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DŮLEŽITÉ POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

Při používání jakéhokoli elektrospotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, mezi které
patří:

Dříve, než začnete toto zařízení používat,
přečtěte si všechny pokyny.

VAROVÁNÍ—Ke

snížení rizika
elektrickým proudem nebo jiného zranění:

ohně,

úderu

1. Zařízení nikdy neopouštějte, je-li připojeno k zásuvce.
Pokud zařízení nepoužíváte nebo před údržbou zařízení
vždy vypněte ze zásuvky.
2. Ke snížení rizika úderu elektrickým proudem používejte
toto zařízení pouze v interiéru.
3. K vyloučení rizika úderu elektrickým proudem a snížení
rizika ohně používejte výlučně čisticí prostředky Rainbow
určené k použití s tímto zařízením.
4. K vyloučení rizika úderu elektrickým proudem používejte
k vysávání vody POUZE hadici dodávanou společně
se zařízením Rainbow. Prostudujte si Příručku majitele
zařízení Rainbow. Žádným způsobem neupravujte
elektrickou zástrčku.
5. Zařízení AquaMate obsahuje elektrický motor a napájecí
šňůru. K vyloučení rizika úderu elektrickým proudem
NEPOTÁPĚJTE při plnění nebo čištění nádrže napájecí
šňůru do vody.

TYTO POKYNY SI DOBŘE ULOŽTE!

SCHÉMA VÝROBKU

K ODDÍLU O NÁDRŽI ZAŘÍZENÍ
AQUAMATE NA ČISTOU VODU:
6.

PŘÍPRAVA KOBERCE
1

2

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ—Nádrž

na vodu zařízení AquaMate je určeno POUZE NA ČISTOU,
STUDENOU VODU Z KOHOUTKU. Abyste uchránili zařízení
AquaMate před poškození, nevkládejte následující předměty
do centrální nádrže na vodu:
• Horkou vodu nebo jiné tekutiny.
• Detergenty jakéhokoli druhu včetně produktů Rainbow.
• Komerčně dostupné čisticí tekutiny nebo sloučeniny .

7. Šampon nebo čistič podlah AquaMate používejte pouze v
malé nádržce na mýdlo.

NASTAVENÍ

8. Zařízení nepoužívejte na podlahu z tvrdého dřeva, laminátu
nebo mramoru.

3

9. Dříve, než použijete elektriﬁkovanou čisticí hlavici Rainbow,
přesvědčte se, že koberec je dokonale suchý.
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10. Zařízení AquaMate nepoužívejte, je-li nádrž na čistou vodu
prázdná. To by mohlo poškodit pumpu.
11. Další pokyny k zajištění bezpečnosti naleznete v Příručce
majitele zařízení Rainbow.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ S DVOJITOU IZOLACÍ:

Dvojitě izolované zařízení obsahuje dvy systémy izolace místo
uzemnění. Dvojitě izolované zařízení tedy není vybaveno
zemnicím zařízením a toto zařízení by do něho ani nemělo
být přidáváno. Údržba dvojitě izolovaného zařízení vyžaduje
mimořádnou opatrnost a dokonalou znalost systému a proto je
musí provádět pouze pracovníci kvaliﬁkovaní pro údržbu zařízení
Rainbow. Náhradní díly pro dvojitě izolované zařízení musí být
identické s vyměňovanými díly. Dvojitě izolované zařízení nese
označení „DVOJITÁ IZOLACE“ nebo „DVOJITĚ IZOLOVÁNO“.
Zařízení může být také označeno symbolem (čtvereček ve
čtverci).
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ČIŠTĚNÍ KOBERCE
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ZAŘÍZENÍ AQUAMATE® POUŽÍVEJTE POUZE PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE MAJITELE!
URČENO POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. Používejte pouze společně se zařízením Rainbow E2™.
www.RainbowSystem.com
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