W OPARCIU O ZASADĘ MÓWIĄCĄ, ŻE
Wet Dust Can’t Fly ®
(mokry kurz nie unosi si˜ )

RAINBOW ® WYKORZYSTUJE

The Power of Water ®
(sił˜ wody)

ABY EFEKTYWNIE USUWAĆ BRUD ORAZ UNOSZĄCE
SIĘ DROBINY Z PAŃSTWA DOMU.

numer klienta
W ramach programu profesjonalnej obsługi klienta ÿ rmy Rexair, ka˛de urz˝dzenie Rainbow oraz przystawka Power
Nozzle, po przej˙ciu testów jako˙ci, otrzymuj˝ numer seryjny. Taki numer zapewnia:
 Wła˙cicielowi, identyÿ kację urz˝dzenia
 Dystrybutorowi, identyÿ kację gwarancji

 Pewno˙ˆ, ˛e urz˝dzenie przeszło test kontroli jako˙ci
 Pewno˙ˆ stanu technicznego fabrycznie
nowego urz˝dzenia

Dla potrzeb przyszłego u˛ycia nale˛y wpisaˆ numer seryjny w poni˛szej ramce. ˇadne autentyczne urz˝dzenie
Rainbow jak i ˛adna przystawka Power Nozzle nie powinny byˆ sprzedawane bez tego numeru. Je˛eli brakuje numeru
seryjnego, Rexair nie gwarantuje pochodzenia, wieku czy stanu takiego urz˝dzenia. Je˛eli macie Pa˘st wo problem ze
zlokalizowaniem numeru seryjnego w urz˝dzeniu Rainbow lub przystawce Power Nozzle, prosimy o kontakt z działem
obsługi klienta Rexair.

NUMER SERYJNY URZ˜ DZENIA RAINBOW

Model: e2 - 73 db(A)

TWÓJ AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR RAINBOW
NAZWA

Skontaktuj
si˜ z lok alnym
autoryzowanym
dystrybutorem,
w celu uzyskania
informacji
o zasadach
dbało˛ci o
urz˝dzenie
Rainbow,
zakresie
gwarancji,
cz˜˛ciach
zamiennych
oraz usługach
serwisowych.

ADRES
MIASTO/
WOJEWÓDZTWO/KOD
POCZTOWY
TELEFON
E°MAIL
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WIADOMO˛˝ OD REXAIR®

Rainbow® posiada certyÿ katy

Korzystaj˝c z okazji chcieliby˙my podziękowaˆ
i pogratulowaˆ Pa˘st wu wyboru systemu
czyszcz˝cego Rainbow. Zakupiony przez Pa˘st wa
system to efekt ponad 75 lat bezustannych prac
badawczych, projektowych oraz pomysłowo˙ci.
Obecnie produkty Rainbow s˝ sprzedawane
w 50 stanach i ponad 75 krajach na całym
˙wiecie. Wierzymy, ˛e Rainbow jest najbardziej
efektywnym i uniwersalnym z dostępnych
domowych systemów czyszcz˝cych.

asthma & allergy friendly ™

amerykaˇ skiej fundacji astmy
i alergii (AAFA)*.

Przy prawidłowym u˛ytkowaniu i obsłudze
Rainbow jest w stanie znacz˝co poprawiˆ
warunki ˙rodowiskowe w Pa˘st wa domach
zapewniaj˝c lata niezawodnej pracy. Prosimy
poświęcić klika minut na zapoznanie się z tym
przewodnikiem i zaznajomienie się z systemem
czyszcz˝cym Rainbow.

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

W przypadku jakichkolwiek pyta˘ lub problemów
z systemem Rainbow, prosimy skontaktowaˆ
się z dystrybutorem lub sprzedawc˝, u którego
zakupili Pa˘st wo Rainbow. Je˛eli nie s˝ Pa˘st wo
w stanie skontaktować się z nimi, prosimy
bez wahania skontaktować się w tej sprawie z
działem obsługi klienta ÿ rmy Rexair.
Firma Rexair jest członkiem
Organizacji sprzeda˙y
bezpo˛redniej (DSA) i stosuje
si˜ do jej kodeksu etycznego.

*Nazwa Asthma & ALLERGY FRIENDLY oraz logo ASTHMA & ALLERGY
FRIENDLY s˝ znakami certyÿ kacji oraz znakami towarowymi ALLERGY
STANDARDS LIMITED. Nazwa THE ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION OF
AMERICA jest zarejestrowanym znakiem towarowym AAFA.

50 W. Big Beaver Road, Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America
(248) 643-7222
custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com
Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of
Water®, Wet Dust Can’t Fly® oraz konÿ guracja system czyszcz˝cego Rainbow®
s˝ zarejestrowanymi znakami towarowymi Rexair LLC w Troy, Michigan,
Stany Zjednoczone.

3

wa˛ne instrukcje dotycz˝c e bezpiecze˙ stwa
!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIˆ Z I NSTRUKCJAMI PRZED U˙ YCIEM SPRZˆ TU.
NALE˙ Y WYKORZYSTYWA˝ WYŁ˜ CZNIE WYPOSA˙ ENIE REKOMENDOWANE PRZEZ PRODUCENTA.

! OSTRZE˙ENIE: W˝˛ pod napięciem zawiera przewody elektryczne i powinien byˆ
regularnie kontrolowany. Nie nale˛y u˛ywaˆ wę˛a je˛eli jest zniszczony, przecięty lub
przebity. Unikaˆ wci˝gania ostrych przedmiotów. Nie naprawiaˆ zepsutego wę˛a. W celu
przeprowadzenia naprawy nale˛y skontaktowaˆ się z autoryzowanym dystrybutorem
Rainbow lub centrum naprawczym. W celu czyszczenia nie nale˛y zanurzaˆ uchwytu
w cieczy. Wę˛a pod napięciem nale˛y u˛ywaˆ wył˝cznie z akcesoriami Rainbow lub
na dywanach nawil˛onych w procesie czyszczenia Rainbow. Przed podł˝czeniem
lub odł˝czeniem wę˛a lub zasilanej ko˘cówki nale˛y zawsze wył˝czaˆ urz˝dzenie.
! OSTRZE˙ENIE: Z uwagi na ryzyko pora˛enia pr˝dem, urz˝dzenia powinny byˆ
wykorzystywane wył˝cznie zgodnie z przeznaczeniem. Produkty elektryczne nie
powinny byˆ wykorzystywane do celów niezatwierdzonych. Przebicia oraz spięcia
mog˝ wyst˝piˆ w ka˛dym przypadku kiedy mamy do czynienia z elektryczno˙ci˝.
Je˛eli u˛ytkownik stanie na ziemi, która pokryta jest cienk˝ warstw˝ wody mo˛e
wyst˝piˆ powa˛ne pora˛enie. Z tego powodu nale˛y wykorzystywaˆ Rainbow
wył˝cznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji u˛ytkownika.
! OSTRO˙ NIE: Zbiornik urz˝dzenia Rainbow nie przechwytuje przedmiotów, które
s˝ odporne na namaczanie przez wodę, wł˝cznie ze zwi˝zkami oleistymi, tłustymi
(takimi jak sadza czy popiół) oraz substancjami sproszkowanymi (takimi jak ceramika,
pył ceglany czy gipsowy). Nie nale˛y wykorzystywaˆ urz˝dzenia Rainbow do zbierania
lub sprz˝tania w blisko˙ci jakichkolwiek lotnych b˝dź toksycznych materiałów.
1. Urz˝dzenie mo˛e byˆ u˛ywane przez dzieci powy˛ej 8 roku ˛ycia oraz osoby
z upo˙ledzeniami ÿ zycznymi, czuciowymi czy te˛ psychicznymi lub te˛ bez
do˙wiadczenia czy wiedzy, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub
przeszkolenia w zakresie u˛ytkowania urz˝dzenia w bezpieczny sposób oraz
zrozumienia istniej˝cych zagro˛e˘. Dzieci nie powinny bawiˆ się urz˝dzeniem.
Czyszczenia lub konserwacji nie powinno się pozostawiaˆ dzieciom bez nadzoru.
2. Po u˛yciu nale˛y ka˛dorazowo odł˝czyˆ Rainbow od sieci. Przed odł˝czeniem od
sieci nale˛y u˛yˆ wył˝cznika głównego. Odł˝czaj˝c urz˝dzenie od sieci nale˛y
trzymaˆ za wtyczkę, aby unikn˝ˆ zniszczenia przewodu, wtyczki, wtyków lub
gniazdka. Nie nale˛y ci˝gn˝ˆ lub nosiˆ urz˝dzenia u˛ywaj˝c przewodu jako
uchwytu, zamykaˆ drzwi na przewodzie przeci˝gaˆ lub przenosiˆ wokół ostrych
krawędzi lub rogów. Nie nale˛y wł˝czaˆ urz˝dzenia przez podł˝czenie przewodu
do sieci. Nale˛y trzymaˆ przewód z dala od gor˝cych powierzchni. Nie nale˛y
u˛ywaˆ zniszczonego przewodu lub wtyczki.
3. Nie nale˛y pozostawiaˆ urz˝dzenia podł˝czonego do pr˝du. Nale˛y odł˝czaˆ
Rainbow z gniazdka, gdy pozostaje bez nadzoru, a tak˛e przed naprawami lub
wymian˝ pasków napędowych w zasilanej ko˘cówce.
4. Je˛eli Rainbow lub którekolwiek akcesorium jest w złym stanie, nie nale˛y
podejmowaˆ prób u˛ycia urz˝dzenia. Je˛eli Rainbow nie pracuje prawidłowo,
został upuszczony, zniszczony, pozostawiony na zewn˝trz lub wpadł do wody
nale˛y skontaktowaˆ się z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow lub centrum
serwisowym w celu sprawdzenia sprzętu.
5. Nie nale˛y podejmowaˆ prób czyszczenia urz˝dzenia lub odł˝czania wę˛a do
momentu wył˝czenia urz˝dzenia i odł˝czenia wtyczki z gniazdka.
6. Nie nale˛y podł˝czaˆ urz˝dzenia do oprawek ˛arówek oraz u˛ywaˆ przedłu˛aczy.
Nie nale˛y stosowaˆ podręcznych transformatorów lub przetworników napięcia.
7. Nie nale˛y u˛ywaˆ urz˝dzenia Rainbow lub jego akcesoriów do przetykania
kanalizacji. W przypadku wciągnięcia do urz˝dzenia Rainbow gazów ˙ciekowych
istnieje ryzyko eksplozji.
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8. Nigdy nie dotykaj jedn˝ ręk˝ metalowych zlewów, rur z zimn˝ lub gor˝c˝ wod˝,
kiedy druga ręka pozostaje w kontakcie z metalowymi częściami wyposa˛enia
elektrycznego, osprzętu lekkiego lub wł˝cznika urz˝dzenia. Ciało mo˛e w
takim przypadku zamkn˝ˆ i uziemiˆ obwód elektryczny. Dodatkowo wilgotna
skóra mo˛e istotnie podwy˛szyˆ ryzyko. Nie obsługuj wtyczki lub wyposa˛enia
mokrymi rękami.
9. Nie nale˛y wkładaˆ ˛adnych obiektów do otworów; nie u˛ywaˆ z zablokowanymi
otworami; usuwaˆ kurz, kłaczki, włosy i wszystko, co mo˛e ograniczyˆ przepływ
powietrza; (B) trzymaˆ włosy, luźne ubrania, palce oraz inne części ciała z dala
od otworów i ruchomych części; (C) zachowaˆ szczególn˝ ostro˛no˙ˆ podczas
czyszczenia schodów.
10. Nie nale˛y zbieraˆ niczego, co płonie lub się tli np. papierosów, zapałek lub
gor˝cych popiołów. Nie nale˛y stosowaˆ do zbierania łatwopalnych lub
wybuchowych płynów takich jak benzyna lub wykorzystywaˆ w obszarach, w
których mog˝ one występowaˆ.
11. W celu uniknięcia mo˛liwo˙ci zapalenia lub eksplozji nie nale˛y wykorzystywaˆ
urz˝dzenia lub akcesoriów Rainbow w obszarach, w których mog˝ występowaˆ
łatwopalne lub/i wybuchowe opary lub pyły. Niektóre ˙rodki czyszcz˝ce mog˝
produkowaˆ takie opary. Obszary, na których wykorzystywano łatwopalne
substancje czyszcz˝ce powinny byˆ całkowicie suche i dokładnie wywietrzone
przed odkurzaniem.
12. Urz˝dzenie jest podwójnie izolowane. Wykorzystuj wył˝cznie identyczne części
zamienne. Zapoznaj się z instrukcjami dotycz˝cymi serwisowania podwójnie
izolowanych urz˝dze˘.
13. Urz˝dzenie Rainbow jest wyposa˛one w blokadę wł˝cznika,
która zapobiega pracy w przypadku, gdy zbiornik z wod˝ nie jest
prawidłowo zamknięty. NIE NALEˇY PODEJMOWAĆ PRÓB OBEJŚCIA TEJ
FUNKCJI ZABEZPIECZAJĄCEJ.
14. Przystawka Rainbow Power Nozzle jest wyposa˛ona w obrotow˝ szczotkę. W celu
uniknięcia uszkodze˘ ciała przystawka Rainbow Power Nozzle nie powinna byˆ
umieszczana w pobli˛u luźnej odzie˛y, bi˛uterii, włosów bądź powierzchni ciała
podczas gdy urz˝dzenie Rainbow jest podł˝czone do gniazdka elektrycznego.
Ko˘cówka Rainbow Power Nozzle NIE chroni przed uszkodzeniami ciała lub
zniszczeniami przedmiotów, które wejd˝ w kontakt z obrotow˝ szczotk˝.
15. Dla zmniejszenia ryzyka pora˛enia pr˝dem, urz˝dzenie mo˛e byˆ wyposa˛one
w spolaryzowan˝ wtyczkę (wtyki ró˛ni˝ się od siebie). Wtyczka pasuje do
spolaryzowanego gniazdka tylko w jednym kierunku. Je˛eli wtyczka nie pasuje
do gniazdka, nale˛y j˝ obróciˆ. Je˛eli nadal nie pasuje, nale˛y skontaktowaˆ się
z wykwaliÿ kowanym elektrykiem, aby zainstalowaˆ wła˙ciwe gniazdko. Nie
nale˛y modyÿ kowaˆ wtyczki.
16. W przypadku zniszczenia przewodu, nale˛y wył˝czyˆ wł˝cznik urz˝dzenia
Rainbow i odł˝czyˆ urz˝dzenie z pr˝du. Przewody zasilania musz˝ byˆ
wymieniane przez autoryzowanego dystrybutora Rainbow.
17. Nie nale˛y u˛ywaˆ ˛adnej z dmuchaw w przypadku zniszczenia przewodu lub
wtyczki. Nale˛y zaniechaˆ u˛ywania dmuchawy i zwróciˆ do punktu naprawczego
w celu kontroli i/lub naprawy.
18. Nie nale˛y przeci˝gaˆ przewodu pod dywanami. Nie nakrywaˆ dywanikami,
matami lub podobnymi pokryciami. Nie nale˛y przeprowadzaˆ przewodu pod
meblami i podobnymi przedmiotami. Przewód nale˛y układaˆ z dala od miejsc o
natę˛onym ruchu oraz tam, gdzie nie ma ryzyka potknięcia o niego.
19. Jest to profesjonalny element wysokiego napięcia i mo˛e powodowaˆ
zakłócenia elektromagnetyczne. W celu uzyskania informacji o wymaganiach
dotycz˝cych podł˝czenia zasilania nale˛y skontaktowaˆ się z lokaln˝ jednostka
administracyjn˝.
ZACHOWAJ TE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO Uˇ YTKU DOMOWEGO.
RAINBOW POWINIEN BYĆ Uˇ YWANY WYŁĄCZNIE W SPOSÓB OKREŚLONY W INSTRUKCJI.
INSTRUKCJE rainbowsystem.com
5

NAPRAWY SERWISOWE PODWÓJNIE IZOLOWANYCH URZ˜DZE˘ W podwójnie
izolowanych urz˝dzeniach wykorzystywane s˝ dwa systemy izolacji zamiast uziemienia. W podwójnie izolowanych
urz˝dzeniach ani nie występuje uziemienie ani tego typu zabezpieczenie nie powinno byˆ dodawane do urz˝dzenia.
Obsługa serwisowa podwójnie izolowanych urz˝dze˘ wymaga ekstremalnej uwagi i znajomo˙ci systemu i powinna
byˆ wykonywana wył˝cznie przez wykwaliÿ kowany personel serwisowy Rainbow. Części zamienne do podwójnie
izolowanych urz˝dze˘ musz˝ byˆ identyczne z częściami, które zastępują. Urz˝dzenia podwójnie izolowane s˝
oznaczone następującymi słowami „PODWÓJNA IZOLACJA” lub „PODWÓJNIE IZOLOWANE”. Na urz˝dzeniu mo˛e
pojawiˆ się tak˛e symbol (kwadrat w kwadracie). Jakiekolwiek czynno˙ci serwisowe inne ni˛ czyszczenie powinny byˆ
wykonywane przez autoryzowanego dystrybutora Rainbow lub centrum serwisowe.
®

zapoznaj si˜ z e swoim systemem Rainbow
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1.

Wieszak do przewodu
elektrycznego
2. Za˙lepka otworu wylotu
powietrza
3. Otwór wylotu powietrza
4. Regulator
strumienia powietrza
5. Przeł˝cznik
regulatora zasilania
6. Uchwyt
7. Obudowa główna z silnikiem
8. Otwór wlotu powietrza
9. Zatrzask zbiornika wody
10. Wieszak na ko˘cówki
czyszcz˝ce

W celu zakupu akcesoriów lub cz˜˛ci zamiennych
skontaktuj si˜ z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nakrętka separatora
Separator
Zbiornik wody
Wózek
Zatrzask wózka
Filtr HEPA
Ko˘cówka pompuj˝ca
Ssawka szczelinowa długa
Szczotka podłogowo-˙cienna
Worek do po˙cieli (Nie
pokazano)
21. Rury elektryczne
22. Rękoje˙ˆ elektrowę˛a

23. Spust rękoje˙ci
24. Rura ss˝ca rękoje˙ci
25. Regulator przepływu
powietrza
26. Ssawka szczelinowa krótka
27. Szczotka okr˝gła
28. Szczotka tapicerska
29. Elektrow˝˛
30. Szczotka elektryczna do
dywanów*

*Opis obejmuje opcjonaln˝ ko˘cówkę Power Nozzle
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siła i pełna kontrola w twoich r˜ kach
Przełącznik Regulatora Zasilania
Przeł˝cznik regulatora zasilania kontroluje prędko˙ˆ silnika urz˝dzenia Rainbow.

HIGH: Ustawienie wykorzystywane do sprz˝tania ogólnego.
OFF: Wył˝cza urz˝dzenie.
LOW: Ustawienie wykorzystywane do czyszczenia powietrza. (patrz str. 13)

Regulator Kontrolujący Przepływ Powietrza
Otwór kontroluj˝cy przepływ powietrza w wę˛u mo˛e pozostaˆ zamknięty lub otwarty, aby umo˛liwiˆ kontrolę
przepływu powietrza w trakcie odkurzania delikatnych przedmiotów takich jak ÿ rany oraz aby ułatwiˆ przesuwanie
ko˘cówki Power Nozzle po gęstych dywanach. W trakcie sprz˝tania z łatwo˙ci˝ mo˛na ustaliˆ wła˙ciwe ustawienie.
OBNI˙ ONY PRZEPŁYW POWIETRZA: Nale˛y otworzyˆ otwór odpowietrznika i
ustawiˆ w zale˛no˙ci od potrzeb, aby zredukowaˆ przepływ.
PEŁNA MOC: Nale˛y w pełni zamkn˝ˆ otwór, aby uzyskaˆ najwy˛sz˝
wydajno˙ˆ czyszczenia.

Suwak Rękojeści
Umieszczony na rękoje˙ci suwak umo˛liwia kontrolę nad funkcjami elektrowę˛a w trakcie korzystania z Power Nozzle,
RainbowMate, RainJet i AquaMate.
POZYCJA DO PRZODU: Blokuje spust – wył˝cza zasilanie.
POZYCJA ˛RODK OWA: (Zalecana) Nale˛y ˙cisn˝ˆ spust, aby wł˝czyˆ lub wył˝czyˆ
zasilanie.
POZYCJA TYLNA: Spust jest zablokowany – zasilanie wł˝czone.

Wieszak Na Końcówki Czyszczące
Umo˛liwia zabieranie ze sob˝ szczotek i ssawek najczęściej używanych w trakcie
sprz˝tania, kiedy przemieszczamy się z pokoju do pokoju. Nale˛y go zaczepiˆ z przodu
urz˝dzenia Rainbow przez wsunięcie w prowadnice znajduj˝ce się po obu stronach
przedniej części głównej obudowy. W celu zablokowania nale˛y przycisn˝ˆ w dół.
Elementy wyposa˛enia umieszcza się w środku przez wsuwanie ich w rowki. Wieszak
mo˛e byˆ tak˛e przymocowany do rury.
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przewodnik szybkiego uruchomienia
Zło˛enie urz˝dzenia Rainbow i przygotowanie do pracy to tylko kilka krótkich kroków.

1. Napełnij zbiornik wody…

Zacznij od zimnej wody z kranu. Napełnij zbiornik do momentu a˛ woda zakryje szczyt kopułki znajduj˝cej się w
wewnętrznej części zbiornika. Przepełnienie lub zbyt niski poziom wody obni˛˝ wydajno˙ˆ czyszczenia. Woda
powinna byˆ wymieniona gdy zauwa˛alny jest spadek efektywno˙ci czyszczenia.

2. Zamocuj zbiornik w urządzeniu Rainbow…

Wyrównaj i ustaw Rainbow na szczycie zbiornika. Przymocuj dwa zatrzaski, po jednym z ka˛dej strony
zbiornika do wie˘c a i zatrza˙nij. W celu odł˝czenia od zbiornika zwolnij zatrzaski i podnie˙ urz˝dzenie Rainbow.
Urz˝dzenie Rainbow nie będzie działało bez zaczepionego zbiornika.

3. Umieść urządzenie Rainbow na wózku…

Nale˛y umie˙ciˆ urz˝dzenie Rainbow razem ze zbiornikiem na wózku, ł˝cz˝c w ystaj˝c˝ część urz˝dzenia z
wystaj˝c˝ częścią podstawy tak jak pokazano. Zatrzask w wózku zablokuje urz˝dzenie Rainbow na miejscu. Aby
zwolniˆ urz˝dzenie naci˙nij zatrzask.

4. Przyłącz elektrowąż…

Wci˙nij ł˝cznik elektrowę˛a w otwór wlotowy powietrza a˛ usłyszysz kliknięcie. Aby go usun˝ˆ, ˙ci˙nij oba
zaczepy i wyci˝gnij elektrow˝˛.

5. Podłącz rury elektryczne…

Wprowadź męski koniec jednej rury do ˛e˘sk iego drugiej. Wci˙nij rury w siebie, a˛ kliknie zatrzask rury. Rury
rozłącza się przez naciśnięcie przycisku i rozciągnięcie.

6. Połącz rury z rękojeścią …

Rękoje˙ˆ elektrowę˛a poł˝cz z górn˝ cz ęścią rury. Wci˙nij a˛ do usłyszenia kliknięcia zatrzasku rury. Rury
rozłącza się przez naciśnięcie przycisku i rozciągnięcie.

7. Wybierz szczotkę lub ssawkę…

Ustal jaki rodzaj czyszczenia będziesz wykonywaˆ (patrz tabela na stronie 11), a następnie podłącz szczotkę
lub ssawkę do dolnej części rury lub rękoje˙ci elektrowę˛a. Akcesoria s˝ blokowane poprzez zatrzaski rury. Aby
rozł˝czyˆ, naci˙nij przycisk na rurze i rozci˝gnij.

8. Podłącz urządzenie Rainbow do źródła zasilania i włącz…

Podł˝cz przewód zasilaj˝cy do najwygodniejszego z gniazdek. Wybierz opcję HIGH dla uzyskania najlepszej
wydajno˙ci sprz˝tania.
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właˆciwe u˛ytkowanie i obsługa
Postępowanie według kilku wskazówek dotycz˝cych obsługi urz˝dzenia pozwoli na lata bezproblemowego działania
systemu czyszcz˝cego Rainbow. Zaniedbanie wszystkich lub części instrukcji mo˛e prowadziˆ do spadku wydajno˙ci
czyszczenia oraz potencjalnych wydatków zwi˝zanych z serwisowaniem.

Zmieniaj wodę kiedy jest brudna…

Nie u˛ywaj urz˝dzenia zbyt długo na jednym zbiorniku wody. Sprawdzaj stan wody
podczas sprz˝tania i je˛eli w wodzie pojawią się zagęszczaj˝ce j˝ kłaczki i brud
opró˛nij zbiornik i dodaj ˙wie˛ej czystej wody. Wła˙ciwy poziom wody to poziom
wskaźnika w ˙rodku zbiornika. Nigdy nie napełniaj zbiornika powy˛ej tego poziomu.

Zawsze opróżniaj i czyść zbiornik wody…

Natychmiast po u˛yciu urz˝dzenia Rainbow nale˛y odpi˝ˆ zbiornik wody i wylaˆ
brudn˝ wodę przez otwór wlotu powietrza. Cię˛sze resztki, które pozostały w
zbiorniku po wylaniu wody nale˛y usun˝ˆ. Następnie nale˛y umyˆ zbiornik wody
wod˝ z płynem do naczy˘. Nale˛y go dokładnie wypłukaˆ i osuszyˆ. Nie należy
przechowywaˆ urz˝dzenia Rainbow na zbiorniku.
! OSTRO˙NIE: Zawsze odpinaj, opró˛niaj i myj zbiornik wody po zako˘czeniu
pracy. Pomaga to w uniknięciu przykrych zapachów, zapobiega wzrostowi
drobnoustrojów i bakterii oraz zbieraniu się piany w zbiorniku. Mycie nale˛y
wykonywaˆ ręcznie. Zbiornik nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Czyszczenie separatora…

W celu uzyskania najlepszej wydajno˙ci nale˛y często wyci˝gaˆ i czy˙ciˆ separator.
W przypadku konieczno˙ci nale˛y wykorzystaˆ zał˝czon˝ szczotkę/klucz separatora
Rainbow aby poluźnić nakrętkę. Nale˛y dokładnie wyczyścić wnętrze oraz zewnętrzn˝
część separatora wod˝ i mydłem przy u˛yciu szczotki separatora Rainbow. Nale˛y
oczy˙ciˆ i wysuszyˆ kołnierz pod separatorem. Zaraz po czyszczeniu nale˛y osuszyˆ i
umie˙ciˆ separator na miejscu. Ręcznie dokręcić nakrętkę separatora. Nie nale˛y sił˝
dokręcaˆ separatora na gwintowany trzon.
! OSTRZE˙ENIE: Zawsze ponownie umieszczaj separator na miejscu po zaraz
po czyszczeniu (ręcznie dokręcaj nakrętkę). Nie nale˛y u˛ywaˆ urz˝dzenia Rainbow
bez separatora.

Czyszczenie zatkanego węża…

Je˛eli pojawi się zauwa˛alnie obni˛ony przepływ powietrza podczas korzystania
z elektrowę˛a, mo˛liwe ˛e elektrow˝˛ uległ zatkaniu. W celu usunięcia zatoru
nale˛y wył˝czyˆ urz˝dzenie Rainbow i odł˝czyć od źródła pr˝du. Następnie nale˛y
usun˝ˆ za˙lepkę wylotu powietrza w tylnej części urz˝dzenia. Podł˝czyˆ elektrow˝˛
do otworu wylotowego upewniając się, ˛e oba zatrzaski zostały zablokowane.
Umie˙ciˆ rurę rękoje˙ci elektrowę˛a w otworze wlotu powietrza w przedniej części
urz˝dzenia. Wł˝czyˆ urz˝dzenie i potrz˝sn˝ˆ w ę˛em. Jakiekolwiek zanieczyszczenia,
które utknęły w wę˛u zostan˝ przechwycone przez zbiornik wody.
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kompletne rozwi˝ zanie do sprz˝ tania w domu
Szeroki asortyment przystawek czyszcz˝cych zapewnia siłę i uniwersalno˙ˆ umo˛liwiaj˝c˝ sprz˝tanie praktycznie
wszystkiego w domu.

Pomiędzy Czyszczenie
poduszkami
Okien

PRZYSTAWKA

Meble

Szczotka do kurzu





Szczotka do tapicerki





Ssawka krótka/długa



Schody

Dywany i
Dywaniki






Powierzchnie
Trudnodostępne





Power Nozzle*








RainJet*



Squeegee*




Rexafoamer*
Ko˘cówka pompuj˝ca

Ściany



Szczotka do Podłóg
i Ścian

RainbowMate*

Podłogi





* Dostępne jako akcesorium dodatkowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.

! OSTRO˙NIE: Nale˛y zawsze czy˙ciˆ przystawki przed u˛yciem do czyszczenia tkanin. W celu uniknięcia
zarysowa˘ delik atnych powierzchni, nale˛y utrzymywaˆ włosie szczotki do kurzu w czysto˙ci.
! OSTRO˙NIE: Nie nale˛y wykorzystywaˆ szczotki do kurzu do czyszczenia telewizorów czy
ekranów komputerowych.

Czyszczenie przystawek…

Szczotka do podłóg i ˙cian, szczotka do kurzu oraz szczotka do tapicerki mog˝ byˆ
oczyszczane otwart˝ ko˘cówk˝ elektrowę˛a urz˝dzenia Rainbow podczas pracy,
mo˛na te˛ zdj˝ˆ przystawkę i oczy˙ciˆ w ciepłej wodzie z mydłem. Przed ponownym
umieszczeniem w urz˝dzeniu nale˛y przystawkę osuszyˆ. Je˛eli włosie szczotki zu˛yje
się lub zniszczy skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Rainbow, aby nabyˆ now˝.

Wykorzystywanie regulatora strumienia powietrza…

Regulator strumienia powietrza Rainbow redukuje hałas dobiegaj˝cy z wlotu
powietrza. Zaleca się używanie regulatora kiedy Rainbow jest wykorzystywany jako
dmuchawa bądź do pompowania. Nale˛y po prostu wcisn˝ˆ regulator do otworu wlotu
powietrza przed u˛yciem urz˝dzenia Rainbow do czynno˙ci pompuj˝cych.
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kompletne rozwi˝ zanie do sprz˝ tania w domu
Czyszczenie podłóg…

Wykorzystaj szczotk˜ do podłóg i ˛cian. Czysty i atrakcyjny wygl˝d podłóg
drewnianych oraz pokrytych linoleum to jedna z domen szczotki do podłóg i
˙cian, która doskonale usuwa zalegaj˝ce na powierzchni ˙mieci i brud. Częste
u˛ywanie pozwala na uniknięcie rys powodowanych przez drobiny znajduj˝ce się
na powierzchni podłogi. Regulator przepływu powietrza powinien byˆ zamknięty,
ustawiony na PEŁNĄ MOC.

Czyszczenie podłóg pokrytych dywanami…

Wykorzystaj Power Nozzle.™* Lekka przystawka Rainbow Power Nozzle usuwa
brud z głębi dywanów i wykładzin. Jej szczególnie skuteczna obrotowa szczotka
poluźnia kłaczki, nici, włosy i brud pozostawiaj˝c dywan miękkim i czystym. Aktywne
szczotki krawędziowe usuwaj˝ brud zgromadzony wzdłu˛ krawędzi dywanu, listew
przy˙ciennych czy mebli. Regulator przepływu powietrza powinien byˆ ustawiony na
PEŁNĄ MOC.

Odkurzanie…

Wykorzystaj szczotk˜ do kurzu. Z uwagi na to, ˛e urz˝dzenie Rainbow wi˝˛e kurz z
wod˝ i wypuszcza wył˝cznie oczyszczone przez wodę powietrze Twój dom nie będzie
wymagał częstego odkurzania. W celu utrzymania nieskazitelnej czysto˙ci domu nie
zapomnij o odkurzaniu często pomijanych miejsc takich jak parapety, ramy obrazów,
˛aluzje, klosze lamp, oprawki lampek, zagłębienia, ro˙linki, kapelusze, odzie˛, kratki
wentylacyjne, kurtyny i zasłony. W przypadku kloszy lamp i innych podobnych
obiektów nale˛y obni˛yˆ moc ssania przez otwarcie regulatora przepływu powietrza.
W przypadku obiektów delikatnych mo˛na jeszcze bardziej obni˛yˆ moc przepływu
powietrza.

Czyszczenie ścian…

Wykorzystaj szczotk˜ do podłóg i ˛cian. Wszystkie ˙ciany tapetowane, kryte
panelami czy malowane pozostaj˝ na dłu˛ej czyste kiedy kurz i brud s˝ usuwane
regularnie. Sprz˝tanie nale˛y rozpocz˝ˆ od suÿ tu i przesuwaˆ szczotkę w dół do
podłogi wykonuj˝c powolne jednostajne pociągnięcia. Dla uzyskania najlepszego
efektu pozwalaj na kontakt ze ˙cian˝ wył˝cznie górnej części szczotki. Przy utrzymaniu
małej przestrzeni pomiędzy ˙cian˝ a krawędzią szczotki, kurz jest usuwany zanim
dostanie się pomiędzy szczecinki, co pozwala na uniknięcie smug. Otwór kontroli
przepływu powietrza powinien byˆ zamknięty, ustawiony na PEŁNĄ MOC .

Czyszczenie wąskich przestrzeni…

Wykorzystaj ssawk˜ szczelinow˝. Ssawkę szczelinow˝ wykorzystuje się do
czyszczenia w˝skich i ciasnych przestrzeni pomiędzy ˛eberkami kaloryferów, pod
kaloryferami, wzdłu˛ krawędzi podłogi, listew przy˙ciennych oraz głęboko pomiędzy
poduszkami. Regulator przepływu powietrza powinien byˆ zamknięty, ustawiony na
PEŁNĄ MOC.

Czyszczenie schodów pokrytych dywanami…

Wykorzystaj szczotk˜ do tapicerki. W celu sprz˝tania schodów pokrytych
dywanami zdejmij Rainbow z wózka. Upewnij się, ˛e urz˝dzenie spoczywa pewnie
na stopniu o jeden wy˛szym ni˛ sprz˝tany. Podno˙ urz˝dzenie za uchwyt i przeno˙
o jeden stopie˘ kontynuuj˝c sprz˝tanie kolejnych schodów. Obróˆ szczotkę do
tapicerki o 90 stopni, aby posprz˝taˆ podstopnice. Regulator przepływu powietrza
powinien byˆ zamknięty, ustawiony na PEŁNĄ MOC.
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˛wieże oczyszczone przez wodę powietrze…

Urz˝dzenie Rainbow nie tylko czy˙ci podłogi i meble, ale tak˛e powietrze! Po prostu
napełnij zbiornik wod˝, ustaw Rainbow na ˙rodku pokoju i uruchom w trybie
powolnej pracy na około godzinę. Urz˝dzenie Rainbow usunie cię˛kie zapachy,
unosz˝cy się pył i inne cz˝stki z powietrza wi˝˛˝c je w w odzie.

Usuwanie przykrego zapachu…

Wykorzystaj Od˛wie˙acz Powietrza Rainbow.* Przed u˛yciem urz˝dzenia Rainbow
dodaj odrobinę preparatu Rainbow Fresh Air do wody w zbiorniku. Urz˝dzenie szybko
przeprowadzi cyrkulację i odświe˛y powietrze na całym obszarze podczas sprz˝tania
łagodz˝c wszystkie niepo˛˝dane domowe zapachy.

Aromatyzacja…

Wykorzystaj zapachy Rainbow*. Dodaj kilka kropli dowolnego zapachu Rainbow do
wody w zbiorniku. Umie˙ˆ urz˝dzenie na ˙rodku pokoju i uruchom w trybie wolnym.
W przeci˝gu kilku minut po domu rozejdzie się przyjemny zapach.

Czyszczenie mebli tapicerowanych…

U˙yj szczotk˜ do tapicerki. Głęboki brud mo˛e zmniejszyˆ ˛ywotno˙ˆ i długowieczno˙ˆ
tapicerki. Szczotka do tapicerki Rainbow efektywnie usuwa brud z tapicerowanych
mebli. U˛ywaj˝c wyj˝tkowej strumieniowej szczotki Rainbow, wszystkie ˙mieci i
włosy zwierz˝t znikaj˝ jak za dotknięciem czarodziejskiej ró˛d˛ki. Szczotkę do tapicerki
mo˛na wykorzystywaˆ do czyszczenia sof, krzeseł, materacy, poduszek, kocy, półek w
szafkach, i zasłon. Szczotka do tapicerki mo˛e byˆ u˛ywana oddzielnie lub z doł˝czon˝
szczotk˝ strumieniow˝ (Jet Brush). WSKAZÓWKA: Ta szczotka jest tak˛e doskonała
do delikatnego czyszczenia odzie˛y i odzie˛y zewnętrznej – np. wełnianej, futer oraz
delikatnych tkanin. Przepływ powietrza nale˛y ustawiˆ stosownie do czyszczonych
przedmiotów.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych…

Wykorzystaj szczotk˜ do kurzu. Podłogowe i suÿ towe otwory wentylacyjne zbieraj˝
i zwracaj˝ do obiegu kurz w całym domu. Miękkie włosie szczotki do kurzu dostaje
się w szpary otworów wentylacyjnych z łatwo˙ci˝ usuwaj˝c uporczywy brud i
zablokowane odłamki. Otwór kontroli przepływu powietrza powinien byˆ zamknięty,
ustawiony na PEŁNĄ MOC.

Do odświeżania poduszek i poduch meblowych…

Wykorzystaj specjalny worek. Poręczny plastikowy worek pozwala usun˝ˆ stęchłe,
pełne kurzu powietrze z poduszek i poduch. Mieszczą się w nim nawet największe
z nich. Zaczynamy od umieszczenia poduszki w worku. Na ko˘cówkę rury ss˝cej
rękoje˙ci zakładamy szczotkę do tapicerki, obci˝gamy worek do poduch ciasno wokół
tej ko˘cówki, wł˝czamy Rainbow i obserwujemy, jak stęchłe, pełne kurzu powietrze
zostaje wessane. Pilnuj˝c, ˛eby worek nie zsunął się z rury, odł˝czamy przewód od
przedniego wlotu Rainbow i mocujemy do otworu wylotu powietrza. Poduszka jest
teraz spulchniona czystym, wypłukanym wod˝ powietrzem.
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Aby odświeżyć łóżko…

U˙yj szczotki trzepi˝cej Rainbow Power Nozzle. Materace, materace ze
sprę˛ynami, ramy łó˛ek, poduszki, łó˛ka polowe i ˙piwory mo˛na dokładnie
wyczy˙ciˆ, u˛ywaj˝c systemu czyszcz˝cego Rainbow. U˛yj szczotki trzepi˝cej
Rainbow Power Nozzle, aby usun˝ˆ ze swojego łó˛ka włosy, złuszczony naskórek,
roztocza kurzu, okruszki i inne drobne zanieczyszczenia. Przestroga: U˛ywanie
szczotki trzepi˝cej Rainbow Power Nozzle na delikatnej pościeli i miękkim łó˛ku
mo˛e spowodowaˆ uszkodzenie.

Pompowanie i dmuchanie powietrzem…

Wykorzystaj koˇc ówk˜ pompuj˝c ˝. Ko˘cówka pompuj˝ca Rainbow doskonale
nadaje się do nadmuchiwania materacy, piłek pla˛owych i innych dmuchanych
zabawek.
! OSTRZE˙ENIE: Upewnij się, ˛e króciec do pompowania jest prawidłowo
zablokowany w ko˘cówce pompuj˝cej (1/4 obrotu). Je˛eli nie, przedmiot zostanie z
du˛˝ sił˝ odr zucony od narzędzia.

INSTRUKCJE:
1.
2.
3.
4.
5.

Zdejmij za˙lepkę wylotu powietrza z urz˝dzenia Rainbow.
Przył˝cz elektrow˝˛ Rainbow do otworu wylotu powietrza.
Przył˝cz ko˘ cówkę pompuj˝c˝ do rury rękoje˙ci elektrowę˛a.
Ustaw regulator przepływu powietrza na PEŁNĄ MOC.
Ostro˛nie umie˙ˆ króciec ko˘ cówki pompuj˝cej w otworze wlotowym
nadmuchiwanego przedmiotu.
6. Przeł˝cz wł˝cznik Rainbow w pozycję HIGH.
TRYB NADMUCHU
TRYB SSANIA
KRÓCIEC DO POMPOWANIA

Czyszczenie wąskich przestrzeni…

Wykorzystaj koˇc ówk˜ pompuj˝c ˝ w celu dokładnego wyczyszczenia
trudnodost˜pnych przestrzeni. Ta uniwersalna ko˘cówka mo˛e byˆ u˛ywana z
króˆcem lub ssawk˝ szczelinow˝ dług˝, w zale ˛no˙ci od potrzeb. WSKAZÓWKA:
Ko˘cówka pompuj˝ca ma zastosowanie w przypadku czyszczenia wnętrza pojazdu.

Sprzątanie pod lodówkami…

Wykorzystaj ssawk˜ dług˝. Jednym z najczęściej pomijanych miejsc podczas
sprz˝tania jest przestrze˘ pod lodówk˝. Wę˛ownica chłodz˝ca lodówki przyci˝ga
kurz i okruchy, co mo˛e stać się przyczyn˝ zmniejszenia efektywno˙ci pracy i
wydajno˙ci energetycznej. Z uwagi na smukły kształt ssawka długa mo˛e byˆ
u˛ywana do łatwego odkurzania widocznych wę˛ownic chłodz˝cych lodówki oraz
podstawy zmywarki i suszarki.
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poszerz mo˛liwoˆci swojego urz˝ dzenia Rainbow®
dodatkowymi akcesoriami
W celu uzyskania dodatkowych informacji o tych produktach prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.

Dotrze tam gdzie nie dotarł jeszcze ˛aden mop.
Zamontowany na urz˝dzeniu zbiornik wysokiej
pojemno˙ci pozwala na najwy˛szej klasy sprz˝tanie
w przypadku większych prac. Przystawki w postaci
g˝bki i szczotki mog˝ byˆ u˛ywane naprzemiennie
na płytkach, linoleum, aby skutecznie wyszorowaˆ
nawet stary zaschnięty brud. Obróˆ g˝bkę, a gumowy
˙ci˝gacz-ssawka Squeegee pozostawi podłogę bez
skazy. Wykorzystaj płyn Clean Floor i uzyskaj wyniki z
najwy˛szej półki.

Przystawka do czyszczenia dywanów AquaMate
pozwala na uzyskanie profesjonalnych wyników w
rozs˝dnych cenach. AquaMate pracuje efektywnie na
większo˙ci dywanów i szybko je osusza. Urz˝dzenie
szybko usuwa plamy po rozlanych napojach,
zwierzętach i ślady błota. Pa˘st wa s˝siedzi pomy˙l˝,
˛e Wasze dywany zostały profesjonalnie wyczyszczone.
Wykorzystaj rozwi˝zanie do czyszczenia dywanów
AquaMate i uzyskaj wyniki z najwy˛szej półki.

Elegancki i lekki RainbowMate pozwala na dotarcie i
sprz˝tanie niewielkich przestrzeni takich jak schody,
tapicerka czy wnętrza samochodów. Urz˝dzenie
RainbowMate posiada napędzaną silnikiem szczotkę,
maksymalnie podwy˛szaj˝c˝ wydajno˙ˆ sprz˝tania.

Czy s˝ Pa˘st wo gotowi na ˙wie˛y oddech? RainMate
oferuje słodko pachn˝ce powietrze w najbardziej
praktyczny i unikalny sposób z mo˛liwych. Po prostu
dodaj kilka kropli swojego ulubionego zapachu Rainbow
lub płynu Rainbow Fresh Air do zbiornika wody
RainMate i ciesz się najpiękniejszymi zapachami ˙wiata.

Szczotka do podłóg i ścian Jumbo

Przedłużony wąż

Szczotka do podłóg i ˙cian Jumbo o szeroko˙ci ponad
35 cm pokrywa większy obszar pozwalaj˝c na o wiele
szybsze sprz˝tanie.

W˝˛ o długo˙ci prawie 4,25 m daje dodatkowy zasięg
przy zastosowaniu przystawek Rainbow i Power Nozzle
To wygodne rozwi˝zanie w czasie sprz˝tania du˛ych
powierzchni schodów i suÿ tów.

Prawie 4-litrowy zbiornik wody

Rexafoamer

Zbiornik wody o pojemno˙ci 3,75 l jest dostępny do
większych prac, pozwalaj˝c na czyszczenie przez
dłu˛szy okres bez zmieniania wody. Zbiornik ten pasuje
do wózka Rainbow i podwaja mo˛liwo˙ci sprz˝tania
urz˝dzeniem Rainbow.

Rexafoamer tworzy „such˝” pianę z płynnego szamponu.
Pa˘st wa dywaniki i dywany mog˝ byˆ profesjonalnie i
tanio wyprane szamponem, a to wszystko w waszym
domu. Wykorzystaj płyn Rexafoamer Shampoo i uzyskaj
wyniki z najwy˛szej półki.
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przystawka Rainbow Power Nozzle

Lekka przystawka Rainbow z własnym napędem usuwa brud z głębi runa wykładzin i dywanów, a tak˛e z twardych
podłóg. Jej silna obrotowa szczotka poluźnia kłaczki, nici, włosy i brud pozostawiaj˝c dywan miękkim i czystym.
Aktywne szczotki krawędziowe usuwaj˝ brud zgromadzony wzdłu˛ krawędzi dywanu, listew przy˙ciennych czy mebli.
Wł˝cznik zasilania powinien byˆ ustawiony na PEŁNĄ MOC.
2

5

1

4
3

* Dostępne jako akcesorium dodatkowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.

1.
2.
3.

Wypinacz
Przegub
Aktywne szczotki krawędziowe

4.
5.

Wałek z włosiem
Zatrzaski osłony wałka

Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow w przypadku
konieczno˙ci wymiany pasków Power
Nozzle oraz innych części.

Aktywne czyszczenie krawędzi…

Przystawka Power Nozzle do urz˝dzenia Rainbow wyposa˛ona jest w
aktywne szczotki krawędziowe po obu stronach. Sprz˝tanie Power Nozzle
wzdłu˛ listew przy˙ciennych lub mebli pomaga usuwaˆ brud uwięziony pod
krawędziami dywanów.

!

OSTRZE˙ ENIE: Aby unikn˝ˆ ryzyka pora˛enia pr˝dem nie nale˛y zbieraˆ płynów przy pomocy

Power Nozzle.

OSTRO˙ NIE: Przystawki Power Nozzle nale˛y u˛ywaˆ wył˝cznie do zbierania suchego brudu. Nie nale˛y jej
u˛ywaˆ na zewn˝trz lub na mokrych powierzchniach.
!

! OSTRO˙ NIE: Przy pomocy przystawki Power Nozzle nigdy nie nale˛y zbieraˆ twardych lub ostrych
przedmiotów. Przedmioty takie jak pinezki, spinki do włosów, gwoździe, kredki czy drewniane ołówki mog˝
spowodowaˆ zniszczenia obrotowej szczotki lub paska.
! OSTRO˙ NIE: Zawsze upewniaj się, ˛e urz˝dzenie Rainbow jest odł˝czone od źródła pr˝du podczas
podł˝czania przystawki Power Nozzle.
!
!
!

OSTRO˙ NIE: Nale˛y zawsze odł˝czaˆ Rainbow od źródła pr˝du podczas serwisowania.
OSTRO˙ NIE: Nie nale˛y oliwiˆ silnika. Sinik jest permanentnie nasmarowany i zamknięty.
OSTRO˙ NIE: Przed u˛yciem Rainbow Power Nozzle na odsłoniętych twardych powierzchniach skonsultuj

się z producentem podłogi. Następnie wypróbuj Power Nozzle w niewidocznym miejscu, aby sprawdziˆ czy u˛ycie nie
uszkodzi podłogi.
16
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przystawka Power Nozzle składanie i obsługa
Składanie
a. Przed u˛yciem przystawki Power Nozzle
nale˛y zapoznaˆ się z przewodnikiem
szybkiego uruchomienia na stronach
8-9, aby przygotowaˆ urz˝dzenie
Rainbow.
b. Włó˛ doln˝ czę˙ˆ rury z męskim
zako˘ czeniem do otworu znajduj˝cego
się w górnej czę˙ci przystawki Power
Nozzle. Wci˙nij a˛ do usłyszenia
kliknięcia zatrzasku.

1

2

3

4

5

6

7

8

Obsługa
a. Podł˝cz urz˝dzenie Rainbow.
b. Przeł˝cz wł˝cznik Rainbow w tryb HIGH.
c. Na uchwycie wę˛a przeł˝cz otwór
kontroli przepływu powietrza na
PEŁNĄ MOC.
d. Aby dezaktywowaˆ pozycję pionow˝
nale˛y umie˙ciˆ lew˝ stopę na
przystawce Power Nozzle. Następnie,
złapaˆ za rurę i poci˝gn˝ˆ do tyłu.
e. Ścisn˝ˆ spust na uchwycie rękoje˙ci
elektrowę˛a, aby aktywowaˆ
przystawkę Power Nozzle. Zwalniaj˝c
spust wył˝cza się przystawkę Power
Nozzle. Opcjonalnie: Mo˛na wykorzystaˆ
przeł˝cznik blokuj˝cy spust. (patrz str. 7)
f. Prowadź przystawkę Power Nozzle po
dywanie do tyłu i do przodu równymi i
spokojnymi ruchami. Pozwól urz˝dzeniu
Rainbow i przystawce Power Nozzle
wykonaˆ cał˝ pracę.
g. Aby zablokowaˆ przystawkę Power
Nozzle w pozycji pionowej nale˛y
umie˙ciˆ lew˝ stopę na przystawce
Power Nozzle. Następnie złapaˆ rurę
i popchn˝ˆ do przodu a˛ system rur
zostanie całkowicie zablokowany w
przegubie.
h. Aby odł˝czyˆ przystawkę Power
Nozzle od rury nale˛y umie˙ciˆ stopę
na wyzwalaczu no˛nym powy˛ej
przegubowego ramienia.

9
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wymiana paska Power Nozzle

™

W celu uzyskania najlepszych osi˝gów zaleca się wymianę paska przystawki Power Nozzle urz˝dzenia Rainbow
co 12 do 18 miesięcy lub w przypadku zaobserwowania pogorszenia wydajno˙ci sprz˝tania. Przystawka Power
Nozzle wyposa˛ona jest w jeden wymienny pasek, który mo˛e byˆ z łatwo˙ci˝ wymieniony w przeci˝gu kilku minut.
Wymienny pasek jest umieszczony w kieszeni paska pod płytk˝ podstawy urz˝dzenia. W celu zakupu wymiennych
pasków prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.
! OSTRZE˙ ENIE: Nale˛y zawsze
odł˝czaˆ urz˝dzenie od źródła pr˝du
podczas serwisowania.

1

2

3

4

5a

5b

7. Umie˙ˆ wałek ze szczotk˝ do góry nogami ze
szczotkami krawędziowymi umieszczonymi
centralnie nad dwoma zatrzaskami
bocznymi. Wsu˘ pasek na ko˘cówkę wałka
napędowego; Obróˆ wałek ze szczotk˝
do przodu, a˛ szczotki krawędziowe będą
skierowane do góry. Kręć wałkiem ze
szczotk˝ w swoj˝ stronę, aby umie˙ciˆ pasek
na ˙rodku koła pasowego.

6

7

8. Umieść osłonę wałka nad pokryw˝ Power
Nozzle. Wci˙nij, aby dwa przednie i tylne
zatrzaski zatrzasnęły się i zablokowały.

8

9

1. Odwróˆ przystawkę Power Nozzle do góry
nogami. U˛ywaj˝c ˙rubokręta płaskiego
lub monety obróć zapięcie o ćwierˆ
obrotu w lewo (odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara).
2. Aby odblokowaˆ, u˛ywaj˝c obu kciuków
rozepchnij zatrzaski blokady osłony wałka
na zewn˝trz podnosz˝c je.
3. Następnie włó˛ palce wskazuj˝ce w dwa
otwory w pobli˛u kółek. Poci˝gnij zatrzaski
do góry dociskaj˝c je, aby podnieść osłonę
wałka.
4. Obróˆ wałek ze szczotk˝ do przodu (zwróˆ
uwagę, ˛e szczotki krawędziowe s˝
odwrócone) i wyjmij wałek.
5. a) Palcem zsu˘ zu˛ yty lub zepsuty pasek
z wałka napędowego; b) Unie˙ szczotkę
obrotow˝ i wyci˝gnij zu˛yty pasek.
6. Umie˙ciˆ nowy pasek na ko˘c u wałka
szczotkowego. Uło˛yˆ nowy pasek wokół
koła pasowego.

9. U˛ywaj˝c ˙rubokręta płaskiego lub monety
obróć zapięcie o ćwierˆ obrotu w prawo
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara),
aby zablokować osłonę wałka. Monta˛
zako˘czony.
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przewodnik po rozwi˝ zywaniu problemów
Odkurzacz Rainbow® jest wyposa˛ony w funkcję, która w pewnych szczególnych sytuacjach odł˝cza zasilanie
elektrowę˛a.

WSKAZANIE
MO˙LIWA PRZYCZYNA
DIODY
Ciągłe światło Urz˝dzenie jest wł˝czone, a
spust rękoje˙ci elektrowę˛a
jest w pozycji zablokowanej
(przystawka Power Nozzle
będzie emitowaˆ pulsuj˝cy
dźwięk).

DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Zwolniˆ blokadę spustu r˝czki w
rękoje˙ci elektrowę˛a na 3 sekundy.
Wznowiˆ normalne u˛ycie.

Wył˝czyˆ urz˝dzenie/odł˝czyˆ
Powtarzające Przeszkoda utrudniaj˝ca
się dwukrotne swobodne poruszanie się wałka urz˝dzenie od źródła zasilania.
miganie
szczotki trzepi˝cej Power Nozzle. Usun˝ˆ zanieczyszczenia z wałka
szczotki trzepi˝cej Power Nozzle.
Wznowiˆ normaln˝ pracę.
Przewody elektryczne s˝ mokre. Wył˝czyˆ urz˝dzenie/odł˝czyˆ
urz˝dzenie od źródła zasilania.
Wysuszyˆ przewody elektryczne
Wznowiˆ normaln˝ pracę.
Jeśli działanie naprawcze nie
rozwiąże problemu:
Prosimy skontaktować się z
autoryzowanym dystrybutorem
lub punktem serwisowym.
Powtarzające
się
czterokrotne
miganie

Przewody elektryczne s˝ mokre. Wył˝czyˆ urz˝dzenie/odł˝czyˆ
urz˝dzenie od źródła zasilania.
Wysuszyˆ przewody elektryczne
Wznowiˆ normaln˝ pracę.
Jeśli działanie naprawcze nie
rozwiąże problemu:
Prosimy skontaktować się z
autoryzowanym dystrybutorem
lub punktem serwisowym.

Powtarzające
się
sześciokrotne
miganie

Problem dotycz˝cy elektrowę˛a Prosimy skontaktować się z
lub rur elektrycznych.
autoryzowanym dystrybutorem
lub punktem serwisowym.
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poradnik samodzielnego rozwi˝ zywania problemów
To urz˝dzenie Rainbow zostało dokładnie przetestowane i sprawdzone. Je˛eli pojawi się mały problem, następujące
procedury rozwi˝zywania problemów mog˝ pomóc w ustaleniu na czym on polega. Je˛eli nie s˝ Pa˘st wo w stanie
samodzielnie rozwi˝zaˆ problemu, nale˛y skontaktować się z serwisem autoryzowanego dystrybutora Rainbow.
Jakiekolwiek czynno˙ci serwisowe inne ni˛ wymienione poni˛ej powinny byˆ wykonywane przez autoryzowanego
dystrybutora Rainbow lub centrum serwisowe.
! OSTRZE˙ ENIE: Przed przeprowadzeniem obsługi urz˝dzenia nale˛y odł˝czyć je od źródła pr˝du. Nie
zastosowanie się do tej wskazówki mo˛e spowodowaˆ pora˛enie pr˝dem lub uszkodzenie ciała.
PROBLEM

MO˙LIWA PRZYCZYNA

MO˙LIWE ROZWI˜ ZANIE

Silnik nie działa.

Urz˝dzenie Rainbow nie zostało
prawidłowo przytwierdzone do
zbiornika wody.

Upewnij się, ˛e boczne zabezpieczenia
zbiornika wody s˝ zablokowane.

Nie został podł˝czony na sztywno.

Doci˙nij wtyczkę lub skorzystaj z
innego gniazdka.

Otwór wlotowy jest zablokowany
odłamkami.

Oczy˙ˆ dokładnie z odłamków.

Zadziałała automatyczna ochrona
resetuj˝ca silnik.

Wył˝cz urz˝dzenie Rainbow. Pozostaw
na 30 sekund. Wł˝cz ponownie.

Uszkodzony przewód, wł˝cznik
lub urz˝dzenie.

Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow lub
centrum serwisowym.

Urz˝dzenie Rainbow nie zostało
prawidłowo umieszczone na
zbiorniku wody.

Upewnij się, ˛e urz˝dzenie
zostało prawidłowo osadzone na
zbiorniku wody.

Zatkany w˝˛, rura, przystawka lub
Power Nozzle.

Usu˘ blok adę z zablokowanego obszaru.

Filtr HEPA wymaga obsługi
bądź wymiany.

Usu˘ ÿ ltr HEPA i oczy˙ˆ lub wymie˘
na nowy.

Urz˝dzenie Rainbow działa w trybie
niskiej prędko˙ci.

Przeł˝cz wł˝cznik w po zycję
wysokiej prędko˙ci.

Separator jest zablokowany
lub brudny.

Wyjmij i oczy˙ˆ separator. (patrz str. 10)

Niski poziom wody w zbiorniku.

Uzupełnij poziom wody w zbiorniku.

Nadmiernie brudna woda w zbiorniku.

Wymie˘ na cz yst˝ wodę.

Dziura w ÿ ltrze HEPA.

Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow lub
centrum serwisowym.

Do zbiornika dostał się środek mydlany.

Wymie˘ na cz yst˝ wodę.

Za wysoki poziom wody w zbiorniku.

Opró˛nij zbiornik i uzupełnij do
odpowiedniego poziomu.

Zbiornik nie był czyszczony lub pozostał
brudny po u˛yciu.

Oczy˙ˆ zbiornik wody i u˛yj od˙wie˛acza
powietrza w trakcie czyszczenia.

Separator jest zablokowany lub brudny.

Wyjmij i oczy˙ˆ separator. (patrz str. 10)

Wyraźny spadek przepływu powietrza.

Urz˝dzenie wypuszcza kurz.

Obÿ ta piana w zbiorniku wody.

Urz˝dzenie wydziela stęchły zapach.

20

PROBLEM

MO˙LIWA PRZYCZYNA

MO˙LIWE ROZWI˜ ZANIE

Wilgotny ÿ ltr HEPA.

Usu˘ ÿ ltr HEPA i oczy˙ˆ lub wymie˘
na nowy.

Urz˝dzenie Rainbow było
przechowywane na zbiorniku wody.

Nie przechowuj urz˝dzenia Rainbow na
zbiorniku wody.

Zatkany w˝˛, rura, przystawka lub
Power Nozzle.

Usu˘ blok adę z zablokowanego obszaru.

Urz˝dzenie Rainbow nie zostało
prawidłowo osadzone na zbiorniku.

Upewnij się, ˛e urz˝dzenie zostało
prawidłowo przytwierdzone do
zbiornika wody.

Separator jest zablokowany lub brudny.

Wyjmij i oczy˙ˆ separator.

Poziom wody przekracza centraln˝
kopułkę wewn˝trz zbiornika wody.

Opró˛nij zbiornik i uzupełnij do
odpowiedniego poziomu.

Suwak rękoje˙ci jest w pozycji
wył˝czonej.

Przesu˘ pr zeł˝cznik na ˙rodek i
ponownie naci˙nij spust.

Spust na rękoje˙ci nie został
aktywowany.

Nale˛y ˙cisn˝ˆ spust na rękoje˙ci
elektrowę˛a.

Rury nie zostały poł˝czone.

Upewnij się, ˛e rury zostały
prawidłowo poł˝czone.

Nie poł˝czono rur.

Upewnij się, ˛e rury zostały
prawidłowo osadzone.

Zadziałała automatyczna ochrona
resetuj˝ca silnik.

Wył˝cz urz˝dzenie Rainbow. Pozostaw
na 30 sekund. Wł˝cz ponownie.

Napęd przystawki działa, ale szczotka
się nie obraca.

Pęknięty pasek.

Odłącz napięcie; Zdejmij osłonę wałka;
Upewnij się, ˛e szczotka obraca się
swobodnie; Wymie˘ pasek.

Szczotka przystawki Power Nozzle
zatrzymała się i nie mo˛na jej
ręcznie obracaˆ.

Obiekt utkn˝ł w komorze szczotki.

Odłącz napięcie; zdejmij osłonę wałka;
Wyjmij przedmiot blokuj˝cy obroty
szczotki; Upewnij się, ˛e szczotka
obraca się.

Ło˛ysko zu˛yło się.

Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow lub centrum
serwisowym, aby nabyˆ now˝ szczotkę.

Zablokowana komora powietrzna.

Odłącz napięcie; zdejmij osłone wałka;
Wyczy˙ˆ komorę powietrzn˝.

Zablokowane rury bądź w˝˛.

Odłącz napięcie; Usu˘ blok adę; Podł˝cz
do urz˝dzenia Rainbow; Upewnij się
˛e powietrze przepływa swobodnie
przez w˝˛.

Szczotki wałka nie dotykaj˝ dywanu.

Upewnij się, ˛e osłona wałka została
umieszczona na miejscu przed
zatrzaśnięciem; Wymie˘ wałek je˛eli
szczotki s˝ zu˛yte i zbyt krótkie.

Szczotki krawędziowe s˝ zu˛yte.

Skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Rainbow lub centrum
serwisowym, aby nabyˆ nowe szczotki
krawędziowe.

Urz˝dzenie mocno się rozgrzewa; Czuˆ
zapach spalenizny.

Nietypowy dźwięk, hałas lub wibracje.

Napęd Power Nozzle nie działa.

Przystawka Power Nozzle nie zbiera
prawidłowo ˙mieci.
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Zapachy i ˆrodki czyszcz˝ ce Rainbow®
W celu uzyskania dodatkowych informacji o tych produktach prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Rainbow.

zapachy Rainbow

luksusowa kolekcja

®

Delektuj się słodkimi i od˙wie˛aj˝cymi zapachami
wiosennego ogrodu lub wspaniałego otoczenia w
swoim domu z zapachami Rainbow.

Zanurz swoje zmysły w naszej luksusowej kolekcji,
dostępnej w czterech intryguj˝cych aromatach spa.

Eukaliptus
Jagody
Pomara˜ cza
Cytryna
Kwiat jabłoni

Mi˛towe drzewo
Herbaciane
Mandarynkowo
Ró˝anym

Sosna
Wanilia
Fiołek
Gardenia
Zioła

Pomara˜ czowo
Imbirowym
Jałowcowo
Lawendowym

odˆwie˛acz
powietrza

czysta podłoga

aquamate

Ten silnie
skoncentrowany
roztwór dezodorantu i
od˙wie˛acza powietrza
podczas sprz˝tania
unieszkodliwia
niechciane zapachy w
domu takie jak ryba,
tyto˘, k apusta, farba itd.

Roztwór do czyszczenia
podłóg Clean Floor jest
idealny do dokładnego
czyszczenia linoleum
b˝dź płytek. Wystarczy
tylko rozetrzeˆ roztwór
Clean Floor i pozwoliˆ
mu wykonaˆ cał˝ pracę.

Roztwór do czyszczenia
dywanów ł˝cz˝c y zalety
˙rodka czyszcz˝cego,
dezodorantu, ˙rodka
ochronnego oraz
od˙wie˛aj˝cego
daj˝cy doskonałe
wyniki sprz˝tania.
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rexafoamer
Roztwór szamponu
Rexafoamer szybko
usuwa szpetne ˙lady z
dywaników i dywanów.
Nie wymaga szorowania.
Oczyszcza dogłębnie i
szybko schnie.

OGRANICZONA GWARANCJA
Firma Rexair udziela swoim niezale˛nym dystrybutorom i tylko im pisemnej czteroletniej (4) gwarancji na system czyszcz˝cy
Rainbow oraz na doł˝czone akcesoria oraz osiem (8) lat gwarancji na silnik i kontroler elektroniczny odkurzacza. Czę˙ci
zamienne mog˝ byˆ nowe b˝dź odnawiane według wył˝cznego uznania ÿ rmy Rexair. Gwarancje nie obejmuj˝ zwykłego zu˛ycia
wynikaj˝cego z u˛ytkowania sprzętu. Chocia˛ Rexair, jako producent, nie pozostaje w bezpo˙rednim kontakcie z klientem
oraz nie udziela pisemnej gwarancji, prawo nakłada na niego pewne obowi˝zki wynikaj˝ce z faktu produkowania produktów
konsumenckich. Produkty nie mog˝ byˆ uszkodzone i musz˝ byˆ zdolne do wykonywania zało˛onych czynno˙ci. Firma Rexair
honoruje te dorozumiane gwarancje zbywalno˙ci i przydatno˙ci. Ponadto ÿ rma Rexair wymaga, aby ka˛dy autoryzowany
dystrybutor na terenie, na którym prowadzi działalno˙ˆ zapewnił wyraźny i działaj˝cy system serwisowania poprzez tworzenie
placówek serwisowych lub sieci niezale˛nych placówek serwisowych obsługiwanej przez niezale˛nych dystrybutorów.
Firma Rexair sprzedaje urz˝ dzenia Rainbow swoim autoryzowanym dystrybutorom Rainbow w celu dalszej sprzeda˙y przez
dystrybutorów oraz sie˘ agentów wył˝ cznie przez domowe prezentacje sprz˜ tu u˙ytkownikom koˇ cowym. Jakakolwiek
inna sprzeda˙ jest surowo zabroniona. Produkt zakupiony w jakikolwiek inny sposób nie podlega autoryzowanej gwarancji.
Firma Rexair, która jest producentem sprzętu z dum˝ prowadziła sprzeda˛ produktów najwy˛szej jako˙ci przez ponad 75 lat i jest
zaanga˛owana w obsługę i wsparcie u˛ytkowników Rainbow.
Firma Rexair sprzedaje system czyszcz˝cy Rainbow wył˝cznie swoim autoryzowanym dystrybutorom, którzy s˝ do˙wiadczeni w
domowej sprzeda˛y bezpo˙redniej. Zakłada się, ˛e wspomniani dystrybutorzy s˝ odpowiedzialni za prawidłow˝ dystrybucję i obsługę
urz˝dzenia Rainbow przez bezpo˙redni˝ sieˆ sprzeda˛y lub po˙rednio przez dystrybutorów podległych i ich sprzedawców.
Firma Rexair nie stanowi ˛adnej umowy bądź prawnej zale˛no˙ci z niezale˛nymi sprzedawcami, którzy pozyskuj˝ towar bezpo˙rednio
lub po˙rednio od autoryzowanych dystrybutorów i mo˛e wył˝cznie próbowaˆ rozstrzygaˆ reklamacje dotycz˝ce takich sprzedawców
działaj˝c wył˝cznie przy pomocy autoryzowanego dystrybutora. Polityka Rexair przenosi odpowiedzialno˙ˆ za za˛egnywanie sporów i
reklamacje klientów dotycz˝ce sprzeda˛y i obsługi przez niezale˛nych dystrybutorów na autoryzowanych dystrybutorów.
Ponadto ÿ rma Rexair wymaga, aby ka˛dy autoryzowany dystrybutor na terenie, na którym prowadzi działalno˙ˆ zapewnił wyraźny i
działaj˝cy system serwisowania poprzez tworzenie placówek serwisowych lub sieci niezale˛nych placówek serwisowych obsługiwanej
przez niezale˛nych dystrybutorów.
Nale˛y przechowywaˆ nazwę oraz adres sprzedawcy bądź dystrybutora, od którego zakupiło się urz˝dzenie Rainbow. Z tak˝ osob˝
nale˛y kontaktowaˆ się w sprawach dotycz˝cych pomocy lub obsługi urz˝dzenia, gwarancji, serwisowania oraz lokalizacji najbli˛szej
placówki serwisowej. Je˛eli nie jeste˙cie Pa˘st wo w stanie skontaktowaˆ się z tym osobami, albo odczuwacie, ˛e nie otrzymujecie
wła˙ciwej pomocy od autoryzowanego dystrybutora, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta ÿ rmy Rexair, gdzie uzyskaj˝ Pa˘st wo
pomoc. Dział obsługi klienta poda Pa˘st wu nazwę i adres oraz numer telefonu autoryzowanego dystrybutora na Waszym terenie.
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