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Instruções de Segurança Importantes

1. Utilize apenas como se descreve neste manual. Utilize apenas para o modelo Rainbow RHCS19.
2. Para reduzir o risco de choque elétrico, utilize apenas no interior.
3. Para evitar o risco de incêndio, não aspire nada que esteja a arder ou a deitar fumo, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes. 
4. Para evitar choque elétrico, não toque na ficha elétrica ou no Power Nozzle com as mãos molhadas.
5. Para evitar lesões, não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não utilize se as aberturas estiverem bloqueadas; deve mantê-las livres de pó, cotão, cabelos ou qualquer  

outra coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
6. Para evitar lesões, mantenha cabelos, roupas soltas, dedos e todas as partes do corpo longe das aberturas e partes móveis.
7. Para reduzir o risco de choque elétrico, use apenas naquilo que esteja seco. Não use o Power Nozzle no exterior ou em superficies molhadas.
8. Para reduzir lesões por partes móveis, desligue a alimentação elétrica antes da limpeza ou manutenção do Power Nozzle.
9. Este Power Nozzle tem isolamento duplo. Use apenas peças de substituição idênticas. Consulte as instruções para serviço de manutenção de aparelhos elétricos com  

isolamento duplo.
10. Um aparelho elétrico com isolamento duplo está marcado de uma ou mais das seguintes maneiras: as palavras “ISOLAMENTO DUPLO” ou “DUPLAMENTE ISOLADO” 

ou o símbolo de isolamento duplo (quadrado dentro de um quadrado).  Num aparelho elétrico com isolamento duplo existem dois sistemas de isolamento em vez de 
ligação à terra. Um aparelho elétrico duplamente isolado não tem um mecanismo de ligação à terra nem lhe deve ser acrescentado um. O serviço de manutenção de um 

aparelho elétrico com isolamento duplo exige extremo cuidado e conhecimento do sistema e deve ser realizado apenas por pessoal qualificado.  As peças de substituição para 
um aparelho elétrico com isolamento duplo devem ser idênticas às peças que substituem.

11. Para evitar risco de incêndio, não utilize para aspirar líquidos inflamáveis, tais como gasolina, ou em áreas onde os mesmos possam estar presentes.
12. O Rainbow pode ser utilizado por crianças com oito ou mais anos de idade e pessoas com redução de capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e 

conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relacionadas ao uso do Rainbow de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. Deve have supervisão das 
crianças de forma a assegurar que não brincam com o Rainbow.  O serviço de limpeza e manutenção da unidade não deve ser realizado por crianças sem supervisão.

13. Utilize o Power Nozzle apenas para aspirar coisas secas. Não o utilize no exterior ou em superfícies molhadas.
14. Nunca utilize o Power Nozzle para apanhar objetos duros ou afiados. Itens como alfinetes, ganchos de cabelo, tachas, lápis e bicos de lápis podem danificar o rolo da escova  

ou a correia.
15. Certifique-se sempre que o seu Rainbow está desligado da ficha antes de colocar o Power Nozzle.
16. Não lubrifique o motor. O motor está permanentemente lubrificado e selado.
17. Consulte o fabricante de pisos antes de utilizar o Power Nozzle em superfícies duras que não estejam cobertas. Então, teste o Power Nozzle num local pouco visível para verificar 

se a utilização causou dano ao piso.
18. O Power Nozzle NÃO deve ser utilizado em pisos polidos ou superfícies duras de acabamento brilhante. Para além disso, o Power Nozzle não deve estar a funcionar quando é 

deslocado de um lado para outro nesses pisos E os tubos devem estar colocados na posição de bloqueio vertical E o Power Nozzle deve estar inclinado para trás, nas duas rodas 
traseiras, para ser deslocado de um lado para outro sobre pisos polidos ou superfícies duras de acabamento brilhante.

ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA ‘ATENÇÃO’. Quando se utiliza um aparelho elétrico, 
devem sempre ser seguidas precauções básicas, incluindo as seguintes:

ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA ‘POR FAVOR, LEIA TODAS AS 
INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTA UNIDADE’
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O Rainbow® Power Nozzle™
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Contate um Distribuidor 
Autorizado Rainbow para 
substituição de correias 
do Power Nozzle e outros 
suprimentos.
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Controlo do Fluxo de Ar
O Power Nozzle possui o recurso de 
controlo do fluxo de ar. Para superficies 
delicadas, tais como tapetes, carpetes 
em microfibra e colchões, use-o com 
os bocais de entrada de de ar do Power 
Nozzle na posição ABERTA. Para todos 
os outros fins, use o Power Nozzle com 
os bocais de entrada de ar na posição 
FECHADA.

Superfície Polida ou Superfície Dura e de 
Acabamento Brilhante

!  ATENÇÃO: O Power Nozzle NÃO deve ser utilizado em 
pisos polidos ou pisos com superfície dura e acabamento brilhante.

Para além disso, ao DESLOCAR o Power Nozzle de um lado para outro em 
pisos polidos ou superfícies duras e de acabamento brilhante, o Power 
Nozzle NÃO deve estar a funcionar E os tubos devem estar colocados na 
posição de bloqueio vertical E o Power Nozzle deve estar inclinado para 
trás, nas duas rodas traseiras, assim sendo levado de um lado para outro 
nesses pisos.

1. Libertar com o pé

2. Braço do pivot

3. Pedal de libertação de  
bloqueio vertical

4. Controlo de fluxo de ar

5. Rolo da escova

6. Patilhas de libertação da base

3

OPEN

CLOSED



Guia de Resolução de Problemas
O aparelho elétrico Rainbow foi completamente testado e inspecionado. Se houver qualquer pequeno problema, os seguintes procedimentos para resolução de problemas podem ajudar a 
identificar e corrigir o problema. Se não puder resolver o problema, contate um Distribuidor Autorizado Rainbow. Qualquer procedimento de serviço que não esteja listado a seguir deve ser 
realizado por um Distribuidor Autorizado ou Centro de Serviço da Rainbow.

!  ADVERTÊNCIA: Desligue a alimentação elétrica antes de realizar serviço de manutenção da unidade.  Falha nesse procedimento poderá resultar em choque elétrico ou lesão.

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO

O motor do Power Nozzle não está a funcionar O gatilho manual não está ativado. Deve premir o gatilho no punho da mangueira.

Tubos não conectados. Certifique-se  que os tubos estão adequadamente conectados.

Conexão dos tubos não foi realizada. Certifique-se que os tubos estão adequadamente no lugar.

O protetor automático de reinicialização do motor disparou. Desligue o Rainbow. Deixe desligado por 30 segundos. Ligue-o 
novamente.

O motor do Power Nozzle está a funcionar mas a escova não 
roda

Correia partida. Desligue a alimentação elétrica; remova a placa-base; certifique-
se que a escova roda livremente; substitua a correia.

A escova do Power Nozzle está parada e não pode ser rodada 
à mão

Objeto alojado na câmara da escova. Desligue a alimentação; remova a placa-base; remova o objecto 
estranho; certifique-se que a escova roda livremente.

Rolamento desgastado. Contate um Distribuidor Autorizado Rainbow ou um Centro de 
Serviço para substituição do rolo da escova.

O Power Nozzle não está a apanhar resíduos adequadamente. Câmara de ar entupida. Desligue a alimentação; remova a placa-base; limpe a câmara de 
ar inteira.

Tubos ou mangueira entupidos. Desligue a alimentação; remova a obstrução; conecte  ao 
Rainbow; certifique-se que o ar circula livremente pela mangueira.

As cerdas não estão em contacto com a carpete. Certifique-se que a placa-base está completamente em posição 
antes de a trancar; substitua a escova se as cerdas estiverem 
demasiado curtas devido ao desgaste.

3     |     P O W E R  N O Z Z L E



Power Nozzle™ Montagem e Operação

Montagem
1. Antes de utilizar o Power Nozzle, 

siga o Guia de Iniciação Rápida para 
preparar o Rainbow.

2. Insira o tubo inferior com a extremidade 
macho na abertura localizada no topo 
do Power Nozzle. Prima para baixo até o 
botão de bloqueio dar um clique.

Operação
3. Ligue o Rainbow na tomada. 
4. Prima o principal botão de alimentação 

para baixo. O Rainbow começa sempre 
a alta velocidade.

5. Para sair da posição vertical, use o 
seu pé esquerdo e prima o pedal de 
libertação de bloqueio vertical para 
baixo. Então, puxe para trás.

6. Para ativar o Power Nozzle, aperte o 
gatilho no punho da mangueira. Solte o 
gatilho para desligar o Power Nozzle.

7. Guie o Power Nozzle passando-o 
lentamente na carpete para a frente e 
para trás livremente com movimentos 
fáceis. Deixe que o Power Nozzle e o 
Rainbow façam o trabalho. 

8. Para fixar o Power Nozzle na posição 
Vertical, use o seu pé esquerdo para 
carregar no pedal de bloqueio vertical. 
A seguir, pegue no conjunto de tubos 
e empurre para a frente até o sistema 

de tubos ficar completamente no lugar, 
seguro pelas patilhas de fixação. Solte o 
pedal de bloqueio vertical.

9. Para desconectar o Power Nozzle do 
tubo, liberte-o com o pé acima do braço 
do pivot.
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Substituição da Correia do Power Nozzle™

1. Vire o Power Nozzle de cabeça para baixo. 
Aperte simultaneamente as duas patilhas de 
fixação, puxe-as para cima e rode a placa-base 
para a frente do Power Nozzle para desconectar 
a placa-base. 

2. Manuseie a porta da correia perto da correia  
e rode em direção à parte de trás da placa- 
base para revelar a correia e a polia de bronze 
do motor. 

3. Com uma chave de fendas de cabeça chata, 
levante as duas extremidades do rolo da escova 
para cima até o rolo da escova se separar do 
Power Nozzle.

4. Remova a correia da polia do motor e então 
remova o rolo da escova do Power Nozzle.

5. Elimine a correia desgastada ou partida e 
substitua-a por uma correia nova.  Alinhe as 
ranhuras na nova correia com as ranhuras na 
polia, no centro, do rolo da escova.

6. Oriente o rolo da escova de forma que as cerdas 
apareçam conforme se vê no Diagrama 6. 
Posicione o rolo da escova e a correia por cima 
da polia de bronze do motor de forma que as 
ranhuras na nova correia se alinhem com as 
ranhuras na polia de bronze do motor.

7. Note as tampas das extremidades do rolo da 

Para obter o melhor desempenho, recomendamos que substitua a correia do Power Nozzle Rainbow a cada 12 a 18 meses ou quando notar que não está a limpar tão bem. O seu 
Power Nozzle vem equipado com uma correia de substituição que em poucos minutos pode ser facilmente trocada. Esta correia de substituição encontra-se no compartimento da 
correia de substituição por baixo da placa-base. Para obter correias de substituição adicionais, contate o seu Distribuidor Rainbow Autorizado.

!  ADVERTÊNCIA: Sempre desligue a alimentação elétrica durante o serviço de manutenção.

1
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escova em formato de ‘octágono’ bem como as 
cavidades em formato de ‘octágono’ no Power Nozzle. 
Também note as duas nervuras de ‘alinhamento’ 
próximas das cavidades em formato de ‘octágono’ 
no Power Nozzle. Puxe o rolo da escova para a frente 
e elimine a folga na correia de forma a manter a 
correia na polia de bronze do motor. Posicione o rolo 
da escova de forma que as tampas das extremidades 
em formato de ‘octágono’ fiquem nas nervuras de 
‘alinhamento’.

8. Use os polegares para empurrar as tampas das 
extremidades em formato de ‘octágono’ para a 
frente até o rolo da escova cair nas cavidades em 
formato de ‘octágono’ no Power Nozzle. Certifique-
se que as tampas das extremidades em formato de 
‘octágono’ estão adequadamente colocadas nas 
cavidades em formato de ‘octágono’. Rode o rolo da 
escova para certificar-se que a correia está montada 
corretamente na polia do rolo da escova e polia de 
bronze do motor. 

9. Feche a porta da correia, rodando-a para a frente e 
fechando-a com pressão.

10. Reinstale a placa-base, certificando-se de fixação 
completa pelas patilhas da frente e de trás.

11. Está completa a substituição da correia.
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Contate um Distribuidor 
Autorizado Rainbow para 
substituição de correias 
do Power Nozzle e outros 
suprimentos.
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