisen neljän
vuoden takuun moottoroidulle mattosuulakkeelleen. Tämä takuu ei kata moottoroidun
mattosuulakkeen käytöstä johtuvaa normaalia kulumista. Vaikka Rexair valmistajana
ei asioi suoraan kuluttajan kanssa eikä anna kuluttajalle kirjallista takuuta, laki määrää
tiettyjä velvoitteita kaikille valmistajille, jotka valmistavat kulutustuotteita. Tuotteet eivät
saa olla viallisia ja niiden tulee yleisesti sopia aiottuun käyttöön. Rexair noudattaa näitä
vaatimuksia kaupattavuudesta ja kunnosta. Lisäksi, Rexair vaatii jokaisen valtuutetun
jälleenmyyjän välittävän kuluttajalle omalla kirjallisella takuullaan Rexairin jälleenmyyjille
antaman takuun edut.
Rexair myy Rainbow -tuotteen sen valtuutetuille jälleenmyyjille niiden itsensä
ja heidän agenttiensa välityksellä edelleen myytäväksi ainoastaan kotiesittelyin
lopullisille käyttäjille-omistajille. Kaikki muu myynti on ankarasti kielletty. Mikä
tahansa tuote, joka on ostettu muunlaisesta myynnistä ei ole katettu hyväksytyllä
takuulla.
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e SERIES
Ole hyvä ja lue
kaikki ohjeet
huolellisesti
ennen koneen
käyttöönottoa.

ONGELMA
Moottori
Ei Toimi.

Täytyy painaa
aktivaattoria sähköisen
letkun kädensijassa.

Letkun kiinnityksessä
ei ole tehty sähköistä
yhdistämistä.

Tee luotettava sähköinen
yhdistäminen liitoskohdassa.

Sähköinen kiinnitys letkun
kädensijassa tekemättä.

Tee luotettava
sähköinen yhdistämien
letkun kädensijassa.

Automaattinen palautuva
moottorin suojalaite
on lauennut.

Käännä Rainbow pois
päältä kahden sekunnin
ajaksi. Käännä Rainbow
takaisin päälle.

Moottori Toimii
Mutta Harja
Ei Pyöri.

Rikkoutunut hihna.

Katkaise virta; Poista
aluslaatta; Varmista, että
harjat pyörivät vapaasti;
Vaihda hihna.

Harja Pysähtynyt
(Ei Voida
Pyörittää Käsin).
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aluslaatta; Puhdista koko
ilmakotelo; Katso kääntyvän
varren läpi varmistaaksesi,
että se ei ole tukkeutunut.
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Harjakset eivät
kosketa mattoa.

Varmista, että aluslevy on
oikeassa asennossa ennen
lukitsemista; Vaihda harja,
jos harjakset ovat kuluneet
liian lyhyiksi.

Korkeusasennus
ei kohdallaan.

Asenna oikealle korkeudelle.
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Osana Rexairin Huolto-ohjelmaa kaikki uudet Rainbowin Moottoroidut Mattosuulakkeet saavat Kuluttajan Huoltonumeron
läpäistyään Laaduntarkastustestauksen tehtaalla. Tämä sarjanumero auttaa tarjoamalla:
Omistajan tunnistus sinulle;
Takuun tunnistus Jälleenmyyjällesi;
Vakuutena läpäistystä laaduntarkkailukokeesta;
Vakuutena uudesta “tehdastuoreesta” kunnosta.

Varmista, että sarjanumero on merkitty Rainbow Mattosuulakkeeseen oheisen kaaviokuvan osoittamaan paikkaan.
Uutta Rainbow Mattosuulaketta ei tulisi myydä ilman tätä numeroa. Jos numero puuttuu, Rexair ei takaa tuotteen
alkuperää, ikää, tai kuntoa. Jos et löydä sarjanumeroa Rainbow Mattosuulakkeeseen yksiköstäsi, ole hyvä ja ota
yhteyttä meidän asiakaspalveluosastollemme puh. (248) 643-7222, fax (248) 643-7676, os. Rexair, 50 W. Big Beaver
Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.
Omaksi turvaksesi, kirjoita sarjanumero alla olevalle riville.
Säästä tämä tieto tulevaisuuden varalle.
Vieraile Rexairin web-sivuilla osoitteessa: http://www.RainbowSystem.com

Valtuutettu Rainbow Jälleenmyyjäsi:
(Ole hyvä täytä)

Moottoroitu
Suulake Ei
Nouki Hyvin.

Nimi:______________________________________________________________________________________________________________________
Osoite: __________________________________________________________________________________________________________________
Puhelin: ________________________________________________________________________________________________________________
Agentin Allekirjoitus: __________________________________________________________________________________________
Sarjanumero: _______________________________________________________________________________________________________
Rainbow‚ Puhdistusjärjestelmän kokoonpano ja sanat Rainbow®‚ RainbowMateArial, ja Rexair®‚
ovat rekisteröidyn yhtiön, Rexair, Troy, Michigan U.S.A. rekisteröityjä tavaramerkkejä.

MAHDOLLINEN RATKAISU

Kädensijan katkaisin
ei aktivoitu.

KULUTTAJAN HUOLTONUMERO

1.
2.
3.
4.

MAHDOLLINEN SYY

VIANETSINTÄ
Tämä Rainbow-laite on
testattu ja tarkistettu
läpikotaisesti tehtaalla.
Pienten ongelmien
ilmetessä seuraava
vianetsintäkaavio voi
helpottaa ongelman
tunnistamisessa
ja korjaamisessa
vähimmällä
mahdollisella vaivalla.
Jos ylläolevat ratkaisut
eivät osoittaudu
tuloksellisiksi, soita
Valtuutetulle Rainbow
Jälleenmyyjällesi.
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KULUNEEN
HIHNAN VAIHTO
HUOMAA:
Irrota laite aina
sähköverkosta
sitä huollettaessa.
HUOMAA:
Ota yhteyttä paikalliseen
Rainbow jälleenmyyjääsi
uuden Mattosuulakkeen
Hihnan hankkimiseksi.
Varastoi uusi hihna
aluslaatan alla olevaan
varahihnataskuun.

1 HUOMAA: Irrota laite aina sähköverkosta sitä
huollettaessa. Käännä Moottoroitu Mattosuulake
ylösalaisin. Käännä kiinnikettä litteällä ruuvitaltalla tai
kolikolla neljänneskierros vasemmalle (vastapäivään).
Irrota pohjalevy tarttumalla sormikielekkeisiin.

2 Työnnä sormi hihnan päällyksen alle lähellä
harjarullaa. Nosta hihnan päällys irroittaaksesi se ja
kierrä sitä taaksepäin vartta kohden.

3 Harjarullan irroittamiseksi tartu kiinni harjarullan
kauimmaisiin
laitoihin
ja
nosta
harjarulla
mattosuulakkeen kotelon taskuista. Poista kulunut tai
rikkoutunut hihna harjarullasta tai moottorin akselista.

4 Kierrä uusi hihna harjarullan keskellä olevan
vetopyörän ympärille. Aseta harjarulla yksikön
päälle siten, että ilmaisinura
on
lähempänä
vapaata hihnataskua ja hihna roikkuu harjarullasta
lähellä moottorin akselia. Aseta hihna moottorin
akselin ympärille.
5 Kun hihna on kierretty moottorin akselin ja
harjarullan keskellä olevan vetopyörän ympärille,
aseta
harjarullan
päät
Mattosuulakkeen
kauemmissa laidoissa oleville kiskoille. Käyttäen
molempia käsiä, luisuta harjarullaa kiskoilla kohti
yksikön etuosaa, kunnes harjarulla on täysin asettunut
oikealle paikalleen. Pyöritä harjarullaa käsin, kunnes
hihna asettuu vetopyörän keskelle harjarullassa.
6 Kierrä hihnan päällystä yksikön etuosaa kohti ja
työnnä alas napsauttaaksesi sen paikalleen.

7 Aseta
pohjalevy
laitteen päälle. Napsauta
pohjalevyn reuna paikalleen laitteeseen ja käännä
kiinnikettä neljänneskierros oikealle (myötäpäivään),
kunnes se “naksahtaa.“
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VAROITUS:

TÄRKEITÄ
TURVALLISUUSOHJEITA

1 Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun mitä tahansa kojetta käytetään lasten
läheisyydessä tai lapset käyttävät sitä. Älä anna, että lapset käyttävät leluna tai
ilman valvontaa Rainbowia tai Moottoroitua Mattosuulaketta.
2 Irroita Rainbow sähkövirrasta, kun sitä ei käytetä. Sammuta se pääkatkaisijasta
ennen irroitusta. Ota lujasti kiinni pistokkeesta irroittaessasi sitä pistorasiasta
välttääksesi johdon, pistokkeen, piikkien tai istukan vahingoittumisen. Älä vedä tai
kanna johdosta, tai käytä johtoa kädensijana, jätä johtoa oven väliin, vedä tai kanna
terävien kulmien tai nurkkien lähellä. Älä käytä konetta johdon päällä. Pidä johto
pois lämmitetyiltä pinnoilta. Älä käytä viallisen johdon tai pistokkeen kanssa.
3 Älä jätä kojetta yksin, kun se on kiinni sähkövirrassa. Irroita Rainbow pistorasiasta,
kun se ei ole valvonnan alla ja ennen huoltoa.
4 Jos Rainbow tai Moottoroitu Mattosuulake on epäkunnossa, älä yritä käyttää
sitä. Jos Rainbow tai Mattosuulake ei toimi kuten sen tulisi toimia, tai se on
pudonnut, vahingoittunut, jätetty ulos, tai pudonnut veteen, palauta se Rainbow
Jälleenmyyjällesi.
5 Älä puhdista yksikköä tai avaa letkun tukkeumaa ennen kuin Rainbow on sammutettu
ja pistoke on irroitettu pistorasiasta.
6 Älä yhdistä valaisimen yhteydessä olevaan pistorasiaan tai käytä jatkojohtoja. Tulen
tai räjähdyksen mahdollisuuden välttämiseksi älä käytä Mattosuulaketta paikoissa,
joissa on syttyvää ja/tai räjähtävää höyryä tai pölyä. Jotkut puhdistusaineet voivat
aikaansaada sellaista höyryä. Paikat, joissa on käytetty syttyviä pesuaineita tulisi
kuivata täysin ja tuulettaa läpikotaisesti ennen imurointia. Älä käytä Rainbowia tai
Moottoroitua Mattosuulaketta päästöjen keräämiseen.
7 Jos viemärikaasuja johdetaan Rainbowiin, se voi aikaansaada räjähdyksen.
8 Älä koskaan koske metalliseen altaaseen, kylmän tai kuuman veden putkeen
toisella kädellä samalla, kun kosket toisella kädellä mihin tahansa sähkölaitteeseen,
lampun kiinnittimeen tai katkaisijaan. Kehosi voisi toimia sähkövirtapiirinä maahan.
Lisäksi, märkä ihon pinta voi moninkertaistaa vaaraa. Älä käsittele pistoketta tai
muita laitteita märillä käsillä.
9 (a) Älä laita mitään aukkoihin. Älä käytä konetta, jos jokin aukko on tukkiutunut;
Pidä puhtaana pölystä, nöyhtästä, hiuksista, tai mistä tahansa mikä heikentäisi
ilmavirtaa; (b) Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet, ja kaikki kehon osat pois
aukoista ja liikkuvista osista; (c) Ole erityisen huolellinen, kun puhdistat portaita.
10 Y-tyyppisen verkkojohdon vaihto pitää antaa valtuutetun Rainbow-jälleenmyyjän
tehtäväksi. Jos johto on vioittunut, käännä Rainbown virtakytkin pois päältä ja irrota
laite verkosta.
11 Älä nouki mitään palavaa tai savuavaa, kuten tupakka, tulitikut tai kuuma tuhka. Älä
käytä tulenarkojen tai palavien nesteiden kuten bensiinin keräämiseen, tai käytä
paikoissa, joissa niitä voi olla.
12 Tämä koje on valmistettu kaksinkertaisella eristyksellä. Käytä identtisiä korjausosia.
Katso kaksoiseristettyjen laitteiden huolto-ohjeet Rainbow omistajan käsikirjasta.
13 Moottoroitu Mattosuulakkeesi sisältää voimakkaan pyörivän harjan. Ruumiillisten
vammojen välttämiseksi, Mattosuulaketta ei tulisi asettaa löysää vaatetusta,
koruja, hiuksia tai muita kehonosia vasten tai lähelle silloin, kun kone on kiinnitetty
sähköpistokkeeseen. Moottoroitu Mattosuulake EI suojaa pyörivän harjan
tapaturmalta tai koskettavien esineiden vaurioilta.
14 VAROITUS: Tämä letku sisältää sähköjohtoja. Vähentääksesi sähköiskun
vaaraa: älä upota veteen. Älä käytä tai korjaa vahingoittunutta letkua. Käytä
vain sellaisella matolla, jonka puhdistusprosessi on kosteuttanut.
15 TÄRKEÄÄ: Sähköistetty letku sisältää sähköjohtoja ja se tulisi tarkistaa
säännöllisin väliajoin. Älä käytä sitä, mikäli se on vahingoittunut,
leikkaantunut tai puhjennut. Vältä terävien esineiden noukkimista. Älä käytä
veden imemiseen. Älä upota veteen kojeen puhdistamiseksi. Sammuta aina
koje ennen kuin yhdistät tai irroitat joko letkun tai moottoroidun suulakkeen.

Ole hyvä ja lue kaikki
ohjeet huolellisesti
ennen koneen
käyttöönottoa. Käytä
Rainbow-yksikköäsi
ainoastaan ohjeissa
kuvattuun käyttöön.
Muiden kuin Rexairin
suosittelemien
lisälaitteiden käyttö voi
aiheuttaa vahinkoja.

VÄHENTÄMÄÄN TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI ONNETTOMUUDEN RISKIÄ:

SEURAA AINA
NÄITÄ TÄRKEITÄ

TURVALLISUUSOHJEITA.

SÄILYTÄ NÄMÄ
OHJEET!
KOTITALOUKSIEN
KÄYTTÖÖN VAIN
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TEHOSUUTTIMEN
KÄYTTÖ
Käytä moottoroitua
suulaketta ja
RainbowMatea vain
kuivaimurointiin.
Sähköiskuvaaran
välttääksesi ÄLÄ
KOSKAAN imuroi
vettä tai muita nesteitä
moottoroidulla
suulakkeella tai
RainbowMatella.

KOKOONPANO:
1 Työnnä suora varsi moottoroidun voimapääyksikön kääntyvän varren sisään.
2 Laita sähköjohto suorassa varressa olevaan pitkän johdon kanavaohjaimeen
painamalla johto kanavaohjaimeen peukalolla.
3 Jätä vähän löysää alempaan johtoon suoran varren perustassa (ja kääntyvässä
varressa), jotta kädensijaa voidaan nostaa ja laskea.
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Käynnistimen
Aktivaattori
Sähköjohto
Suora Varsi
Johtokanava
Kääntyvä Varsi
Sähköistetty
Letku
6
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1 MOOTTOROIDUN SUULAKKEEN KÄYTTÖ:
Pidä kiinni Moottoroidusta Mattosuulakkeesta.
Paina virrankatkaisijan aktivaattoria ja hitaasti
ohjaa Moottoroitu Mattosuulake edestakaisin
pehmein ja helpoin vedoin. Anna Mattosuulakkeen
ja Rainbow Puhdistajan työskennellä.
Säädä Mattosuulake Sopivalle Korkeudelle:
Mattosuulakkeessa
on
kolmiasentoinen
korkeussäädin ja siten käytännöllisesti katsoen
kaikenlaiset
matonpuhdistustarpeet
voidaan
tyydyttää. KORKEUDEN säätö tehdään kääntäen
haluttuun asentoon kolmiasentoista peukalopyörää,
joka sijaitsee Mattosuulakkeen päälipuolella.
MATALA: Suurin osa matoista ja karkeista huovista.
KESKIKORKEUS: Nukkamatoille, joilla Mattosuulake saattaa laahata.
KORKEA: Erittäin pitkäkarvaiselle karvalankamatoille ja erityiseen käyttöön.
2 MOOTTOROIDUN
MATTOSUULAKKEEN
VARREN
LUKITSIMISEKSI YLÄASENTOON:
Moottoroidun
Mattosuulakkeen
varren
lukitsimiseksi
yläasentoon, aseta vasen jalka Mattosuulakkeen päälle.
Tartu Mattosuulakkeen suoraan varteen ja työnnä eteenpäin
kunnes varsi on täysin kiinnittynyt lukitseviin salpoihin.
Moottoroidun Mattosuulakkeen varren irroittamiseksi seuraa
edelläolevia ohjeitä käänteisesti.
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1 MOOTTOROIDUN SUULAKKEEN VARREN JA
SÄHKÖISTETYN LETKUN KÄDENSIJAN LIITÄNTÄ:
Laita Rainbowin kädensijan lyhyt metallivarsi sähköisessä
letkussa Mattosuulakkeen pitkään metallivarteen.
Aseta nappilukko kädensijaan Mattosuulakkeen varren
ohjaimen mukaisesti. Liu´uta nappi ohjaimeen lukon
sitomiseksi. Kun nappilukko kiinnittyy, liitäntä on varma.
2 SÄHKÖLIITOKSEN TEKEMINEN: Pitäen lujasti kiinni
letkusta (älä tartu kiinni Rainbowin kädensijan
käynnistimen aktivaattoriin), kytke Mattosuulakkeen
sähköjohto
Rainbowin
kädensijan
alapuolella
olevaan istukkaan.
3 SÄHKÖISTETYN
LETKUN
KIINNITYS
VOIMAYKSIKKÖÖN:
Kiinnitä sähköistetty letku voimayksikön etuosaan
ilman sisääntuloaukkoon. Työnnä liitospää ilman
sisäänmenoaukkoon, aukaise istukkaovi nostamalla
letkun liitoksen yläosalla, ja paina liitos koneeseen
kunnes molemmat liitokset napsahtavat paikoilleen.
Täten sähköliitos koneeseen on valmis.

SÄHKÖISTETTY
LETKU
VAROITUS:

Tämä letku sisältää
sähköjohtoja.
Vähentääksesi
sähköiskun vaaraa:
älä upota veteen.
Älä käytä tai korjaa
vahingoittunutta letkua.
Käytä vain sellaisella
matolla, jonka
puhdistusprosessi on
kosteuttanut.

4 MOOTTOROIDUN
MATTOSUULAKKEEN
VIRROITTAMINEN:
Kun sähköliitäntä on tehty, voimayksikön pääkatkaisija
virroittaa sekä voimayksikön että Mattosuulakkeen.
Kuitenkaan voimayksikkö ei aktivoi Mattosuulakkeen
harjarullaa. Rainbowin kädensijan liipaisin-nappula tulee
aktivoida Mattosuulakkeen käyttämiseksi. Sähköistetyn
letkun poistamiseksi voimayksiköstä, purista kytkimen
laidan lukituslaitteita ja vedä letku sisäänottoaukosta.
5 Kun sähkö on liitetty, paina Rainbown PÄÄLLE/POISkytkin “korkean nopeuden” asetukseen (>>) käyttääksesi
sekä Rainbowta että Moottoroitua Mattosuulaketta.
Sähköistetyn letkun kahvassa oleva kytkin käyttää
vain Moottoroitua Mattosuulaketta. Sähköistetty letku
irrotetaan alayksiköstä puristamalla sivusalpakiinnikkeitä
ja vetämällä letku ulos imuaukosta.
HUOLTOTIETOJA: OLE HYVÄ JA LUE ERITTÄIN HUOLELLISESTI.
Uuden puhdistajasi tehokkuus riippuu suuresti perushuollosta. Tässä opaskirjassa
annetut neuvot ohjaavat sinua suorittaessasi yksinkertaisen perushuollon kotona.
Saavuttaaksesi mahdollisimman tyydyttävät toimintavuodet, lue huolellisesti nämä
ohjeet ja säilytä ne kätevässä paikassa tulevaa tarvetta varten.
• Älä koskaan nouki kovia tai teräviä esineitä Rainbowilla. Esineet kuten neulat,
hiusneulat, nastat, värikynät ja kynän pätkät voivat vahingoittaa harjarullaa tai rikkoa
hihnan.
• ÄLÄ VOITELE MOOTTORIA. Moottori on pysyvästi voideltu ja suljettu.
• Käytä Mattosuulaketta ainoastaan pintapeitteisiin ja/tai suuriin lattiamattoihin.
• ÄLÄ KÄYTÄ PALJAILLA TAI KOVAPUISILLA LATTIOILLA.
• Käytä ainoastaan kuivilla pinnoilla. Älä käytä ulkona tai märillä pinnoilla.
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