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Awlk Aw bisbk AiAmriI eldv A 
 

Wet Dust Can’t Fly 
 

EA kbasbp mlo kbj pwÁiiF 
 

A oAfkBlt A 
 

The Power of Water®
 

EA sÍw  bobgÁqF 
 

eApwkÁigAI 
 

eldv eAqÁhlkvAk biqÁsliÍqpA A pwbkkvbwŐaÁpbhbqI 
 

A pwÁiiÚ mlolhAq Áp ibBbdŐ oÁpwbCphÁhbq lqqelkÁBÚi 

 

azono®ító ®zám 
A oÉxaárDs CusíomÉr CarÉ éroÖramjának részÉkéníI mándÉn új oaánbow készülék és blÉkíromos kÉfÉ EmowÉr kozzlÉF a Öóárban véÖzÉíí 
mánőséÖÉllÉnőrzésí kövÉíőÉn kaé ÉÖó ÉÖóÉdá azonosííó számoíK bz a szám a kövÉíkÉzőkÉí jÉlöláW 

ü A oaánbow íulajdonos azonosííója ü Bázonóíívánó a éozáíív mánőséÖvázsÖálaíról 
ü góíállásJazonosííó a oaánbow kéévásÉlÉí számára ü Bázonóíívánó az újI Öóárá állaéoí mÉÖléíéről 

hérjükI ÉllÉnőrázzÉ az azonosííó szám mÉÖléíéíK bÖóÉílÉn oaánbow készülék sÉm kÉrülÜÉí forÖalomba É szám nélkülK eáánóa ÉsÉíén 

a oÉxaár nÉm vállal fÉlÉlősséÖÉí a készülékéríK

 
 

oAfkBlt AwlklpÍqÚpwÁjA jodÉllW ÉO – TPdbEAF 

 

Aw ık oAfkBlt clodAijAwÚgA  

kÁs oaánbowpósíÉm jaÖóarorszáÖ hfíK 

CÍj NNNP BudaéÉsíI hÉnÉsÉ uK UK 

qbibclk MS – N L OMP – 4SRPX MS – PM L oAfkBlt ETO4SOSVF 

bJjAfi ánfo@raánbowsósíÉmKÜu 

 

elkiAm wwwKraánbowsósíÉmKÜu 

 
 
 
 

AmÉnnóábÉn kérdés vaÖó áÖénó 
mÉrül fÉl ınbÉn oaánbow 

készülékévÉl kaécsolaíbanI 
vÉÖóÉ fÉl vÉlünk a kaécsolaíoíK 
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A obuAfo® Üwbkbqb 
pzÉrÉínénk mÉÖraÖadná az alkalmaíI ÜoÖó Öraíuláljunk 

ınnÉk és mÉÖköszönjükI ÜoÖó a oaánbow íászíííó rÉndszÉrí 

válaszíoííaK Az ın új oaánbow készülékÉ ÉÖó íöbb mání TR 

évÉs folóamaíos kuíaíás és fÉjlÉszíés ÉrÉdménóÉK jára a 

oaánbowJí íöbb mání RM államban és váláÖszÉríÉ íöbb mání 

TR orszáÖban forÖalmazzukK eásszükI ÜoÖó a oaánbow a 

lÉÜÉíő lÉÖÜaíékonóabb és lÉÖsokoldalúbb oííÜoná 

íászíííórÉndszÉrK 

jÉÖfÉlÉlő Üasználaí mÉllÉíí a oaánbow jÉlÉníősÉn javííaná 

foÖja az oííÜoná élÉííÉréí és évÉkáÖ mÉÖbízÜaíóan 

működákK hérjükI szánjon néÜánó éÉrcÉí jÉlÉn kézákönóv 

áííanulmánóozására és ásmÉrkÉdjÉn mÉÖ a oaánbow 

íászíííó rÉndszÉrrÉlK 

AmÉnnóábÉn kérdés mÉrülnÉ fÉl ınbÉn vaÖó éroblémáí 

íaéaszíalI kérjükI vÉÖóÉ fÉl a kaécsolaíoí éríékÉsííőjévÉlK 
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fonto® bizton®ági tanác®ok 

 

 

 clkqlpW Az áramüíésI íűzJ és balÉsÉívÉszéló ÉlkÉrülésÉ érdÉkébÉn íarísa bÉ az ÉlÉkíromos bÉrÉndÉzésÉkrÉ vonaíkozó 
uíasííásokaíI bÉlÉérívÉ az alábbáakaíK 

NK dóÉrmÉkkÉl vaÖó ÖóÉrmÉk íársasáÖában való Üasználaíkor különös fáÖóÉlÉm ajánloííK A oaánbow íászíííórÉndszÉr nÉm jáíékszÉrI 
ÖóÉrmÉkÉk fÉlüÖóÉlÉí nélkül nÉ ÜasználjákK 

OK ea a oaánbow Üasználaíon kívül vanI mándáÖ áramíalaníísaK jáÉlőíí a duÖválláí káÜúzza a konnÉkíorbólI a készülékÉí kaécsolja káK 
A kábÉl és az éráníkÉzés védÉlmÉ érdÉkébÉn mándáÖ a duÖóí foÖja mÉÖK qálos a készülékÉí a kábÉlnél foÖva ÜúznáI vaÖó szállííaná! 
kÉm szabad a kábÉlí ajíóval bÉszorííanáI élÉs éÉrÉmÉkÉn vaÖó sarkon áívÉzÉínáK A kábÉlí íávol kÉll íaríaná a forró fÉlülÉíÉkíőlK 
qálos a készülékÉí sérülí kábÉllÉl vaÖó csaílakozó duÖóval ÜasználnáK 

PK A készülékÉí nÉ ÜaÖója fÉlüÖóÉlÉí nélkül működnáK ea nÉm Üasználja a készülékÉíI mándáÖ áramíalaníísaK 

4K gavííásra szoruló készülék Üasználaía íálos! ea a készülék nÉm működák mÉÖfÉlÉlőÉn – lÉÉsÉííI vízbÉ kÉrülíI ÉsÉílÉÖ sérülí – 
mánél Élőbb szállíísa bÉ a vÉvőszolÖálaíÜozK 

RK A készülékÉí csak kákaécsolíI áramíalanííoíí állaéoíban íászííísaK 

SK A készülékÉí csak mÉÖfÉlÉlőI szabvánóos ÉlÉkíromos Üosszabbííóval lÉÜÉí üzÉmÉlíÉínáK 

TK A oaánbowJí nÉm szabad ÉlduÖulí lÉfolóók íászíííására ÜasználnáK A kÉlÉíkÉzÉíí csaíornaÖázok a készülékbÉn robbanásí 
okozÜaínakK 

UK poÜa nÉ éránísÉn ÉÖóák kézzÉl vízvÉzÉíékcsövÉí vaÖó bármálóÉn földÉlí készülékÉíI amákor a másák kézzÉl a oaánbow készülék fém 
részéí foÖjaK A nÉdvÉs bőr növÉlá az áramüíés vÉszélóéíK poÜa nÉ nóúljon a duÖválláÜoz vaÖó a készülékÜÉz nÉdvÉs kézzÉl 

VK EAF kÉ ÜÉlóÉzzÉn Él soÜa ádÉÖÉn íÉsíÉí a nóílásokbanK kÉm szabad lÉzárí nóílásokkal üzÉmÉlíÉínáX EBF qávol kÉll íaríaná a forÖó 
alkaírészÉkíől a laza ölíözékÉíI és mándÉn íÉsírészí EélKW ÜajaíI ujjakaíFX ECF A léécsők íászíííása különlÉÖÉs fáÖóÉlmÉí áÖénóÉlK 

NMK A készülékkÉl íálos éÖő vaÖó ázzó anóaÖoí EélKW cáÖarÉííáíI Öóufáí vaÖó forró ÜamuíF fÉlszívná! dóúlékonó vaÖó íűzvÉszélóÉs 
anóaÖokaí EélKW bÉnzáníI oldószÉrÉkÉíF fÉlszívnáI állÉívÉ annak közÉlébÉn íakarííaná íálos! 

NNK kÉ Üasználja a oaánbowJí vaÖó a oaánbow íaríozékokaí olóan ÜÉlóáséÖÉkbÉnI aÜol a Öóúlékonó ésLvaÖó robbanó éára vaÖó a éor 
lÉÜÉíK kéÜánó íászíííófolóadék álóÉn éárákaí íÉrmÉlÜÉíK Azoknak a ÜÉlóáséÖÉknÉkI aÜol Öóúlékonó íászíííófolóadékokaí ÜasználíakI 
íÉljÉsÉn szárazaknak és alaéosan szÉllőzíÉíÉííÉknÉk kÉll lÉnnáük máÉlőíí íakarííjákK 

NOK A oaánbow kÉííős száÖÉíÉlésűI Ézérí íálos annak földÉlésÉ! poÜa nÉ éránísÉn ÉÖóák kézzÉl vízvÉzÉíékcsövÉí vaÖó bármálóÉn földÉlí 
készülékÉíI amákor a másák kézzÉl a készülék fém részéí foÖjaK A nÉdvÉs bőr növÉlá az áramüíés vÉszélóéíK poÜa nÉ érjÉn nÉdvÉs 
kézzÉl a csaílakozó duÖóÜoz vaÖó a készülékÜÉzK 

NPK A készülék bázíonsáÖá auíomaíával rÉndÉlkÉzákI mÉló bázíosííjaI ÜoÖó a készülékÉí csak mÉÖfÉlÉlőÉn állÉszíÉíí vízíaríállóal lÉÜÉí 
bÉkaécsolnáK 

N4K cfdvbijbwqbqÁpW Az ÉlÉkíroJÖéÖÉcsőbÉn vÉzÉíék vanI Ézérí annak állaéoíáí rÉndszÉrÉsÉn ÉllÉnőrázzÉ! CsökkÉnísÉ az áramüíés 
vÉszélóéí az alábbá bázíonsáÖá Élőírások bÉíaríásávalW kÉ márísa vízbÉ a készülékÉíK qálos sérülí ÉlÉkíroJÖéÖÉcsövÉí Üasználná! 
qálos az ÉlÉkíromos kÉfévÉl vázÉíI vaÖó más folóadékoí fÉlszívná! 

A hÁpwÜiÁh eApwkÁiAqBA sÁqbib biŐqq hÁogÜhI eldv  cfdvbijbpbk  lisAppA bi  
A eApwkÁiAqf  rqApÍqÁpq 
CpAh A dvÁoqÚ ÁiqAi AgÁkilqq  qAoqlwÁhlhAq eApwkÁigA 
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NRK A oaánbow blÉkíromos hÉfÉ ÉÖó Érős forÖó kÉféí íaríalmazK qávol kÉll íaríaná a forÖó alkaírészÉkíől a laza ölíözékÉíI ékszÉrÉkÉí 
és mándÉn íÉsírészí EélK ÜajaíI ujjakaíF! 

NSK eoÖó csökkÉnísÉ az áramüíés kockázaíáíI Ézí a készülékÉí csak a szakszÉrvázbÉn szÉrÉlíÉssÉK  

NTK ea az ÉlÉkíromos vÉzÉíék mÉÖsérülíI nÉ Üasználja íovább a oaánbowJíI Üúzza ká a duÖóí a konnÉkíorból és csÉrélíÉssÉ ká a Üábás 
ÉÖóséÖÉíK 

NUK qálos a készülékÉí sérülí kábÉllÉl vaÖó csaílakozó duÖóval Üasználná! 

NVK bÖó érofÉsszáonálásI naÖó íÉljÉsííménóű bÉrÉndÉzésről van szóI mÉló ÉlÉkíromáÖnÉsÉs zavarokaí okozÜaíK 

 cfdvbijbwqbqÁpW Az ÉlÉkíroJÖéÖÉcsőbÉn vÉzÉíék vanI Ézérí annak állaéoíáí rÉndszÉrÉsÉn ÉllÉnőrázzÉ! CsökkÉnísÉ az 
áramüíés vÉszélóéí az alábbá bázíonsáÖá Élőírások bÉíaríásávalW kÉ márísa vízbÉ a készülékÉíK qálos sérülí ÉlÉkíroJÖéÖÉcsövÉí 
Üasználná! qálos az ÉlÉkíromos kÉfévÉl vázÉíI vaÖó más folóadékoí fÉlszívná! 

 cfdvbijbwqbqÁpW Az áramüíés vÉszélóÉ máaíí bármálóÉn ÉlÉkíromos készülékÉí csak Üasználaíá uíasííásban mÉÖÜaíározoíí 
módon lÉÜÉí ÜasználnáK kÉ Üasználja oaánbow készülékÉí víz fÉlszívásáÜoz szabadbanI állÉívÉ olóan ÜÉlóséÖÉkbÉn EélK éáncébÉnFI aÜol 
a éadlón lévő víz áramüíésí okozÜaíK A oaánbowJí csak ÉbbÉn a kÉzÉlésá kézákönóvbÉn lÉíríaknak mÉÖfÉlÉlőÉn ÜasználjaK 

 cfdvbibjW A oaánbowJí íálos kéménóÉk és füsívÉzÉíékÉk íászíííásáraI állÉívÉ zsíríaríalmú anóaÖokI koromI ÜamuI kÉrámáaJI 
szárazfalJ és Öáészéor vaÖó más vízíaszííó anóaÖ Élíávolííására Üasználná! kÉ Üasználja a oaánbowJí könnóÉn szállóI állÉívÉ mérÖÉző 
anóaÖok közÉlébÉn! 

A hbqqŐp pwfdbqbiÁpŰ hÁpwÜiÁh pwbosfwbiÁpb 
hÉííős száÖÉíÉlésű készülékÉí kázárólaÖ szakszÉrvázbÉn szÉrÉlíÉssÉnK BármánÉmű érobléma ÉsÉíén kÉrÉssÉ a íÉrülÉíálÉÖ állÉíékÉs 
oaánbow–szÉrvázíI vaÖó vÉvőszolÖálaíá árodáíK A csÉrélíI javííoíí alkaírészÉknÉk ÉÖó duélaJszáÖÉíÉlí készülékÉn uÖóanolóannak kÉll 
lÉnnáük azokkal a részÉkkÉlI amákÉí fÉlválíanakK bÖó kÉííősJszáÖÉíÉlésű készülékÉn szÉmbÉíűnőÉn fÉl kÉll íüníÉíná alrBibJ
fkpriAqflk vaÖó hbqqŐpJpwfdbqbiÁpŰ szavakkalK A számbolum EnéÖózÉí ÉÖó néÖózÉíÉn bÉlülF száníén szÉmbÉíűnő lÉÜÉí a 
készülékÉnK BármálóÉn szÉrvázÉlésíI íakarííásí kávévÉ a füÖÖÉílÉn oaánbow aászírábuíor szÉrvázÉ véÖÉzÜÉíK 

qAoqpA Bb bwbhbq Aw 
rqApÍqÁplhAq 

bwq A hÁpwÜiÁhbq hfwÁoÚiAd lqqelkf eApwkÁiAqoA pwÁkgÁhIA hbwbiÁpf 
hÁwfhıkvsBbk ibÍoqAh pwbofkq eApwkÁigA A oAfkBltJqI A elppwÚ ÁibqqAoqAj 

Áp A jbdBÍweAqÚpÁd ÁoabhÁBbk 
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a rainbow® alkotóré®zei 

 

NK hábÉlíaríó NOK pzÉéaráíor OOK jarkolaí 

OK eáílaé NPK sízíaríáló OPK jarkolaí kaécsoló 

PK iéÖkááramló nóílás N4K duruló váz O4K jarkolaí csővéÖ 

4K iéÖíÉrÉlő lÉmÉz NRK durulóváz röÖzííő ORK iéÖáramJszabálóozó 

RK Főkaécsoló NSK ebmA pzűrő OSK oésíászíííó 

SK coÖaníóú NTK iéÖéuméa szűkííő C OTK morkÉfÉ 

TK joíorÜáz AdaéíÉr OUK háréáíkÉfÉ 

UK pzívónóílás NUK clÉxábálás cső OVK déÖÉcső 

VK oöÖzííő fül NVK madlóJ és falkÉfÉ PMK blÉkíromos kÉfÉG 

NMK bszközíaríó OMK márnazsák Ekáncs a kééÉnFF 

NNK pzÉéaráíor röÖzííő csavar ONK bÖóÉnÉs szívócső 
r GlmCflkÁifp qAoqlwÁh 
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irányítá® az Ön kezében 
 
Főkaécsoló 

A főkaécsoló áránóííja a oaánbow moíorjának sÉbÉsséÖéíK 
 

  

iéÖáramJszabálóozó 

A markolaíon íalálÜaíó léÖáramJszabálóozóí nóáíÜaíja és zárÜaíjaI ÉzzÉl áránóííva a léÖáramlásí aííól füÖÖőÉnI ÜoÖó ééldául ÉÖó vékonó 
füÖÖönóí íászííí vaÖó ÉÖó vasíaÖ szőnóÉÖÉí íakaríí az blÉkíromos kÉfévÉlK qakarííás közbÉn ás válíozíaíÜaíja a bÉállííásíK 
 

Cpıhhbkqbqq iÁdÁoAjiÁpW kóássa ká I majd a fÉladaínak mÉÖfÉlÉlőÉn állíísa bÉK 

jAufjÁifp boŐW wárja bÉ a maxámálás íÉljÉsííménó ÉléréséÜÉzK 

  

haécsoló lÉzáró 

A markolaíkaécsoló áránóííja a ÖéÖÉcső működéséí amákor az blÉkíromos kÉféí EmowÉr kozzlÉFI a oaánbowjaíÉJÉíI a oaángÉíJÉí és az 
AquajaíÉJÉí ÜasználjaK 

bipŐ ÁiiÁpW az ÉlÉkíomos áram kákaécsolvaK 

hıwÁmpŐ ÁiiÁp EajánloííFW az ÉlÉkíomos áram a kaécsolóval működíÉívÉK 

eÁqpÚ ÁiiÁpW az ÉlÉkíomos áram folóamaíosan bÉkaécsolvaK 

  

bszközíaríó 

Az Észközíaríó Üasználaíával íakarííáskor kéznél vannak a lÉÖszükséÖÉsÉbb ÉszközökK blÜÉlóÉzÜÉíá a 
oaánbow Élőlaéján káalakííoíí ÜÉlóÉnI állÉívÉ a rozsdamÉníÉs ÉÖóÉnÉsJcső csaílakozásá éoníjánálK 

 

 

jAdApW bzí Üasználja álíalános íászíííáskorK 

hfhAmCplisAW A készülék kákaécsolí állaéoíban vanK 

AiACplkvW bzí Üasználja a lÉvÉÖő íászíííásakorK Eiásd NPK oldalF 
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ha®ználati tanác®ok 
 
Csak néÜánó Öóors lééés és márás készÉn áll oaánbowJja a íászíííásraK 

NK A vízíaríáló fÉlíölíésÉKKK 
A vízíaríálóí ÜádÉÖ csaévízzÉl íölísÉ fÉlI úÖó ÜoÖó a száníjÉlzőí a víz ÉllÉéjÉK A jÉlzÉíí szánínél íöbb vaÖó kÉvÉsÉbb víz íÉljÉsííménó 
csökkÉnésí foÖ ÉrÉdménóÉznáK ea a víz íúlsáÖosan ÉlszÉnnóÉződöííI csÉréljÉ ká a vázÉíK 

OK A moíorÜáz csaílakozíaíása a vízíaríálóÜozKKK 
A moíorÜázaí úÖó ÜÉlóÉzzÉ rá a vízíaríálóraI ÜoÖó a szívócsonk mÉÖfÉlÉlőÉn csaílakozzonK A röÖzííő fülÉkÉí Élőször akassza bÉ a íaríáló 
fülÉábÉI majd fÉlÜúzva röÖzíísÉ azíK ea a moíorÜáz nÉm mÉÖfÉlÉlőÉn fÉkszák fÉl a íaríálóraI a készülékÉí nÉm lÉÜÉí bÉkaécsolnáK 

PK eÉlóÉzzÉ a oaánbowJí a Öuruló vázra… 
eÉlóÉzzÉ a oaánbowJí a Öuruló vázra az ábrának mÉÖfÉlÉlőÉnK bÖó zár röÖzííá a ÜÉlóérÉ a oaánbowJíK A vázról való ÉlíávolííásÜoz nóomja 
mÉÖ Ézí a záraíK 

4K A ÖéÖÉcső csaílakozíaíása… 
A ÖéÖÉcső csaílakozíaíójáí duÖjuk bÉ a szívócsonkbaI míÖ ÜallÜaíóan bÉkaííanK blíávolííásÜoz a csaílakozóí nóomjuk mÉÖ a kéí 
oldalán és a oaánbow ÖéÖÉcsövÉí Üúzzuk ká a készülékbőlK 

RK Az ÉÖóÉnÉs szívócsövÉk csaílakozíaíásaKKK 
fllÉsszÉ összÉ a kéí csövÉíI míÖ azok kaííannakK pzéíválaszíásÜoz nóomja mÉÖ a röÖzííőJÖomboíI majd Üúzza széí a szívócsövÉkÉíK 

SK A markolaí csővéÖ csaílakozíaíása… 
fllÉsszÉ a markolaí csővéÖÉí a fÉlső szívócsőÜözI ÉÖészÉn kaííanásáÖK pzéíválaszíásÜoz nóomja mÉÖ a szívócsövön íalálÜaíó röÖzííőJ
ÖomboíI majd Üúzza ká a szívócsövÉkÉíK 

TK sálasszon ÉÖó íaríozékoíKKK 
Aííól füÖÖőÉnI ÜoÖó málóÉn íÉrülÉíÉí szÉrÉínÉ íakarííanáI válassza ká a szükséÖÉs íaríozékoí Elásd a íáblázaíoí a NNK oldalonFI majd 
csaílakozíassa a szívócsőÜöz vaÖó a markolaí csővéÖÜÉzK A mÉÖfÉlÉlő csaílakozásí kaííanás jÉlzáK pzéíválaszíásÜoz nóomja mÉÖ a 
röÖzííőJÖomboíI majd Üúzza lÉ a íaríozékoíK 

UK oaánbow csaílakozíaíása az ÉlÉkíromos ÜálózaíÜoz… 
Csaílakozíassa a készülékÉí a ÜálózaíÜozI majd a főkaécsolóí állíísa a jaÖas EfF éozícáóbaK 



V 

 

 
 

 
 



 

megfelelő ha®ználat & ápolá® 
Az alábbá karbaníaríásá uíasííásokaí bÉíaríva mÉÖóvÜaíja készülékéíK bzÉk ÉlÜanóaÖolása részbÉn vaÖó ÉÖészbÉn csökkÉníÜÉíá a 
íászíííás ÜaíékonósáÖáí és szÉrvázÉlésí íÉÜÉí szükséÖÉsséK 

 

ea a víz íúlsáÖosan ÉlszÉnnóÉződöííI csÉréljÉ ká… 
kÉ Üasználjon sokááÖ ÉÖó íaríáló vázÉíK bllÉnőrázzÉ íakarííás közbÉn és amÉnnóábÉn koszosnak 
láíjaI önísÉ ká és íölísÉ fÉl a íaríálóí íászía vízzÉlK A vízíaríálóí a közÉéén lévő  száníjÉlzőí a víz 
ÉllÉéjÉK poÜa nÉ íölísön íöbb vázÉí a íaríálóbaK 

  

jándáÖ üríísÉ ká és íászííísa mÉÖ a vízíaríálóíKKK 
easználaí uíán röÖíön önísÉ ká a koszos vázÉí a íaríálóbólK A nÉÜÉzÉbb szÉmcsék a íaríáló 
alján összÉ foÖnak ÖóűlnáI ÉzÉkÉí öblíísÉ káK bzuíán alaéosan mossa ká a íaríálóíI majd 
száríísa mÉÖK kb íárolja a oaánbowJí a vízíaríálóonK 

 cfdvbibjW qakarííás uíán mándÉn ÉsÉíbÉn íávolíísa Él a íaríálóí a oaánbowJ
rólI önísÉ ká a bÉnnÉ lévő vázÉí és íászííísa azí káK bzzÉl mÉÖÉlőzá a szaÖok és bakíéráumok 
káalakulásáíI ÉlszaéorodásáíK josoÖaíóÖéébÉn nÉm mosÜaíóK 

  

qászííísa mÉÖ a szÉéaráíoríKKK 
A lÉÖjobb íÉljÉsííménó ÉléréséÜÉz rÉndszÉrÉsÉn íávolíísa Él és íászííísa mÉÖ a szÉéaríáíoríK A 
röÖzííőcsavarí kézzÉlI ÉsÉílÉÖ a szÉéaráíorkulccsal mÉÖlazííva vÉÖóÉ lÉK A készülékkÉl ÉÖóüíí 
szállííoíí szÉéaráíor íászíííó kÉfévÉl íászííísa mÉÖ kívülJbÉlülI majd rakja vássza a ÜÉlóérÉI ÜoÖó 
az mÉÖfÉlÉlőÉn fÉlfÉküdjönK A röÖzííőcsavarí soÜa nÉm Üúzza mÉÖ naÖó ÉrővÉlK 

 sfdvÁwAqW jándÉn ÉsÉíbÉn íávolíísa Él a szÉéaráíoríK A oaánbowJí soÜa nÉ 
Üasználja szÉéaráíor nélkül! 

  

déÖÉcső íászíííása… 
ea azí észlÉláI ÜoÖó Üasználaíkor csökkÉn a léÖáramlásI akkor valószínűlÉÖ Élíömődöíí a 
ÖéÖÉcsőK AÜÜozI ÜoÖó mÉÖszüníÉssük a duÖulás okáíI kaécsolja ká a készülékÉí és Üúzza ká a 
készülékÉí a ÜálózaíbólK bzí kövÉíőÉn íávolíísa Él a ÜáílaéoíK Csaílakozíassa a ÖéÖÉcsövÉí a 
léÖkááramló nóílásÜozK dóőzödjön mÉÖ rólaI ÜoÖó mándkéí röÖzííő fül lÉ van zárvaK qÉÖóÉ a 
ÖéÖÉcsövÉí a oaánbow ÉlÉjén íalálÜaíó szívónóílásÜozK haécsolja bÉ a oaánbowJí és ÉnóÜén 
rázza mÉÖ a ÖéÖÉcsövÉíK A ÖéÖÉcsőbÉ szorulí szÉnnóÉződés a vízíaríálóba kÉrülK 

 

 

 



NN 

a telje® ti®ztítórend®zer 
 
qÜÉ oaánbowDs wádÉ assorímÉní of clÉanánÖ íools érovádÉ íÜÉ éowÉr and vÉrsaíáláíó ío clÉan éracíácalló ÉvÉróíÜánÖ around óour ÜomÉ 
 

hIbdÉpZÍTŐh Búíor Üléséárnák 
közöíí 

Ablak 
íászíííása iéécső Kőéadló PadlószőnóÉgÉk 

és szőnóÉgÉk calak kÉÜÉzÉn ÉlérÜÉíő 
íÉrülÉíÉk 

morkefe ü  ü      

Káréáíkefe ü  ü ü     

oésíászíííó ü ü  ü    ü 

madlóJ és falkefe    ü ü  ü  

mower kozzle* 
Eblekíromos kefeF     ü ü   

oaánbowMaíe* ü   ü     

oaángeí*     ü    

pqueegee*     ü    

oexafoamer*      ü   

FúvóJadaéíer 
EánfláíorF  ü      ü 

* sálasztható tartozék. ÉrdÉklődjön hávatalos vászontÉladójánál. 

 cfdvbibjW jándáÖ íászííísa mÉÖ a káÉÖészííőkÉíI máÉlőíí szövÉíÉkÉn ÜasználnáK AÜÜozI ÜoÖó a fánom fÉlszínÉk ÉsÉíén 
ÉlkÉrüljÉ azok fÉlséríéséíI íarísa a éoríörlő kÉfÉ söríéáí íászíánK 

 cfdvbibjW kÉ Üasználja a káÉÖészííőkÉí sík kééÉrnóős íÉlÉvízáók és számííóÖéé monáíorok íászíííásáraK

  

háÉÖészííők íászíííásaKKK 
A éadlóJ és falkÉféíI a éoríörlő kÉféí és a káréáíkÉféí a ÖéÖÉcső szabad véÖévÉl 
íászíííÜaíja vaÖó lanÖóosI szaééanos vízzÉl öblíísÉ áíK pzáríísa mÉÖ máÉlőíí vásszaíÉnné 
a ÜÉlóérÉK ea a söríék ÉlÜasználódnak vaÖó mÉÖsérülnÉkI kÉrÉssÉ fÉl 
vÉvőszolÖálaíunkaíK 

  

A léÖíÉrÉlő lÉmÉz ÜasználaíaKKK 
A oaánbow léÖíÉrÉlő lÉmÉz lÉcsökkÉníá a léÖáram okozía zajíK gavasoljukI ÜoÖó 
Üasználja a léÖíÉrÉlő lÉmÉzíI amákor az ánfláíorí ÜasználjaK bÖószÉrűÉn éaííánísa a 
léÖíÉrÉlő lÉmÉzí a szívónóílásra máÉlőíí fúvóvakéní EánflaíorkéníF Üasználná oaánbowJ
jáíK 

 



NO 

a telje® ti®ztítórend®zer 
 
madló íászíííásaKKK 
easználja a éadlóJ és falfÉkéíK A kÉménófa éadló és lánolÉum íászíííásakor a éadlóJ és 
falkÉfÉ káÉmÉlkÉdő munkáí véÖÉz a fÉlszíná éászok ÉlíűníÉíésébÉnK A kövÉíkÉzÉíÉs 
Üasználaí mÉÖakadálóozza az aéró íörmÉlékÉk okozía karcolásokaíK Állíísa a léÖáramJ
szabálóozóí a maxámumraK 

  

madlószőnóÉÖÉk íászíííásaKKK 
easználja az ÉlÉkíromos kÉféí EmowÉr kozzlÉF®K A könnóű blÉkíromos kÉfÉ a káréáíok 
és szőnóÉÖÉk mélóéről íávolííja Él a szÉnnóÉződésÉkÉíK Az Érős forÖó kÉfÉ fÉllazííja a 
szöszökÉíI ÜajszálakaíI szÉnnóÉződésÉkÉí és szőnóÉÖÉ éuÜa és íászía lÉszK Az oldalsó 
kás forÖó kÉfék éÉdáÖ a lÉÖaéróbb éászkoí ás Élíakarííják a szőnóÉÖÉkI éadlólécÉk és 
búíorok mÉníénK Állíísa a léÖáramJszabálóozóí a maxámumraK 

 

moríalanííásKKK 
easználja a éorkÉféíK jándazonálíalI ÜoÖó íászíán íarísa oííÜonáíI nÉ fÉlÉjísÉ Él a káÉső 
ÜÉlóÉkÉí ás éoríalanííanáI mání ééldául az ablakéárkánóokaíI kéékÉrÉíÉkÉíI láméákaíI 
szobanövénóÉkÉíI füÖÖönóökÉíK iáméaÉrnóők és Üasonlóan íörékÉnó íárÖóak ÉsÉíén 
csökkÉnísÉ a szívóÉrőí azzalI ÜoÖó kánóáíja a léÖáram szabálóozóíK cánomabb íárÖóak 
ÉsÉíén íovább csökkÉníÜÉíá a szívóÉrőíK qfmmW csaílakozíassa a éorkÉféí a külön 
mÉÖvásárolÜaíó Üosszííoíí ÖéÖÉcsőÜözG ÜoÖó ÉlérjÉ a élK vÉníálláíorí és a éókÜálókaíK 

  
cal íászíííásaKK 
easználja a éadlóJ és falkÉféíK jándÉn fal – lÉÖóÉn az íaééíázoííI kazÉííás vaÖó fÉsíÉíí 
–  íovább marad íászíaI Üa a szÉnnóÉződésÉkÉí rÉndszÉrÉsÉn Élíávolííjuk rólaK hÉzdjÉ a 
mÉnnóÉzÉínél és Üaladjon a éadló fÉléI lassúI lÉfÉlé áránóuló mozdulaíokkalK A lÉÖjobb 
ÉrÉdménó ÉléréséÜÉzI csak a kÉfÉ fÉlső fÉléí éránísÉ a falÜozK Állíísa a 
léÖáramszabálóozóí a maxámumraK 

  

pzűk ÜÉlóÉk íászíííásaKKK 
easználja a résíászíííóíK easználja a résíászíííóíI ÜoÖó a nÉÜÉzÉn ÉlérÜÉíő ÜÉlóÉkÉí 
íászíán íarísa – élK radááíorok közöííá és alaííáI a éadlóJ és szÉÖélólécÉk mÉníáI állÉívÉ 
üléséárnák közíá íÉrülÉíÉkK Állíísa a léÖáramszabálóozóí a maxámumraK 

  

pzőnóÉÖÖÉl borííoíí léécső íászííásaK 
easználja a káréáíkÉféíK iéécsőfokok íászíííásakor vÉÖóÉ lÉ a oaánbowJí Öuruló vázrólK 
A oaánbowJí mándáÖ síabálan ÜÉlóÉzzÉ Él a íászíííandó léécsőfok fÉlÉííK A léécsők 
folóamaíos íászíííásáí fokrólJfokra véÖÉzzÉK Állíísa a léÖáramszabálóozóí a 
maxámumraK 

* sálasztható tartozék. ÉrdÉklődjön hávatalos vászontÉladójánálK 
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a telje® ti®ztítórend®zer 
 
cráss és íászía lÉvÉÖőéríKKK 
A oaánbow nÉmcsak éadlójáí és búíoraáí íászíííjaI ÜanÉm a lÉvÉÖőí ás! bÖószÉrűÉn 
íÉÖóÉn vázÉí a íaríálóbaI ÜÉlóÉzzÉ a oaánbowJí a szoba közÉéérÉ és működíÉssÉ 
alacsonó sÉbÉsséÖÉn körülbÉlül ÉÖó órán kÉrÉszíülK A oaánbow mÉÖszüníÉíá a 
kÉllÉmÉílÉn szaÖokaíI valamání mÉÖköíá a szálló és ÉÖóéb éorokaíI mÉlóÉkÉí a vízbÉn 
Öóűjí összÉK 

 

pzaÖíalanííásKKK 
easználja a oaánbow crÉsÜ Aár poluíáonJíKG easználaí Élőíí adjon ÉÖó kuéak oaánbow 
crÉsÜ Aár poluíáonJí a vízÜÉzK A oaánbow Öóorsan fÉlfrássííá a lÉvÉÖőíI máközbÉn íakaríí és 
ÉlíüníÉíá a kÉllÉmÉílÉn szaÖokaíK 

  
fllaíosííás… 
easználja a oaánbow állaíokaíGK Adjon néÜánó csÉééÉí bármÉlóák oaánbow állaíból a 
vízÜÉzK qÉÖóÉ a oaánbowJí a szoba közÉéérÉ és működíÉssÉ alacsonó sÉbÉsséÖÉnK 
kéÜánó éÉrc múlva kÉllÉmÉs állaí járja áí oííÜonáíK 

  
Búíor káréáíok íakarííásaKKK 
easználja a káréáíkÉféíK A mélóÉn bÉáÖóazódoíí szÉnnóÉződésÉk csökkÉníák a szövÉí 
élÉííaríamáíK A oaánbow káréáíkÉfÉ Üaíékonóan íávolííja Él a szÉnnóÉződésÉkÉíK  
easználja a káréáíkÉféí kanaéékI székÉkI maíracokI éárnákI íakarókI szÉkrénóÉkI 
éolcokI draééráák és füÖÖönóök íászíííásáÜozK qfmmW A káréáíkÉfÉ naÖószÉrű a 
fÉlsőruÜázaí éoríalanííására – bÉlÉérívÉ ÖóaéjúíI bundákaí és kénóÉs szövÉíÉkÉíK 
Állíísa léÖáramJszabálóozó a íakarííandó fÉlülÉínÉk mÉÖfÉlÉlőÉnK 

  
oésÉk íászíííásaKKK 
easználja a éorkÉféíK A éuÜa söríÉ bÉjuí a résÉk közéI könnóÉdén Élíávolííja a makacs 
szÉnnóÉződésÉkÉíK Állíísa a léÖáramJszabálóozóí a maxámumra 

  

márnák fÉlfrássííésÉKKK 
easználja a éárnazsákoíGK A műanóaÖzsák alkalmazásával íászía és fráss lÉsz maíraca 
és éárnááI  íökélÉíÉs mérÉíű méÖ a lÉÖnaÖóobb éárnáÜoz ásK blsőkéní íÉÖóÉ a éárnáí a 
zsákbaK fllÉsszÉ a káréáíkÉféí a markolaícső véÖérÉI ÜÉlóÉzzÉ a éárna fÉlülÉíérÉI úÖóI 
ÜoÖó nÉ íaéadjon a zsákÜozI majd foÖja szorosan összÉ a zsák szájáíK haécsolja bÉ a 
oaánbowJíI és szívja ká az ÉlÜasználíI éoros lÉvÉÖőí a éárnábólK bzuíánI anélkülI ÜoÖó 
kánóáíná a zsák szájáíI ÜÉlóÉzzÉ a ÖéÖÉcsövÉí a káfújó nóílásra és íászíaI vízmosoíí 
lÉvÉÖővÉl frássíísÉ fÉl a éárnáíK 

* sálasztható tartozék. ÉrdÉklődjön hávatalos vászontÉladójánálK 
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a telje® ti®ztítórend®zer 
 
ÁÖónÉmű fÉlfrássííésÉKKK 
easználja a káréáíkÉféíK jaíracokaíI dÉrékaljakaíI áÖókÉrÉíÉkÉíI éárnákaíI 
ÖóÉrÉkáÖóakaí és Üálózsákokaí íud alaéosan káíászíííaná a oaánbowJíászíííórÉndszÉrrÉlK 
easználja a káréáíkÉféíI ÜoÖó Élíávolíísa az ÉlÜalí ÜámsÉjíÉkÉíI aíkákaíI morzsákaí és 
ÉÖóéb szÉnnóÉződésÉkÉí az áÖóbólK 

  

ea fÉl kÉll fújná valamáí… 
easználja az ánfláíoríK A oaánbow ánfláíor sÉÖííséÖévÉl könnóÉdén fÉlfújÜaí 
sírandlabdáíI Öumámaíracoí és fÉlfújÜaíó jáíékokaíK 

 cfdvbibjW Bázonóosodjon mÉÖ arrólI ÜoÖó az ánflaíorí mÉÖfÉlÉlőÉn 
röÖzííÉííÉK ea nÉmI akkor az Érős léÖáram lÉsodorÜaíjaK 

cfdvbijbwqbqÁpW 

NK qávolíísa Él a léÖíÉrÉlő lÉmÉzíK 
OK Csaílakozíassa a ÖéÖÉcsövÉí a léÖkááramló nóílásÜozK 
PK Csaílakozíassa az ánfláíorí a markolaícsőÜözK 
4K Állíísa a főkaécsolóí maÖas állásbaK 
RK Úvaíosan ÜÉlóÉzzÉ az ánfláíorí a fÉlfújandó íárÖóbaK 
SK haécsolja bÉ a oaánbowJí a lÉÖmaÖasabb fokozaíonK 

 cÚsÚ jÚa 

 pwÍsÚ jÚa 

 fkciÁqlo 

  
pzűk ÜÉlóÉk íászíííásaKKK 
easználja az ánfláíoríK A nÉÜÉzÉn ÉlérÜÉíő ÜÉlóÉk alaéos íászíííásáÜoz Üasználja az 
ánfláíoríK bzí a sokoldalú ÉszközíI a íászíííandó íÉrülÉííől füÖÖőÉnI ÜasználÜaíja az 
ánfláíorral vaÖó a flÉxábálás csővÉlK qfmmW Az ánflaíor rÉmÉk munkáí véÖÉz auíója 
bÉlsÉjénÉk íakarííásakorK 

 

HűtőszÉkrénó alaííá íÉrülÉí íászíííásaKKK 
easználja a flÉxábálás csövÉíK Az oííÜoná íakarííáskor lÉÖánkább fáÖóÉlmÉn kívül ÜaÖóoíí 
íÉrülÉí a ÜűtőszÉkrénó alaííá részK A ÜűtőszÉkrénó bordáá vonzzák a éorí és a morzsáíI 
íÖó azonban kÉvésbé Üaíékonó és ÉnÉrÖáaíakarékosK hÉskÉnó és flÉxábálás 
káalakííásának köszönÜÉíőÉn jól ÜasználÜaíó a mosóÖééI szárííó alaííá fÉlülÉíÉk 
íászíííására ásK 

 

 

 

 

 



NR 

külön rendelhető kiegé®zítők 
Az alábbá tÉrmékÉkkÉl kaécsolatos továbbá ánformácáókért forduljon oaánbow aásztrábutorához. 

 
 
Az AquajaíÉ szőnóÉÖíászíííó lÉÜÉíővé íÉszá a íökélÉíÉs 
ÉrÉdménó Éléréséí anélkülI ÜoÖó ÉÖó naÖóüzÉmá íászíííás áráí 
fázÉínéK Az AquajaíÉ a lÉÖíöbb szőnóÉÖííéuson Üaíékonó és 
Öóorsan száradK A káömlöíí áíalI Üázáállaíok és sár nóomáí 
Öóorsan ÉlíávolííjaK pzomszédaá azí foÖják ÜánnáI ÜoÖó 
szőnóÉÖéí lÉcsÉrélíÉK easználja az AquajaíÉ CaréÉí íászíííó 
folóadékoí a méÖ íökélÉíÉsÉbb ÉrÉdménóéríK 
 

blér oda ásI aÜova fÉlmosóronÖó ÉlőííÉ méÖ soÜaK A oaángÉí 
önállóI naÖó kaéacáíású íaríáló lÉÜÉíővé íÉszá naÖóobb íÉrülÉíÉk 
íászíííásáíK A szávacsoí és a kÉféí fÉlválíva ÜasználÜaíja csÉméén 
és lánólÉumonI fÉlíászíííva a szÉnnóÉződésÉkÉíK cordíísa áí és a 
pquÉÉÖÉÉJvÉl szívja fÉl a folóadékoí a éadlórólK easználja a 
ClÉan cloor íászíííó folóadékoí a íökélÉíÉs íászíasáÖéríK 

A oaánbowjaíÉ ÉlÉÖáns és könnóű káalakííása lÉÜÉíővé íÉszáI 
ÜoÖó ÉlérjÉn és íakarííson kásÉbb fÉlülÉíÉkÉí ásI mání ééldául 
léécsőkI káréáíokI járműbÉlsőkK A maxámálás ÉrÉdménó 
ÉléréséÜÉz a oaánbowjaíÉ moíoros kÉfékÉí ÜasználK 
 

hészÉn áll arraI ÜoÖó íászía és fráss lÉvÉÖőí lélÉÖÉzzÉn? A 
oaánjaíÉ kÉllÉmÉs állaíú lÉvÉÖőí bázíosíí a lÉÜÉíő 
lÉÖérakíákusabbI ÉÖóÉdülálló és vonzó módonK Adjon néÜánó 
csÉééÉí a vízíaríálóba kÉdvÉnc oaánbow állaíából vaÖó a 
oaánbow crÉsÜ Aár állaíosííóbólK  

gumbo éadlóJ és falkÉfÉ 
A PR cm szélÉs gumbo éadlóJ és falkÉfÉ naÖóobb fÉlülÉíÉí 
fÉd lÉI íÖó Öóorsabban véÖÉz a íakarííássalKK 

eosszííoíí ÖéÖÉcső 
A OI4 méíÉr Üosszú Üosszííoíí ÖéÖÉcsővÉl íávolabbá íÉrülÉíÉkÉí 
ás Élér az ÉlÉkíromos kÉféí vaÖó más oaánbow káÉÖészííőí 
ÜasználvaK hénóÉlmÉs naÖó léécsők és maÖas mÉnnóÉzÉíÉk 
íakarííásakorKK 

PITS láíÉrÉs vízíaríáló 
A PITS láíÉrÉs vízíaríáló naÖóobb íakarííások ÉsÉíén áll 
rÉndÉlkÉzésrÉI lÉÜÉíővé íévÉI ÜoÖó íovább íakarííÜasson 
anélkülI ÜoÖó vázÉí kÉlljÉn csÉrélnáÉK A PITS láíÉrÉs íaríáló 
állÉszkÉdák a oaánbow Öuruló vázÜoz és mÉÖkéíszÉrÉzá a 
oaánbow íakarííó kaéacáíásáíK 

oÉxafoamÉr 
A oÉxafoamÉr a folóékonó saméonból száraz Üaboí csánálK 
mokrócaáíI szőnóÉÖÉáí olcsónI dÉ szakszÉrűÉn íakarííÜaíja az 
oííÜonábanK easználja a oÉxafoamÉr saméoní a káváló 
ÉrÉdménóéríK 

 

 

 



NS 

rainbow® elektromo® kefe™ 
 
A könnóű oaánbow blÉkíromos kÉfÉ Élíávolííja a szÉnnóÉződésÉkÉí a szőnóÉÖÉkből és éokrócokbólI valamání a kÉménó fÉlülÉíű  
éadlókrólK A naÖó íÉljÉsííménóű forÖó kÉfék fÉllazííják a szöszökÉíI Üajszálakaí és ÉÖóéb szÉnnóÉződésÉkÉíI íÖó szőnóÉÖÉ éuÜa és 
íászía lÉszK Az oldalsó kás forÖókÉfék éÉdáÖ a lÉÖaéróbb éászkoí ás Élíakarííják a szőnóÉÖÉkI éadlólécÉk és búíorok mÉníénK 
Állíísa a léÖáramJszabálóozóí a maxámumraK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* sálasztható tartozék. ÉrdÉklődjön hávatalos vászontÉladójánál. 
 
NK iábkaécsoló 4K hÉfés íÉnÖÉló iééjÉn kaécsolaíba szÉrvázünkkÉl 
OK pzívócsonk RK Alsó borííás röÖzííő mÉÖÜajíószíj és ÉÖóéb alkaírészÉk 

PK corÖókÉfék csÉréjéÜÉzK 
 

corÖó kÉfékKKK 
Az blÉkíromos kÉfÉ mándkéí oldalán forÖó kÉfék ÜÉlóÉzkÉdnÉk ÉlK bzÉk sÉÖííséÖévÉl a 
éadlólécÉkI búíorok vaÖó a szőnóÉÖÉk szélÉánél lévő koszí ás könnóÉdén fÉlíakarííÜaíjaK 

 

 cfdvbibjW Áramüíés ÉlkÉrülésÉ érdÉkébÉn pleA nÉ Üasználja víz vaÖó ÉÖóéb folóadék fÉlszívásáraK 

 sfdvÁwAqW házárólaÖ száraz fÉlülÉíÉk íászíííására ÜasználjaK Az ÉlÉkíromos kÉféí nÉ Üasználja szabadbanK 

 sfdvÁwAqW A készülék Üasználaía Élőíí mándáÖ szÉdjÉ összÉ a kÉménóI élÉs íárÖóakaí EélK varróíűI ÜajíűI rajzszÉÖI 
cÉruzacsonkI üvÉÖszálánkFK bzÉk íönkrÉíÉÜÉíák a kÉfÉ íÉnÖÉlóéí vaÖó a mÉÖÜajíószíjaíK 

 sfdvÁwAqW jándáÖ Öóőződjön mÉÖ rólaI ÜoÖó a oaánbow náncs áram alaííI máÉlőíí csaílakozíaíja Üozzá az ÉlÉkíromos 
szőnóÉÖkÉféíK 

 sfdvÁwAqW jándáÖ Üúzza ká a készülékÉí az ÉlÉkíromos Üálózaíból íászíííáskorI szÉrvázÉléskorK 

 sfdvÁwAqW A moíor és a íÉnÖÉló zárí és íaríós kÉnésűI Ézérí nÉm szabad olajoznáK 

 

 



NT 

elektromo® kefe™ö®®ze®zerelé®e é® működteté®e 
 
ısszÉszÉrÉlés 
0. Az ÉlÉkíromos kÉfÉ Üasználaía Élőíí olvassa Él 

a oaánbow összÉszÉrÉlésénÉk folóamaíáí a VJ
NMK oldalonK 

1. eÉlóÉzzÉ az alsó szívócsövÉí az blÉkíromos 
kÉfÉ szívócsonkjábaI míÖ kaííanásí nÉm ÜallK 

MűködíÉíés 
2. Csaílakozíassaa oaánbowJí az ÉlÉkíromos 

ÜálózaíÜozK 
3. Állíísa a főkaécsolóí maÖas állásbaK 
4. A markolaíkaécsolón állíísa a léÖáram 

szabálóozóí maxámálás ÉrősséÖűrÉK 
5. AÜÜozI ÜoÖó a cső működő éozícáóba kÉrüljönI 

íámassza mÉÖ lábával az blÉkíromos kÉfÉ fÉjéí 
és Üúzza Üáíra a markolaíoíK 

6. A markolaíon lévő kaécsolóval kaécsolja bÉ az 
ÉlÉkíromos kÉféíK lldja fÉl a kaécsolóíI ÜoÖó 
kákaécsolja az ÉlÉkíromos kÉféíK gavaslaíW 
Üasználja a kaécsolóíK Eiásd UK oldalF 

7. iassan íoloÖassa ÉlőrÉJÜáíra az ÉlÉkíromos 
kÉféí és ÜaÖójaI ÜoÖó a oaánbow és az 
blÉkíromos kÉfÉ ÉlvéÖÉzzÉ a dolÖáíK 

8. AÜÜozI ÜoÖó a cső füÖÖőlÉÖÉs ÜÉlózÉíbÉ 
kÉrüljönI íámassza mÉÖ lábával az blÉkíromos 
kÉfÉ fÉjéí és íolja kaííanásáÖ a markolaíoíK 

9. AÜÜozI ÜoÖó a szívócsövÉí Élíávolíísa az 
ÉlÉkíromos kÉfébőlI nóomja mÉÖ a 
lábkaécsolóí és Üúzza ká a csövÉíK 

 

 



NU 

elektromo® kefe™meghajtó®zíjának c®eréje 
A lÉÖjobb íÉljÉsííménó ÉlérésénÉk érdÉkébÉnI javasoljuk az blÉkíromos kÉfÉ mÉÖÜajíószíjának csÉréjéí NJNIR évÉníÉI állÉívÉ abban 
az ÉsÉíbÉnI Üa úÖó érzékÉláI ÜoÖó csökkÉní a íászíííásá íÉljÉsííménóK Az blÉkíromos kÉféí ÉÖó éóíJmÉÖÜajíószíjjal szállííjukI mÉlónÉk 
csÉréjÉ könnóű és csuéán néÜánó éÉrcÉí vÉsz áÖénóbÉK A éóíJmÉÖÜajíószíjaí az alsó borííás alaííá kás íaríóban íaláljaK qovábbá 
éóíszíjakérí kérjükI vÉÖóÉ fÉl a kaécsolaíoí szÉrvázünkkÉlK 

 cfdvbibjW jándáÖ Üúzza ká a 
készülékÉí az ÉlÉkíromos Üálózaíból szÉrvázÉléskorK 

NK cordíísa az blÉkíromos kÉféí fÉjjÉl lÉfÉléK 
CsavarÜúzó sÉÖííséÖévÉl fordíísa Él a röÖzííőí ÉÖó 
nÉÖóÉd fordulaííal balra Eaz óramuíaíó járásával 
ÉllÉníéíÉs áránóbaFK 

OK Az alsó borííás kéí oldalán íalálÜaíó fülÉkÉí íolja 
ÉllÉníéíÉs áránóbaI míÖ azok káoldanakK 

PK A kÉrÉkÉk mÉllÉííá kéí nóáíófülÉí Üúzza addáÖI míÖ 
az alsó borííásí Él íudja íávolííanáK 

4K corÖassa a kÉfés íÉnÖÉlóí ÉlőrÉ EvÉÖóÉ fáÖóÉlÉmbÉI 
ÜoÖó az élíászíííó kÉfÉ fÉjjÉl lÉfÉlé vanF és íávolíísa 
ÉlK 

RK aF Csúszíassa lÉ a koéoíí vaÖó sérülí szíjaí a 
moíorrólX bF bmÉljÉ ká a kÉfés íÉnÖÉlóí és íávolíísa 
Él a koéoíí mÉÖÜajíószíjaíK 

SK aF eÉlóÉzzÉ az új mÉÖÜajíószíjaí a kÉfés íÉnÖÉló 
véÖéÜÉz és csúszíassa ráX bF eurkolja az új szíjaí a 
íárcsa köréI majd íÉÖóÉ a kÉfés íÉnÖÉló közÉéérÉK 

TK aF A kÉfék íászíííásakor a kÉfés íÉnÖÉló fÉjjÉl lÉfÉlÉ 
lÉÖóÉnI az oldalsó fülÉkÉn íámaszkodvaK 
Csúszíassa  a  szíjaí  véÖáÖ  a  moíoríÉnÖÉlóÉnX  bF  
corÖassa a kÉfés íÉnÖÉlóí addáÖI míÖ az élíászíííó 
kÉfék fÉlfÉlé nÉm állnakK corÖassa a kÉfés 
íÉnÖÉlóí addáÖI ÜoÖó a szíj a íárcsa közÉéénél 
lÉÖóÉnK 

UK eÉlóÉzzÉ az alsó borííásí a ÜÉlóérÉI majd nóomja 
lÉfÉlé addáÖI míÖ az ÉlsőI a kéí oldalsó és a kéí 
Üáísó laéok lÉzárnakK 

VK CsavarÜúzó sÉÖííséÖévÉl fordíísa Él a röÖzííőí ÉÖó 
nÉÖóÉd fordulaííal jobbra Eaz óramuíaíó járásával 
mÉÖÉÖóÉző áránóbaFK hész az összÉszÉrÉlésK 

 

 



NV 

fcnA filter ti®ztítá®a 
 
ea íÉljÉsííménó csökkÉnésí észlÉlI ÉllÉnőrázÜÉíá a oaánbow ebmA szűrő állaéoíáíK pzükséÖ ÉsÉíén íászíííÜaíja ás azíK 
cáÖóÉlmÉsÉn kövÉssÉ az alábbá ánsírukcáókaí a ebmA szűrő íászíííásáÜozK Ajánlaíos kéíévÉs Üasználaí uíán a szÉrvázünkbÉn ás 
ÉllÉnőrázná az ınök oaánbowJjának ebmA fálíÉréíK kéÖóI – öíévÉs Üasználaí uíán mándÉnkéééÉn csÉrélná szükséÖÉs 

 cfdvbibjW A oaánbowJí karbaníaríás Élőíí ká kÉll Üúzná a ÜálózaíbólK 

 sfdvÁwAqW kÉ Üasználja oaánbowJjáí ebmA EkÉuíralázÉrF szűrő nélkülK A  
ebmA íászíííásakor nÉ Üasználjon szaééaní vaÖó mosószÉrí – csak íászía vázÉíK 

 
NK A ebmA Élíávolííása 

aK sÉÖóÉ lÉ a Üáílaéoí a készülékről úÖóI ÜoÖó a Öéé alján lÉvő kéí éaíÉnízáraí 
csavarÜúzóvalI vaÖó laéos kulccsal nóomja mÉÖK 

bK A Üáílaéoí a Öéé íÉíÉjÉ fÉlé Üúzva vÉÖóÉ lÉK 

cK qávolíísa Él a ebmA EkÉuíralázÉrF szűrőíK 

OK A ebmA szűrő mosása 
aK qarísa a ebmA szűrőí a csaéíÉlÉé aláI az oválás nóílással fÉlfÉléK 

bK qölísÉ fÉl a íászíííandó ebmA fálíÉrí mándaddáÖI amíÖ a víz káfolóák a nóílásonK 
colóíassa a íúlfolóaíásíI a vázÉí ÜaÖója folóná méÖ ÉÖó éÉrcáÖK 

cK wárja Él a vázÉíK cordíísa mÉÖ a szűrőí és folóassa ká az összÉs vázÉíK 

dK fsméíÉljÉ mÉÖ a bF és cF lééésÉkÉí mándaddáÖI amÉddáÖ cask íászía víz folóák 
áí a ebmA szűrőnK 

ÉK dóors mozdulaííal rázza ká a maradék vázÉí a ebmA íaríójábólK 

fK eÉlóÉzzÉ vássza a ebmA fálíÉrí és Üáílaéoí a készülékrÉK 

PK A ebmA szűrő szárííása 
aK eÉlóÉzzÉ a oaánbowJí ürÉs íaríállóal ÉÖó íörölközőrÉ vaÖó más nÉdvszívó 

anóaÖraI úÖóI ÜoÖó a káfújó nóílása az anóaÖ fÉlÉíí lÉÖóÉnK bllÉnőrázzÉI ÜoÖó a 
káfújó nóílás íakarólÉmÉzÉ nÉ lÉÖóÉn a ÖééÉnK 

bK A ÜanÖÉrő mérséklésérÉ íÉÖóÉ a íakaróÉlőíéíÉí a bÉszívó nóílásraK 

cK gárassa a oaánbowJí alacsonó sÉbÉsséÖÉn lÉÖalább RI maÖas fordulaíon 
félóráíI ÜoÖó a ebmA szűrő íÉljÉsÉn mÉÖszáradjonK 

dK A szárííás kÉzdÉíén víz íávozÜaí a készülékbőlK A szárííás bÉfÉjÉzésÉ uíánI 
szÉrÉljÉ vássza káfújó nóílás íakarólÉmÉzéíK 

ÉK ea a íászíííás uíán nÉm javulí vaÖó csökkÉní a íÉljÉsííménó vaÖó ÉÖóéb 
rÉndÉllÉnÉsséÖÉí íaéaszíalI Üívja a oaánbowJszÉrvázünkÉíK 

 

 



OM 

 

lehet®ége® üzemzavarok é® elhárítá®uk 
qÜás oaánbow aééláancÉ Üas bÉÉn íÜorouÖÜló íÉsíÉd and ánséÉcíÉdK ff a mánor ássuÉ dÉvÉloésI íÜÉ followánÖ íroublÉsÜooíánÖ érocÉdurÉs maó ÜÉlé ádÉníáfó 
and corrÉcí íÜÉ ássuÉK ff óou arÉ unablÉ ío rÉsolvÉ íÜÉ ássuÉI coníací an AuíÜorázÉd oaánbow aásírábuíor for sÉrvácÉK Anó sÉrvácÉ érocÉdurÉ noí lásíÉd bÉlow 
sÜould bÉ éÉrformÉd bó an AuíÜorázÉd oaánbow aásírábuíor or pÉrvácÉ CÉníÉrK 

 cfdvbibjW A oaánbow készülékÉí áramíalanííaná kÉllI karbaníaríás vaÖó íászíííás alaííK 

 

Ápwibiq wAsAo ibebqpÁdbp lh jbdpwÜkqbqÁpb 

kÉm ándul a oaánbowK kÉm mÉÖfÉlÉlőÉn röÖzííÉííék a vízíaríálóÜozK  
dondoskodjon rólaI ÜoÖó mÉÖfÉlÉlőÉn lÉÖóÉn 
röÖzíívÉ a készülék a vízíaríálóÜozK 

 kÉm csaílakozíaííák mÉÖfÉlÉlőÉn a ÜálózaíÜozK bllÉnőrázzÉ az ÉlÉkíromos csaílakozásokaíK 

 blduÖulí a szívónóílásK qászííísa káK 

 A moíorí  védő auíomaíáka lÉkaécsolíK 
haécsolja ká a oaánbowJíK sárjon PM másodéÉrcÉíI 
majd kaécsolja bÉ a oaánbowJíK 

 eábás kábÉlI kaécsoló vaÖó oaánbowK hérjükI lééjÉn kaécsolaíba pzÉrvázünkkÉlK 

CsökkÉní a léÖáramK kÉm mÉÖfÉlÉlőÉn íÉííék a készülékÉí a vízíaríálóraK 
dóőződjön mÉÖ rólaI ÜoÖó a készülék éoníosan a 
ÜÉlóén van és röÖzíísÉ a íaríálóÜozK 

 A ÖéÖÉcsőI a szívócsőI valamÉlóák káÉÖészííő vaÖó az 
blÉkíromos kÉfÉ ÉlduÖulíK 

qászííísa káK 

 A ebmA fálíÉr íászíííásra vaÖó csÉrérÉ szorulK hérjükI lééjÉn kaécsolaíba pzÉrvázünkkÉlK 

 Alacsonó fordulaíon működák a készülékK haécsolja maÖasabb fokozaíraK 

 A szÉéaráíor ÉlszÉnnóÉződöííK qávolíísa Él és íászííísa mÉÖK Elásd NMK oldalF 

morkálééésí íaéaszíalK A vízszání íúl alacsonóK bllÉnőrázzÉ a vízszáníÉíK 

 A víz naÖóon ÉlszÉnnóÉződöííK CsÉréljÉ ká a vázÉíK 

 ióukas a ebmA fálíÉrK hérjükI lééjÉn kaécsolaíba pzÉrvázünkkÉlK 

brős Üabkééződés a 
vízíaríálóbanK josószÉr kÉrülí a íaríálóbaK CsÉréljÉ ká a vázÉíK 

 A vízszání íúl maÖasK ÜríísÉ ká a íaríálóí és íölísÉ fÉl a mÉÖfÉlÉlő 
mÉnnóáséÖű  vízzÉlK 

aoÜos szaÖoí érÉz A vízíaríálóí nÉm ürííÉííÉ vaÖó íászíííoíía ká az uíolsó 
Üasználaí uíánK 

qászííísa ká a íaríálóí és íakarííás közbÉn Üasználjon 
léÖfrássííőíK 

 A szÉéaráíor ÉlszÉnnóÉződöííK qávolíísa Él és íászííísa mÉÖK Elásd NMK oldalF 

 kÉdvÉs a ebmA fálíÉrK hérjükI lééjÉn kaécsolaíba pzÉrvázünkkÉlK 

 A készülékÉí nÉm íárolía külön a vízíaríálóíólK cáÖóÉljÉn a  készülék és a vízíaríáló külön íárolásáraK 

 



ON 

 
 

Ápwibiq wAsAo ibebqpÁdbp lh jbdpwÜkqbqÁpb 

cÉlmÉlÉÖszák a készülékX  
éÖÉíí szaÖoí  érÉz A ÖéÖÉcsőI a szívócsőI valamÉlóák káÉÖészííő vaÖó 

az blÉkíromos kÉfÉ ÉlduÖulíK 
qászííísa káK 

 kÉm mÉÖfÉlÉlőÉn íÉííék a készülékÉí a 
vízíaríálóraK 

dóőződjön mÉÖ rólaI ÜoÖó a készülék éoníosan a 
ÜÉlóén van és röÖzíísÉ a íaríálóÜozK 

pzokaílan ÜanÖI zajI rÉzÖés A szÉéaráíor ÉlszÉnnóÉződöííK qávolíísa Él és íászííísa mÉÖK Elásd NMK oldalF 

 A vízszání íúl maÖasK ÜríísÉ ká a íaríálóí és íölísÉ fÉl a mÉÖfÉlÉlő 
mÉnnóáséÖű vízzÉlK 

kÉm ándul az blÉkíromos kÉfÉK A kaécsoló lÉzáró az Élső állásban vanI azaz ká 
van kaécsolvaK Állíísa a kaécsolóí a közééső állásbaK 

 A kézá kaécsoló nÉm akíív Állíísa a kaécsolóí a közééső állásbaK 

 A fémcsövÉk náncsÉnÉk jól csaílakozíaívaK dóőzödjön mÉÖ rólaI ÜoÖó mÉÖfÉlÉlőÉn 
csaílakozíaíía a csövÉkÉíK 

 A markolaí náncs jól csaílakozíaívaK Csaílakozíassa újra a markolaí csövéíK 

 A moíorí  védő auíomaíáka lÉkaécsolí  haécsolja ká a oaánbowJíK sárjon PM másodéÉrcÉíI 
majd kaécsolja bÉ a oaánbowJíK 

Az  blÉkíromos  kÉfÉ  működákI  dÉ  a  
forÖó kÉfék nÉm foroÖnakK blszakadí a mÉÖÜajíószíj 

Áramíalaníísa és íávolíísa Él az alsó borííásíK 
dóőződjön mÉÖ rólaI ÜoÖó a kÉfÉ szabadon foroÖI 
majd ÜÉlóÉzzÉ vássza a borííásíK 

Az blÉkíromos kÉfÉ kÉféjÉ lÉállí és 
nÉm lÉÜÉí kézzÉl forÖaínáK fdÉÖÉn íárÖó szorulí a íÉnÖÉló és a Üáz közé 

Áramíalaníísa és íávolíísa Él az alsó borííásíK 
qávolíísa Él az ádÉÖÉn íárÖóaíI majd Öóőződjön mÉÖ 
rólaI ÜoÖó könnóÉdén foroÖK 

 blkoéoíí a csaéáÖóK hérjükI lééjÉn kaécsolaíba pzÉrvázünkkÉlK 

Az blÉkíromos kÉfÉ nÉm íakaríí 
mÉÖfÉlÉlőÉnK káncs léÖáramK Áramíalaníísa és íávolíísa Él az alsó borííásíK 

qászííísa mÉÖá a léÖáram úíjáíK 

 blduÖulí a szívócső vaÖó a ÖéÖÉcsőK 

ÁramíalaníísaI majd íávolíísa Él az Élakadás okáíK 
Csaílakozíassa a oaánbowJÜozI majd Öóőződjön  
mÉÖ arrólI ÜoÖó a lÉvÉÖő szabadon áramlák a 
ÖéÖÉcsőbÉnK 

 A söríék nÉm éráníkÉznÉk a szőnóÉÖÖÉlK CsÉréljÉ ká a kÉféíI Üa a söríéá Élkoéíak és íúl 
rövádÉkK 

 



OO 

rainbow® illatok & ti®ztító®zerek 
Az alábbá íÉrmékÉkkÉl kaécsolaíos íovábbá ánformácáókérí forduljon oaánbow aászírábuíoráÜozK 

 

ÁrÉzzÉ a íavaszá kÉríI a íÉrmészÉí frássííő állaíáí oííÜonában 
a oaánbow állaíok sÉÖííséÖévÉlK 

ÁbrÉsszÉ fÉl érzékÉáí a oaánbowG iuxuró CollÉcíáon 
ÜasználaíávalK 
 

 bukaláéíusz cÉnóő 
 brdÉá Öóümölcs saníláa íÉafa J mÉnía narancs J Öóömbér 
 karancs fbolóa mandarán J rózsafa lÉvÉndula J boróka 
 Cáírom dardénáa 
 AlmaváráÖ FűszÉr 

jáközbÉn íakarííI Éz a maÖas 
koncÉnírácáójú szaÖíalanííó 
és frássííő ÉnóÜííá a 
káfoÖásolÜaíó Üázíaríásá 
szaÖokaíI mání a ÜalI doÜánóI 
káéoszíaI fÉsíékI síbK 

A oaánbow ClÉan cloor 
alaéosan íászíí lánólÉumoí 
és csÉmééíK Csak oszlassa 
Él a éadlón és ÉnÖÉdjÉI 
ÜoÖó  Üasson a fÉlülÉíÉnK 

A oaánbow AquajaíÉ és 
a Üozzávaló AquajaíÉ 
szőnóÉÖíászíííó ÉÖóüííÉs 
Üasználaíával káváló 
íászíííásá ÉrÉdménóí ér Él 
– íászíííjaI szaÖíalanííja 
és mÉÖóvja szőnóÉÖéíK 

oÉxafoamÉr pÜaméoo Öóorsan 
Élíávolííja a szÉnnóÉződésÉkÉí 
éokrócókból és szőnóÉÖÉkbőlK 
púrolás nÉm szükséÖÉsK 
Alaéosan íászííí és Öóorsan 
száradK 
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A obuAfo a kázárólaÖos kéévásÉlÉíÉánÉkI és csakás azoknakI az álíala Öóáríoíí oaánbow íÉrmékÉkrÉ néÖóévÉs Öarancááí vállalK A oaánbow J moíorjára és a vÉzérlésrÉ Éz a Öarancáa nóolc 
évK bz a Öarancáa nÉm vonaíkozák a normál Üasználaíban bÉkövÉíkÉzÉíí koéásokraK  Annak ÉllÉnérÉI ÜoÖó a oÉxaár nÉm íarí közvÉílÉn kaécsolaíoí a vÉvővÉlI érvénóÉsÉk rá – mání 
mándÉn Öóáríóra – az álíalános íörvénóÉs rÉndÉlkÉzésÉkK A íÉrmék ÜábáílansáÖáí és a kÉzÉlésá úímuíaíóban foÖlalíak szÉráníá működéséí a oÉxaár szavaíoljaK bzérí a oÉxaár 
mÉÖkövÉíÉlá kázárólaÖos kéévásÉlÉíÉáíől az írásban röÖzííÉíí jóíállásá fÉlíéíÉlÉk áíadásáí a vásárlónakK 

 
A oaánbow íászíííórÉndszÉrí a oÉxaár Öóáríja és adja Él a kázárólaÖos oaánbow kéévásÉlÉíÉknÉkI akák a íovábbéríékÉsííésí ÜázÜozszállííással véÖzák a vásárlók fÉléK 

 
jándÉn ÉÖóéb éríékÉsííésá formaI bÉlÉérívÉ az áníÉrnÉíJkÉrÉskÉdÉlmÉí ásI száÖorúan íálos! 

A Öarancáálás fÉlíéíÉlÉk csak az ÉnÖÉdélóÉzÉíí fÉlíéíÉlÉk mÉllÉíí éríékÉsííÉíí készülékÉkrÉ vonaíkoznak! 
 
A oÉxaár mÉÖkövÉíÉláI ÜoÖó összÉs kéévásÉlÉíÉ rÉndÉlkÉzzÉn azonnalá és szakszÉrű – sajáí vaÖó füÖÖÉílÉn vÉvőszolÖálaííalK bzérí Öondosan fÉl kÉll jÉÖóÉzná és mÉÖ kÉll őrázná a 

kéévásÉlÉíI valamání az éríékÉsííő munkaíárs nÉvéí és címéíI akáíől a oaánbow J í vásárolíákK qanácsérí Üozzájuk lÉÜÉí fordulná a készülék karbaníaríásáraI a jóíállásá fÉlíéíÉlÉkrÉ vaÖó 

a lÉÖközÉlÉbbá vÉvőszolÖálaíra vonaíkozóanK 

A oÉxaár különös Öondoí fordíí a kázárólaÖos kéévásÉlÉíÉk káválaszíásáraK bnnÉk ÉllÉnérÉ náncsÉn szÉrződésÉs kaécsolaía a füÖÖÉílÉn vászoníÉladókkalI akák a készülékÉkÉí – 

közvÉílÉnül vaÖó közvÉívÉ – a kázárólaÖos kéévásÉlÉííől kaéjákK A vÉvő rÉklamácáójáí a vászoníÉladóra vonaíkozóanI csak a oÉxaár kázárólaÖos kéévásÉlÉíén kÉrÉszíül érvénóÉsííÜÉíáK A 

oÉxaár kövÉíá azí az alaéÉlvÉíI ÜoÖó a füÖÖÉílÉn vászoníÉladó – vásárló érdÉkÉáí séríő – kájÉlÉníésÉ vaÖó csÉlÉkÉdÉíÉI a kázárólaÖos kéévásÉlÉíén kÉrÉszíül kÉrül íászíázásraI állÉívÉ 

korráÖálásraK 

cÉlmÉrülő éroblémák vaÖó áÖénóÉk íászíázása érdÉkébÉnI Élőször aÜÜoz a kéévásÉlÉíÜÉz vaÖó éríékÉsííő munkaíársÜoz forduljonI akáíől a oaánbow J í vásárolíaK ea őkÉí nÉm íaláljaI 

akkor kÉrÉssÉ a kázárólaÖos maÖóarorszáÖá kéévásÉlÉí vÉvőszolÖálaíáíW 

oaánbowpósíÉm jaÖóarszáÖ hfíK  L  wwwKraánbowsósíÉmKÜu  L  íÉlKW MS – PM L oAfkBlt ETO4SOSVF 

bbbÉn az ÉsÉíbÉn kérjükI adja mÉÖ nÉvéíI címéíI a oaánbow azonosííószámáíK ealadékíalanul mÉÖkaéja lakóÜÉlóÉ szÉrání állÉíékÉs kéévásÉlÉí ÉlérÜÉíőséÖéíK 

háÉÖészííő ánformácáóérí vaÖó íanácsérí a obuAfo iiC vÉvőszolÖálaíáÜoz ás fordulÜaíW 

A oÉxaár iiC wÉboldalának címÉW ÜííéWLLwwwoaánbowpósíÉmKcom 

 
AeAj CÉríáfácaíÉ L iéÖíászíííó íanúsíívánó 
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