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Fontos biztonsági tanácsok

! Figyelem:
1. Csak a kézikönyvben leírtak szerint használja a Rainbow®-t és annak tartozékait és kiegészitőit. Csak a gyártó által ajánlott kiegészitőket használjon.
2. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében kizárólag beltérben használja.
3. Soha ne szívjon fel égő vagy dohányzó tárgyakat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut. Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékokkal, 

például benzin, vagy olyan helyeken, ahol ezek jelen lehetnek.
4. Amikor a Rainbow®-t használja, ne hagyja felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatva van. Húzza ki a konnektorból, ha nem használja. A mozgó 

alkatrészek által okozott sérülések kockázatának csökkentése érdekében tisztítás, karbantartás vagy karbantartás előtt, vagy más Rainbow® kiegészítő 
csatlakoztatása előtt húzza ki a konnektorból.

5. A konnektor kihúzásakor fogja meg a dugót, ne a vezetéket.
6. Ne kezelje a Rainbow®-t vagy a dugót nedves kézzel.
7. Ne húzza, vagy hordozza a zsinórral, ne használja a kábelt fogantyúként, ne húzza be ajtó alá, ne húzza a kábelt éles szélek körül. Tartsa távol a kábelt 

a meleg felületektől.
8. Ne használja sérült kábellel vagy csatlakozóval. Ha a tápkábel sérült, akkor az áramütés elkerülése érdekében  a szakszervizt keresse. Ha a készülék 

nem működik úgy, ahogy kellene, leesett, megsérült, szabadban maradt vagy vízbe esett, vigye el a szervizközpontba.
9. Ne helyezzen idegen tárgyat a Rainbow® egység nyílásaiba. Ne használja, ha bármilyen nyílás eltömődött; tartsa a nyílásokat portól, szálaktól, szőrtől 

és minden egyéb anyagtól mentesen, amelyek csökkenthetik a légáramot.
10. Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjait és a test minden részét a nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől.
11. A lépcsőn történő tisztításnál járjon el különös óvatossággal.
12. Használat vagy tisztítás közben ne merítse a Rainbow®-t vagy a tömlőt vízbe vagy más folyadékba. Az áramütés elkerülése érdekében ne használja az 

elektromos-kefét nedves felületeken - csak a szokásos, jóváhagyott tisztítási eljárású szőnyegen használja.
13. A belső alkatrészek károsodása miatti tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében kizárólag a készülékkel való használatra szánt Rainbow® 

tisztítószereket használjon.
14. A tömlő elektromos vezetékeket és csatlakozásokat tartalmaz. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használja sérült, vágott vagy 

lyukasztott állapotban. Kerülje az éles tárgyak felszívását. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használjon vagy próbáljon megjavítani 
a sérült tömlőt, és ne használjon helyettesítő tömlőt.

15. Az elektromos-gégecső szervizelése rendkívüli körültekintést és a szerkezet ismeretét igényli. A nedves felszívású elektromos-gégecsövet csak 
szakképzett szerelő javithatja.

16. A gégecsövet rendszeresen meg kell vizsgálni a látható sérülések, például kopás, repedések, hasadások és egyéb kopás vagy sérülés szempontjából.
17. A gégecső csak háztartási beltéri szőnyegek tisztítására használható, kizárólag a gyártó által ajánlott tisztító oldatokkal.

KÉRJÜK OLVASSA EL AZ 
ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKAT 

IPX4  FRÖCCSENŐ VIZ ELLEN 
VÉDETT

Az elektromos készülékek használatakor az alapvető 
óvintézkedéseket mindig be kell tartani!



18. A Rainbow® kettős szigetelést alkalmaz. A kettős szigetelt készüléket az alábbiak közül egy vagy több jelöli: „Kettős szigetelés” vagy a kettős 
szigetelés szimbóluma (négyzet egy négyzeten belül).  Kettős szigetelésű készülékben két szigetelési rendszer van földelés helyett.. Kettős szigetelt 
készülékekben a földelés helyett két szigetelési rendszert biztosítanak. A kettős szigetelésű készüléken nincs földelési mechanizmus, és a készüléket 
nem szabad földelni. Kettős szigetelt készülék karbantartása rendkívüli körültekintést és a rendszer ismeretét igényli, és csak szakképzett személyzet 
végezheti el. A kettős szigetelt készülék pótalkatrészeinek meg kell egyezniük a kicserélt alkatrészekkel.

19. A tömlő vagy az elektromos eszközök csatlakoztatása vagy leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a Rainbow®-t.
20. Ne használja víz nélkül!
21. A Rainbow® a víztartály felületén elhelyezett biztonsági kapcsolóval van szerelve, amely megakadályozza a készülék működését, ha a víztartály nincs 

megfelelően felszerelve és reteszelve. Ne hagyja megkerülni vagy kiiktatni a biztonsági rendszert.
22. Ne dugja a Rainbow®-t az izzólámpa aljzatába, ne használja hosszabbítóval. Ne használja hordozható transzformátorokkal vagy feszültségváltókkal. 

Ne használja tűzveszélyes vagy éghető folyadékok, például benzinnel történő felvételre, vagy olyan helyeken, ahol ezek jelen lehetnek.
23. Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a Rainbow® öntött dugvillával rendelkezik. Ne változtasson bármilyen módon.
24. A Rainbow®-t 8 éves vagy annál idősebb személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a szivárvány biztonságos használatához, és 

ha megértik a kapcsolódó veszélyeket. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a Rainbow®-val. Gyermekek 
felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.

KETTŐS SZIGETELÉSÜ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA
Kettős szigetelésű készülékekben a földelés helyett két szigetelési rendszert biztosítanak. A kettős szigetelésű készüléken nem található földelő 
eszköz, és a készüléket nem szabad földelni. A kettős szigetelésű készülék szervizelése rendkívüli körültekintést és a rendszer ismeretét 
igényli, ezt csak a Rainbow® szakembere végezheti. A kettős szigetelésű készülék alkatrészeinek meg kell egyezniük az eredeti alkatrészekkel. 

A kettős szigetelésű készüléket a „KETTŐS SZIGETELÉS” szavakkal kell megjelölni. A szimbólum (négyzet alakú négyzet) a készüléken is fel lehet 
tüntetve. A tisztításon kívüli szervizelést csak hivatalos Rainbow® forgalmazó vagy hivatalos szervize végezheti.
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HASZNÁLAT ELŐTT 
OLVASSA EL!

A RAINBOW®-T HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÍTETTÉK.
BIZTONSÁGOSAN AZ ÚTMUTATÓ SZERINT HASZNÁLJA!
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Gyors üzembe helyezési útmutató
Néhány gyors lépéssel összeállíthatja a Rainbow®-ját és készen áll a használatára. Video támogatás: rainbowsrx.hu honlapon
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The Rainbow® Cleaning System 
provides certified air cleaning to 
your home environment. The AHAM 
VERIFIDE seal from Association of 
Home Appliance Manufacturers 
(AHAM) certifies that the Rainbow 
is a proven air cleaner designed to 
reduce air pollutants that contribute 
to poor indoor air quality.

*The CERTIFIED asthma & allergy friendly® 
mark is a registered certification mark of the 
Asthma and Allergy Foundation of America 
and Allergy Standards LTD.

The Rainbow® SRX™ is CERTIFIED 
asthma & allergy friendly®

by the Asthma and Allergy 
Foundation of America.*

Levegő tisztítás
Légtisztítás időzítő
Nyomja le a 30,        60 vagy 90 
perces légtisztító beállításához .

Még egyszer nyomja meg, hogy ki- 
kapcsolja az időzítő módot.

30 60 90

Friss, vízzel mosott levegő…
A Rainbow® nem csak a padlókat és a bútorokat, hanem a levegőt is tisztítja! 
Egyszerűen adjon vizet a tartályba, helyezze a Rainbow®-t a szoba közepére, és 
járassa alacsony sebességű üzemmódban. A Rainbow® eltávolítja a levegőből a 
szagokat, a levegőben lévő port és más részecskéket megtartja a vízben.

Frissítés…
Használjon Rainbow® levegő frissítőt*. A Rainbow® használata előtt adjon a 
vízhez egy kupaknyi "FreshAir" oldatot a tartály vízéhez. A Rainbow® gyorsan 
frissíti a levegőt az egész területen, miközben tisztítja is és elnyeli a kellemetlen 
szagokat.

Illatosítás…
Használjon Rainbow® illatosítókat *. Adjon néhány csepp illatot a tartály vízéhez. 
Helyezze a Rainbow®-t a szoba közepére, és járassa alacsony fodulaton . Percek 
alatt kellemes illat árasztja el otthonát.

* Opcionális kiegészítőként kapható. Vásárlásért vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Rainbow® forgalmazóval.
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Ismerkedés a Rainbow® készülékkel
1. Kontroll panel 

2. Markolat

3. Kábel tartó

4. Motorház

5. Hátlap

6. Légáram nyílás

7. HEPA filter

8. Beszívó nyílás 

9. Eszköztartó

10. Légáram határoló

11. Kioldógomb

12. Víztartály

13. Szeparator

14. Szeparator csavar

15. Separator kefe

16. Gurulóváz

17. Elektromos gégecső

18. Gégecső markolat

19. Markolati kapcsoló

20. Csőpatent

21. Markolati fémcső
22. Tisztító csövek
23. Elektromos kefe

(Power Nozzle)*

24. Szűkítő eszköz

25. Frissítőzsák

26. Kisállat ápoló kefe

27. Portörlő kefe

28. Réstisztító eszköz

29. Padló- és falkefe

30. Kárpitkefe

31. Nedvesség felszedőfej
32. Flexibilis cső* Power Nozzle, útmutatóban található

Kiegészítők vagy alkatrészek vásárlásához vegye fel 
a kapcsolatot a hivatalos Rainbow® forgalmazóval. 
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Hálózati kábel tartó
Nyomja meg a gombot a beépített 
kábeltartó használatához. Tekerje fel a 
kábelt. A tápkábel leoldásához nyomja le a 
csúszó kábeltartó eszközt.
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Eszközök tisztításhoz...
A Rainbow® széles tisztítóeszköz-választékával sokoldalú megoldásokat biztosít az otthonokban előforduló tisztításokhoz. 

TARTOZÉK Bútorok
Támlák 
között

Ablak 
párkány Lépcső Padló

Szőnyeg- 
padló & 
szőnyeg Falak

Nehezen elérhető 
helyek

Folyadékok 
foltok Kisállatok

Porkefe ü ü

Résszívó ü ü ü ü

Kárpit tisztító ü ü ü ü

Padló- és falkefe ü ü ü

Szűkítő / Flexibilis cső ü ü

Nedvesség felszedő fej ü ü

Kisállat ápoló fej ü

! FIGYELEM: A gégecső elektromos vezetékeket és csatlakozásokat tartalmaz. Az áramütés elkerülése érdekében

Ne merítse vízbe, folyadékba! Ne használjon sérült gégecsövet! Kizárólag tisztítási eljárással nedvesített szőnyegen 
használható!

! FIGYELEM: Mindig tisztítsa meg a tartozékokat, mielőtt textílián használná. A kényes felületek kopásának elkerülése 
érdekében tartsa tisztán a porkefe sörtéjét.

! FIGYELEM: Ne használja a tartozékokat síkképernyős televízió vagy számítógép képernyő tisztításához.
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Bekapcsolás és vezérlés

Eszköztartó
Vigye magával a leggyakrabban 
használt tartozékokat, amikor 
takarít szobáról a szobára a 
kényelmes eszköztartó 
segítségével. Csatlakoztassa a 
Rainbow® elejéhez úgy, hogy a 
ház elején átcsúszik a mindkét 
oldalon található bevágásokba. 
Nyomja lefelé, hogy rögzítse a 
helyén. A tartozékokat ráhelyezik 
az eszköztartó oszlopaira. Az 
eszköztartó a fémcsőhöz is 
rögzíthető.

Markolat kapcsoló
A PowerNozzle, RainbowMate, 
RainJet, MiniJet vagy AquaMate 
használata esetén húzza fel a 
kapcsolót az elektromos gégecső 
aktiválásához.

Főkapcsoló
A készülék bekapcsolásához nyomja meg 
a fő bekapcsoló gombot. A Rainbow® 
mindig nagy sebességgel indul.

Az készülék kikapcsolásához nyomja meg 
a fő bekapcsoló gombot.

4-fokú fordulatvezérlő 
     Magasabb fordulat beállítás       

Alacsonyabb fordulat állítás

Légáram jelzőfénye
Sebesség szintek
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Cserélje a vizet, ha koszos...
Ne használja túl sokáig egy feltöltéssel. Ellenőrizze a 
vizet a takarítás során, és ha a víz túl sürü lesz porral és 
szennyeződéssel, ürítse ki a tartályt és adjon hozzá friss, 
tiszta vizet. A helyes vízszint érdekében töltse fel a 
víztartály közepén lévő oszlop tetejéig.

Üresen és tisztán tárolja a tartályt…
Közvetlenül a Rainbow® használata után vegye le a 
tartályt és öntse ki a piszkos vizet a levegőbevezető 
nyíláson keresztül. Miután vizet kiöntötte, távolítsa el a 
maradék nehezebb törmeléket is. Ezután mossa el a 
víztartályt szappannal és vízzel. Öblítse le és alaposan 
szárítsa meg. Tárolja a tiszta, száraz víztartályt a 
Rainbow® nyitott helyzetében.

! FIGYELEM: A takarítás befejezése után
mindig vegye le, ürítse ki és mossa el a tartályt. Ez 
segít elkerülni a szagokat, a baktériumok szaporo-
dását, valamint a vízkövesedés kialakulását a 
tartályban. Csak kézi mosás javasolt. 
Mosogatógépben nem ajánlott.

Szeparátor tisztítás… 
A legjobb teljesítmény érdekében használat után tisztítsa meg a 
szeparátort. Ha szükséges, használja a mellékelt szeparátor 
kefét / csavarkulcsot az anya meglazításához. Tisztítsa meg  
belülről és kívülről szappannal és vízzel a Rainbow® szeparátor 
kefével. Tisztítsa meg és szárítsa meg a szeparátor alatti karimát. 
Közvetlenül a szárítás után helyezze vissza a szeparátort, húzza 
meg kézzel az anyát. Ne erőltesse a menetes tengelyre.

! FIGYELEM: A szeparátort tisztítás után mindig 
helyezze vissza (csak kézzel húzza meg). Ne működtesse a 
Rainbow®-t szeparátor nélkül.

Elektromos gégecső tisztítása...
Ha használatkor csökken a légáramlás, akkor a gégecső 
eltömődhetett. Az akadály megszüntetéséhez kapcsolja ki a 
Rainbow® készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. 
Ezután távolítsa el a végelzárót a Rainbow® hátuljáról. 
Csatlakoztassa a gégecsövet a kifúlyó levegő nyílásához, 
ügyelve arra, hogy megfelelően rögzüljön. Helyezze a 
gégecső fémcsövét a Rainbow® elején lévő szívónyílásba. 
Kapcsolja be a készüléket, és a beszorult szennyeződések 
bejutnak a Rainbow® víztartályába.

Megfelelő használat és gondozás

Néhány alapvető karbantartási tanács segít Önnek, hogy hosszú ideig használhassa a Rainbow® tisztítórendszert. Az utasítások egészének vagy egy részének 
elmulasztása csökkenti a tisztítási hatékonyságot és felesleges szolgáltatási költségeket eredményezhet.
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Megfelelő használat és gondozás

Eszközök tisztítása… 
A padló- és a falkefe, a portisztító kefe és a kárpitkefe 
tisztíthatóak, lehet a gégecső markolattal szárazon, vagy 
tisztítsa meg meleg, szappanos vízben. Használat előtt 
hagyja megszáradni. Ha a sörték elhasználódnak vagy 
megsérülnek, vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos 
Rainbow® forgalmazóval, csere érdekében.

A légáram-adapter használata…
A Rainbow® légáram-adapter csökkenti a levegő zaját a 
bemeneti nyíláson keresztül. Javasoljuk az adapter 
használatát, ha a Rainbow®-t felfújásra használják. 
Rögzítse a légáram-adaptert a légbeszívó nyílásba, mielőtt a 
Rainbow®-t fújásra használja.

! FIGYELEM: Mindig tisztítsa meg a tartozékokat mielőtt textílián 
használni kezdi. A kefék sörtéit is tartsa tisztán.

! FIGYELEM: Ne használja síkképernyős televízió vagy számítógép 
képernyő tisztításához.

Fúvó adapter használata...
A Rainbow® fúvó adapter eszköz nagyszerűen 
működik a gumimatracok, strandlabdák és más 
felfújható játékok gyors felfújásához.

! FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy a fúvóka
megfelelően van-e rögzítve a helyén. 

ÚTMUTATÁS:  

1. Távolítsa el a végelzárót Rainbow® hátuljáról.
2. Rögzítse a gégecsövet a hátsó kifújó nyílásához.
3. Rögzítse a fúvó adaptert a markolat csövéhez.
4. Óvatosan illessze be a fúvókát a felfújandó tárgy

megfelelő  nyílásába.
5. Állítsa a Rainbow® -t MAGAS fordulatra.

Frissítőzsák használata...
Helyezze el a Rainbow® frissítőzsákba a tisztítandó 
párnákat.
Illessze a kárpit-kefét a cső végére, helyezze a párna 
felületére, úgy, hogy ne tapadjon a zsákhoz, majd fogja
szorosan össze a zsák száját. 
Kapcsolja be a Rainbow®-t, és szívja ki az elhasznált, 
poros levegőt a párnákból.
Ezután, anélkül, hogy kinyitná a zsák száját, helyezze a 
gégecsövet a kifújó nyílásra és most tiszta, vízmosott 
levegővel frissítse fel a párnákat.
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JELZŐFÉNY 

FÉNYKÓD
LEHETSÉGES OK ELHÁRÍTÁS

Villogó fény Az elektromos-kefe 
tengelye akadályozott

Kapcsolja ki az egységet / húzza ki a hálózati 
csatlakozót. Távolítsa el az akadályt tengelyről. 
Folytassa a normál működést.

Folyamatos fényjelzés Elektromos csatlakozó nedves       Kapcsolja ki az egységet / húzza ki a hálózati 
csatlakozót. Szárítsa meg a csatlakozásokat. 
Folytassa a normál működést.

Víztartály túltöltött. Kapcsolja ki az egységet / húzza ki a hálózati 
csatlakozót. Ellenőrizze, hogy a vízszint 
megfelelő legyen a jelző oszlopnál.

A motor működési hőmérséklete magas

A főegység nincs 
rögzítve a víztartályhoz.

Kapcsolja ki az egységet / húzza ki a hálózati 
csatlakozót. Hagyja a motort 5 percig lehűlni.
Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a gégecső, 
szeparátor vagy az elektromos-kefe.
Rögzítse a főegységet a víztartályhoz.

A motor áll, mert a motorház és a 
szeparátor között szemét van.

Szerelje le és tisztítsa meg a szeparátort és a 
motor tömítést. 

Hibaelhárítási útmutató

Az Ön Rainbow® készüléke olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek érzékelik és figyelmeztetik a felhasználót a rendellenes körülményekre. Az időzítő lámpáitól balra 
található piros hibajelző lámpa folyamatosan világít vagy villog, az érintett rendszertől függően.

A VILLOGÓ FÉNY problémát jelez a 
gégecsővel vagy a motoros 
tartozékokkal kapcsolatban.
A FOLYAMATOS FÉNY problémát jelez a 
tartály csatlakoztatásával.

Ha nem oldható meg a probléma:
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Rainbow® forgalmazóval vagy a szervizünkkel.
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JELENSÉG LEHETSÉGES OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

A Rainbow® motorja nem indul A Rainbow® rosszul van a tartályra helyezve Újra tegye a tartályt a helyére és rögzítse Rainbow®-hoz

Nincs csatlakoztatva a hálózathoz Csatlakoztassa újra a készüléket, ellenőrizze csöveket 

Az időzítő lejárt Kapcsolja ki a készüléket, majd indítsa újra a főkapcsolóval

A fentiek egyike sem Haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Rainbow® szervizzel

Érezhetően csökkent a légáramlás Eldugult gégecső, cső, eszköz vagy Power Nozzle Távolítsa el az akadályt az eldugult területről

HEPA filter tisztítást vagy cserét igényel Távolítsa el, szárítsa meg majd szerelje vissza a HEPA-filtert 

A Rainbow® alacsony fordulaton jár Növelje a légáramot a 4-fokozatú fordulat szabályozóval 

A szeparátor eltömődött vagy 
koszos 

Szerelje le a szeparátort és tisztítsa meg (Lásd 8. old.)

Por távozik készülékből Alacsony a vízszint a tartályban Töltse a tartályt megfelelő szintre

Túlzottan szennyezett víz a tartályban Cserélje le tiszta vízre

Lyukas a HEPA filter Haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Rainbow® szervizzel

Erös habzás a víztartályban Habosodást okozó anyag a viztartályban Cserélje le tiszta vízre

Hibaelhárítási útmutató
Ezt a Rainbow®  készüléket alaposan tesztelték és megvizsgálták. Ha kisebb probléma merül fel, az alábbi hibaelhárítási eljárások segítenek a kijavításában. Ha nem sikerül megoldani a problémát, vegye fel a 
kapcsolatot a hivatalos Rainbow ® disztribútorral a szervizért. Az alábbiakban fel nem sorolt bármilyen szervizelési eljárást a Rainbow® hivatalos forgalmazójának kell elvégeznie.

! FIGYELEM: Mielőtt bármilyen karbantartást végez a készüléken, húzza ki a hálózati aljzatból. Ennek elmulasztása áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
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Hibaelhárítási útmutató

JELENSÉG LEHETSÉGES OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

A készülék kellemetlen szagú Magas vízszint a tartályban Ürítse ki a víztartályt és töltse fel a megfelelő szintre

Használat után nem tisztított vagy ürített víztartály Alaposan tisztítsa meg, majd használja AirFreshDeo-val

A szeparátor eltömődött vagy piszkos Szerelje le a szeparátort és tisztítsa meg (Lásd 8. old.)

HEPA filter nedves Távolítsa el, szárítsa meg majd szerelje vissza a HEPA-filtert

A Rainbow®-t viztartályon tárolják Használaton kívül a víztartályt tárolja külön 

Szokatlan hang, zaj vagy rezgés A szeparátor eltömődött vagy piszkos Szerelje le a szeparátort és tisztítsa meg

Túl magas a víz szintje a tartályban Ürítse ki a víztartályt és töltse fel a megfelelő szintre
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50 W. Big Beaver Road 
Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America

+1 (248) 643-7222 
rainbowsystem.com

Ügyfél azonosító szám
A Rexair minőségbiztosítási programjának részeként minden Rainbow®- és PowerNozzle csak 
akkor kap sorozatszámot, ha elvégezték az ellenőrzési tesztet. Ez a sorozatszám biztosítja:

ü Tulajdonosi azonosítás az Ön számára
ü Garanciaazonosító a disztribútor számára
ü A minőség-ellenőrzési tesztek átadásának biztosítása
ü „Gyári állapotú” minőség biztosítása

A későbbi referencia céljából rögzítse a sorozatszámot az alább megadott helyre. E szám nélkül nem 
szabad eredeti, új Rainbow®-t vagy PowerNozzle egységet eladni. Ha a sorozatszám hiányzik, a 
Rexair nem állítja az egység eredetét, korát vagy állapotát. Ha nem találja meg a sorozatszámot a 
Rainbow®-n vagy az elektromos-kefén, kérjük, forduljon a Rexair ügyfélszolgálatához.

Model: RHCS2019 [SRX]

Az Ön független Rainbow® Disztribútora  

RAINBOW GYÁRI SZÁM  

NEVE

CÍME

VÁROS, IR.SZÁM

TELEFONSZÁM

E-MAIL

Contact your 
local Authorized 
Rainbow 
Distributor 
for advice 
on caring for 
your Rainbow, 
warranty 
coverage, 
replacement 
parts and service 
information.

Vásárlói figyelmeztetés
A Rexair a Rainbow-t független, hivatalos Rainbow® forgalmazóinak 
adja el, hogy  a disztribútorok és munkatársaik kizárólag otthoni 
bemutatók során, házhozszállítással adják el a végfelhasználó 
tulajdonosoknak. Minden egyéb értékesítés, ideértve az interneten 
keresztüli értékesítést is, szigorúan tilos. A más értékesítés során 
vásárolt termékekre nem vonatkoznak a felhatalmazott jótállások. 
Amikor Rainbow®-t vásárol, sok éves termékfejlesztést, és 
innovációt vásárol. 
A Rainbow®-t a Rexair LLC és a helyi független, hivatalos 
Rainbow disztribútorok támogatják. 
Ne feledje: minden internetes kiskereskedőtől történő vásárlás - 
ideértve az online piacon, például az eBay-en vagy az 
Amazon.com-on történő vásárlást is - nem engedélyezett! 
A Rexair csak együttérezni tud azokkal, akiket illetéktelenek vagy 
internetes eladók használtak ki. A Rexair a hivatalos forgalmazók 
mögött áll, és csak azoknak az ügyfeleknek nyújthat segítséget, 
akik engedélyezett csatornákon vásároltak.

Rexair is a proud member of the Direct Selling 
Association and adheres to the DSA’s Code  
of Ethics.
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© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, Hurricane®, The Power of Water®, Wet Dust Can’t Fly® and the configuration of the Rainbow® Cleaning System are 
registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States. 

Made in USA of U.S. and imported parts.

Korlátozott garancia otthoni használat esetén...
A Rexair a független, hivatalos Rainbow® disztribútorok számára, és csak nekik, négy (4) éves garanciát vállal a Rainbow® tisztítórendszerre és a kiegészítőkre lakásbani 
használat esetén, valamint tíz (10) éves garanciát a főegység motorjára / elektronikus vezérlőjére lakásbani használat esetén. A cserealkatrészek lehetnek újak vagy 
gyárthatók, amint azt a Rexair meghatározza. Ezek a garanciák nem vonatkoznak a normál használatban bekövetkezett kopásokra. Annak ellenére, hogy a Rexair mint gyártó 
nem áll közvetlenül kapcsolatban a fogyasztóval, és nem vállal írásbeli garanciát a fogyasztó számára, a törvény felelősségeket ír elő minden olyan gyártóra, amely 
fogyasztási cikkeket gyárt. A termékeknek nem szabad hibásnak lenniük, és általában a rendeltetésszerű felhasználásukra alkalmasaknak kell lenniük. A kereskedelem és az 
alkalmasság ezen feltételezett garanciáit a Rexair tiszteletben tartja. Ezenkívül a Rexair minden felhatalmazott disztribútortól megköveteli, hogy a meghatalmazott 
disztribútor saját írásbeli jótállása alapján adja át a fogyasztónak a Rexair által az ilyen disztribútornak nyújtott garancia előnyeit.

A Rexair a Rainbow®-t eladja független, hivatalos Rainbow-disztribútorainak, hogy ezeket a disztribútorok és képviselőik kizárólag 
otthoni bemutatón viszonteladják a végfelhasználó tulajdonosoknak. Minden egyéb értékesítés, ideértve az interneten keresztüli 
értékesítést is, szigorúan tilos. A más értékesítés során vásárolt termékekre nem vonatkoznak a felhatalmazott jótállások.

A gyártó, a Rexair (Troy, MI, USA), több mint 80 éve elkötelezett amellett, hogy kiszolgálja és támogatja a Rainbow® tulajdonosokat. 
A minőségi termék értékesítésében független, hivatalos forgalmazókon keresztül világszerte több mint 80 országban, Magyarországon 1991 óta. 
A Rexair a Rainbow® tisztítórendszert csak közvetlen, otthoni értékesítésben jártas, független, hivatalos forgalmazóknak adja el. Ezek a felhatalmazott disztribútorok 
vállalják a felelősséget a Rainbow® tisztítórendszer törvényes forgalmazásáért és közvetlenül a forgalmazóin keresztül, vagy közvetve a független alforgalmazók útján.
A Rexair-nek nincs megállapodása vagy jogi kapcsolata azokkal a független viszonteladókkal, akik termékeket közvetlenül vagy közvetetten meghatalmazott forgalmazótól 
szereznek be, és csak az ilyen viszonteladókkal kapcsolatos vevői panaszokat próbálják kijavítani a felelős, felhatalmazott disztribútoron keresztül. A Rexair bejelentett 
politikája szerint minden felhatalmazott disztribútor felelõs a vásárlóközönség bármely tagjának az eladásokkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszai orvoslásáért.
A Rexair megköveteli továbbá, hogy minden felhatalmazott disztribútor gyors szolgáltatást tegyen elérhetővé saját szervize vagy üzlethelyiségein keresztül. 
Ne felejtse el a kereskedő vagy a forgalmazó nevét és címét, akitől a Rainbow® készüléket vásárolta, őrizze meg számláját, az átvétel iratát.
Elöszőr az értékesítő-munkatárstól kérjen tanácsot a Rainbow® gondozásával, a garanciális feltételekkel, a szervizeléssel és a legközelebbi szervizzel kapcsolatban. 
Felmerülő problémák vagy igények tisztázása érdekében forduljon a magyarországi forgalmazó ügyfélszolgálatához:
RainbowSystem Magyarország Kft., 1113 Budapest, Kenese utca 8. telefon: +36 1 203 4653; +36 30 724 6269; e-mail: info@rainbowsystem.hu 
Ha nem tud velük kapcsolatba lépni, vagy kiegészítő információért, tanácsért, kérjük, forduljon segítségért a Rexair ügyfélszolgálatához.
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Fontos biztonsági utasítások

1. Csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak az RHCS19 Rainbow® PowerNozzle modellnél használható.
2. Az áramütés elkerülése érdekében - csak beltérben használja.
3. A tűzveszély elkerülése érdekében ne szívjon fel égő vagy izzó tárgyakat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
4. Az áramütés elkerülése érdekében ne fogja meg nedves kézzel a dugvillát vagy az elektromos-szőnyegkefét.
5. A sérülések elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat nyílásokba. Ne használja, ha bármilyen nyílás eltömődött; tartózkodjon az olyan anyagok 

felszívásától amely csökkentheti a légáramot.
6. A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatát és a teste minden részét a szívó nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől.
7. Az áramütés elkerülése érdekében - csak száraz anyag felszívására használja. Ne használja az elektromos-szőnyegkefét a szabadban vagy nedves felületen.
8. A mozgó alkatrészek által okozott sérülések elkerülése érdekében tisztítás vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa az eszközt.
9. Ez az elektromos-szőnyegkefe kettős szigetelésű. Csak azonos pótalkatrészeket használjon. Lásd a kettős szigetelésű készülékek szervizelési útmutatásait.
10. A kettős szigetelésű készüléket az alábbiak közül egy vagy több jelöli: „Kettős szigetelésű” vagy „Kettős szigetelés” vagy a kettős szigetelés szimbóluma. 

(négyzetben négyzet). Kettős szigetelésű készülékekben a földelés helyett két szigetelési rendszert alkalmaznak. A kettős szigetelésű készüléken nincs 
földelési mechanizmus, és a készüléket nem szabad földelni. Kettős szigetelésű készülék karbantartása rendkívüli körültekintést és a rendszer ismeretét 
igényli, ezt csak szakképzett személy végezheti. A kettős szigetelésű készülék pótalkatrészeinek meg kell egyezniük az eredeti alkatrészekkel.

11. A tűzveszély elkerül ése végett ne szívjon fel gyúlékony folyadékokat, például benzint, és ne használja ott, ahol ezek jelen lehetnek.
12. A Rainbow®-t 8 éves vagy annál idősebb gyermekek vagy tapasztalatlan és ismeretlen személyek használhatják, ha felügyelet vagy utasítást kaptak a Rainbow® 

biztonságos használatához, és ha megértik a kapcsolódó veszélyeket. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a Rainbow® 
készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.

13. Csak a száraz felszíváshoz használja az elektromos-szőnyegkefét. Ne használja szabadban vagy nedves felületen.
14. Soha ne szívjon fel  kemény vagy éles tárgyakat az elektromos-szőnyegkefével. Az olyan elemek, mint például csatok, szegek, csavarok, üvegcserepek és ceruzacsíkok 

károsíthatják a kefehengert vagy a gégecsövet.
15. Mindig ellenőrizze, hogy a Rainbow® áramtalanítva van-e a PowerNozzle csatlakoztatása előtt.
16. Ne olajozza a motort. A motort állandóan kenjük és tömítjük.
17. Mielőtt kemény burkolaton használja az elektromos-kefét, konzultáljon a padló gyártójával. Próbálja ki egy kis helyen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a padló a 

használata során nem sérült-e.
18. Az elektromos-szőnyegkefét NE használja fényes, kemény felületű padlózatra. Amikor az elektromos-kefét csiszolt vagy fényes, kemény felületű padlón keresztül viszi 

a motort NEM szabad járatni, és a csöveket függőleges helyzetbe kell helyezni, az elektromos-kefét hátsó két kerekén lehet gurítani.

FIGYELEM:Elektromos készülék használatakor a fontos 
intézkedéseket mindig be kell tartani,  következőket is:

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy „kérjük, olvassa el az összes 
útmutatást, mielőtt elkezdené használni ezt az egységet.” 
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The Rainbow® Power Nozzle™ elektromos-szőnyegkefe

1

2

Vegye fel a kapcsolatot a 
hivatalos Rainbow® 
forgalmazóval a  
meghajtószíj és más 
alkatrész cseréjéhez.

4

5

6

Légáram szabályzás     
Finom felületekhez, például szőnyegek-
hez, mikroszálas szőnyegekhez és 
matracokhoz használja a Power Nozzle 
légáram szabályzót NYITVA helyzetben. 
Egyéb célokra használja a légáram 
szabályzót ZÁRVA állásban.

Csiszolt, fényes vagy kemény felületek

! FIGYELEM: Az elektromos-szőnyegkefe nem
használható polírozott,fényes, kemény felületű burkolaton!

Amikor az elektromos-szőnyegkefét a csiszolt vagy fényes, 
kemény felületű padlón keresztül szállítja, a motort NEM 
szabad járatni, és a csöveket függőleges helyzetbe kell 
helyezni, a készüléket a hátsó két kerék oldalára kell billenteni, 
hogy polírozott vagy fényes kivitelű kemény felületű padlókat 
védje a sérüléstől.

1. Lábkioldás
2. Forgókar
3. Reteszelő pedál
4. Légáram-szabályozás
5. Kefetengely
6. Lemezkioldó fülek3

OPEN

CLOSED
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Hibaelhárítási útmutató
Ezt a Rainbow készüléket alaposan tesztelték és megvizsgálták. Ha kisebb probléma merül fel, az alábbi hibaelhárítási eljárások segíthetnek a probléma azonosításában és 
kijavításában. Ha nem sikerül megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Rainbow® disztribútorral a szervizelés miatt. 

! FIGYELEM: A berendezés karbantartása előtt húzza ki a dugvillát a hálózati csatlakozóból. Ennek elmulasztása áramütést vagy személyi sérülést okozhat.

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

A PowerNozzle motorja nem forog. A markolat-kapcsolót nem aktiválta. Nyomja meg a markolat-kapcsolót.

Csövek nem kapcsolódnak. Ellenőrizze, a cső csatlakozások megfelelőségét.

Cső csatlakozó nem érintkezik. Ellenőrizze, hogy a csövek megfelelően vannak-e rögzítve.

Az automatikus motorvédő kioldott. Kapcsolja ki a Rainbow®-t. Hagyja 30 másodpercig 
így. Kapcsolja be újra a Rainbow®-t.

A PowerNozzle motorja forog, a kefetengely nem. Elszakadt a meghajtószíj. Áramtalanítsa, majd szedje le a hátlapot. Cserélje ki 
a meghajtószíjat, helyezze vissza a hátlapot.

A PowerNozzle kefetengelye kézzel nem forgatható. Egy tárgy szorult a tengely és burkolat közé. Áramtalanítsa, majd szedje le a hátlapot. Távolítsa el az 
akadályt, helyezze vissza a hátlapot. Forgassa a tengelyt.

A tengelycsapágy kopott. Keresse a hivatalos forgalmazót vagy szervizét, a csere 
vagy javítás miatt.

Az elektromos-szőnyegkefe nem szedi fel a 
szennyeződéseket.

Dugulás a légjáratban. Áramtalanítsa, majd szedje le a hátlapot. Hárítsa el a 
dugulás okát, helyezze vissza a hátlapot.

Dugulás a csőben, gégecsőben. Áramtalanítsa, majd távolítsa el az akadályt. Csatla-
koztassa a Rainbow®-hoz.

Kefék kopottak, nem érik el a szőnyeget. Ellenőrizze, hogy a talp teljesen a helyén van-e. 
Cserélje ki a kefetengelyt ha a szőrök túl rövidek.
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Power Nozzle™ Összeszerelés és használat
Összeszerelés
1. Az elektromos-kefe használata 

előtt olvassa el a Gyors üzembe
helyezési útmutatót a Rainbow® 
előkészítéséhez.

2. Helyezze a csövet a nyílásba, 
amely az eszköz tetején található. 
Nyomja lefelé a rögzítéshez.

Használat
3. Csatlakoztassa a Rainbow®-t a 

hálózathoz.

4. Kapcsolja be,a Rainbow® mindig 
nagy sebesség-fokozattal indul.

5. A rögzített függőleges helyzetből,
nyomja le a kék reteszelő pedált.
Ezután húzza hátra.

6. Az elektromos-szőnyegkefe 
indításához nyomja meg a 
markolati kapcsolót. Engedje el a
kapcsolót az elektromos-kefe
megállításához.

7. Vezesse az elektromos-kefét 
könnyű mozdulatokkal lassan 
előre és hátra a szőnyegen.
Hagyja, hogy a kefe és a
Rainbow® elvégezze a munkát.

8. Az elektromos-kefe függőleges
rögzítéséhez nyomja le a kék 
rögzítőpedált. Ezután tolja előre
csövet amíg teljesen be nem 
kapcsolódik a reteszelő fülekbe.
Engedje fel a kék pedált.

9. Az elektromos-kefe levételekor
nyomja lefelé a kioldópedált.
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1. Fordítsa fejjel lefelé az elektromos-kefét.  
Egyidejűl eg nyomja meg a takarólemez mindkét 
rögzítő fül ét, és húzza fel az alsó 
takarólemezt.

2. Fogja meg a szíj burkolatát és forgassa el a 
talp hátsó része felé, hogy láthatóvá váljon a 
szíj és a motortengelye.

3. Emelje felfelé a kefehenger két végét, amíg 
nem lesz elegendő hely a kiemeléshez.

4. Távolítsa el a meghajtószíjat a 
motortengelyéről, majd emelje ki a 
kefehengert az elektromos-keféből..

5. Távolítsa el a kopott vagy törött szíjat, és 
cserélje ki egy új meghajtószíjra. Igazítsa az 
új szíj bordáit a kefehenger középső görgőjén 
lévő bordákhoz.

6. Helyezze a kefehengert úgy, hogy a sörték a 
6. ábrán látható módon álljanak meg. 
Helyezze a kefehengert és a szíjat a  motor-
tengelye fölé úgy, hogy az új szíj bordái 
igazodjanak a motortengelyének bordáihoz.

A Power Nozzle™ meghajtószíjának cseréje
A legjobb teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy cserélje ki a Rainbow® PowerNozzle meghajtószíját 12-18 hónaponként, vagy ha csökkenő tisztítási teljesítményt 
észlel. Az elektromos-szőnyegkefe egyetlen meghajtószíjjal rendelkezik, és könnyen cserélhető. Ez a tartalék meghajtószíj a takarólemez belsejében található.       
További csereszíjakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Rainbow forgalmazóval.

! FIGYELEM: Mindig áramtalanítsa az eszközt szereléskor és tisztításkor!

2

7. Figyeljen a 'nyolcszög' alakú kefehengervédő 
kupakok és a 'nyolcszög' alakú tokok pontos 
illesztésére. Figyeljen a szíj bordáira is a kefeház 
„nyolcszög” alakú tokjának a közelében. Tolja előre a 
kefehengert, úgy, hogy a meghajtószíj ne essen le a 
helyéről. Helyezze a vissza kefehengert úgy, hogy a 
'nyolcszög' alakú végek az igazítási bordákon 
legyenek.

8. A hüvelykujjával nyomja le a 'nyolcszög' alakú 
védőkupakokat.

9. Ügyeljen arra, hogy a 'nyolcszög' alakú védőkupakok 
pontosan illeszkedjenek. Forgassa el a kefehengert, 
hogy megbizonyosodjon arról, hogy az öv megfe-
lelően van-e felszerelve a kefehenger-tárcsán és a
motor-tengelyén.

10. Csukja be az szíj ajtaját előre helyezve.
11. Helyezze vissza a takarólemezt, ügyelve arra, hogy az 

elülső és a hátsó kattanások teljesen rögzüljenek.
12. Az öv cseréje befejeződött.

1



 P O W E R  N O Z Z L E   |     6

3

4

5A

5B

7A

6

7B

9

8

10

Vegye fel a kapcsolatot a 
hivatalos Rainbow® 
forgalmazóval a meghajtószíj 
és más alkatrész cseréjéhez.
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