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IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
Ao utilizar um aparelho eléctrico devem ser tomadas algumas medidas básicas de segurança, incluindo as 
seguintes:
Leia todas as instruções antes de utilizar 
este aparelho.  
AVISO—Para reduzir o risco de fogo, choque eléctrico 
ou ferimentos:
1. Não abandone o aparelho enquanto este se encontra ligado 

à corrente. Desligue-o da tomada quando não o estiver a 
utilizar e antes de qualquer tarefa de manutenção.

2. Para diminuir o risco de choque eléctrico utilize apenas em 
áreas interiores.

3. Para evitar o risco de choque eléctrico e diminuir o risco 
de incêndio utilize apenas produtos de limpeza Rainbow, 
indicados para o uso com esta máquina.

4. Para evitar o risco de choque eléctrico, utilize APENAS a 
mangueira fornecida com o Rainbow, em operações com 
líquidos. Consulte o Manual do Utilizador Rainbow. Não 
altere, de forma alguma, a fi cha electrifi cada.

5. AquaMate possui um motor eléctrico e um fi o eléctrico. 
Para evitar o risco de choque eléctrico NÃO mergulhe o fi o 
de tomada em água enquanto enche ou limpa o depósito.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES! 

RELATIVAMENTE AO DEPÓSITO 
DE ÁGUA LIMPA DO AQUAMATE:

6. IMPORTANTE—O depósito de água do 
AquaMate foi concebido APENAS para o uso com ÁGUA 
LIMPA E FRIA DA TORNEIRA. Para evitar danifi car o 
AquaMate NÃO coloque nenhum dos seguintes no depósito 
de água central:
• Águas quentes ou líquidos.
• Qualquer tipo de detergente, incluindo produtos Rainbow.
• Detergentes líquidos ou compostos disponíveis no 

mercado.
7. No pequeno depósito lateral para detergente, utilize apenas 

Champô ou detergente para chão AquaMate.
8. Não utilize sobre chão de madeira dura, laminado ou de 

mármore.
9. Certifi que-se que a alcatifa secou bem antes de utilizar o 

bocal Rainbow Power em vácuo.
10. Não utilize o AquaMate quando o depósito de água limpa se 

encontra vazio: isto poderia provocar danos na bomba.
11. Para mais informações relativas à segurança consulte o 

Manual do Utilizador Rainbow.
VISTA DO PRODUTO

MANUTENÇÃO DE APARELHO DE 
ISOLAMENTO DUPLO:  Num aparelho de isolamento 
duplo são fornecidos dois sistemas de isolamento em vez de 
uma ligação à terra. Com um aparelho de isolamento duplo não 
é fornecido nenhum sistema de ligação à terra, também não 
devendo ser acrescentado um destes sistemas ao aparelho. A 
manutenção de aparelhos com isolamento duplo exige grande 
cuidado e bom conhecimento do sistema, devendo ser executada 
apenas pelo pessoal qualifi cado de manutenção da Rainbbow. 
As peças sobressalentes de um aparelho de isolamento duplo 
devem ser idênticas às peças que substituem. Um aparelho de 
isolamento duplo está identifi cado pelas palavras “DOUBLE 
INSULATION” ou “DOUBLE-INSULATED”. Também pode ser 
utilizado o símbolo (quadrado dentro de outro quadrado) para 
identifi car o aparelho.
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PREPARAÇÃO DA ALCATIFA

UTILIZE O AQUAMATE®UTILIZE O AQUAMATE®UTILIZE O AQUAMATE  APENAS COMO INDICADO NESTE MANUAL DO UTILIZADOR!® APENAS COMO INDICADO NESTE MANUAL DO UTILIZADOR!® !
APENAS PARA USO DOMÉSTICO.  Utilizar apenas em conjunto com o Rainbow E2™.

www.RainbowSystem.com
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