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Uw onafhankelijke gemachtigde Rainbow verdeler

GEBRUIKERS-
HANDBOEK

REINIGING KALE VLOER
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij het gebruik van een elektrisch toestel moeten de basisvoorzorgen steeds in acht genomen worden, 
inclusief wat hierna volgt:
Lees alle instructies alvorens dit toestel 
te gebruiken.  

WAARSCHUWING—Om het risico op brand, 
elektrische schok of verwonding te beperken:
1. Laat het toestel niet achter terwijl het op de contactdoos 

aangesloten is. Schakel los van de contactdoos als het niet 
toestel niet in gebruik is en alvorens het te repareren.

2. Om het risico op elektrische schok te beperken, gebruik 
het toestel enkel binnenshuis.

3. Om het risico op elektrische schok en het risico op brand te 
beperken, gebruik enkel Rainbow reinigingsproducten die 
bedoeld zijn voor gebruik met deze machine.

4. Om het risico op elektrische schok te vermijden, gebruik 
ENKEL de slang die met deze Rainbow machine wordt 
meegeleverd voor het oppikken van natte elementen. Zie 
het Gebruikershandboek van Rainbow. Wijzig op geen 
enkele manier de stekker onder stroom.

5. De AquaMate omvat een elektrische motor en snoer. 
Om het risico op elektrische schok te vermijden, dompel 
NOOIT het snoer onder in water terwijl men de tank vult   
en reinigt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES! 

BETREFFENDE HET GEDEELTE VOOR 
DE REINIGING VAN DE AQUAMATE 
WATERTANK:

6. BELANGRIJK—De Aquamate watertank is 
ontworpen om ENKEL ZUIVER EN KOUD LEIDINGWATER 
TE GEBRUIKEN. Om schade aan de Aquamate te vermijden, 
PLAATS NOOIT een van de volgende voorwerpen centraal 
in de watertank:
• warm water of vloeistoffen.
• om het even welke reinigingsmiddelen, inclusief Rainbow 

producten.
• commercieel beschikbare reinigingsvloeistoffen of 

samenstellingen.
7. Gebruik enkel de Aquamate shampoo of vloerreinigingsmiddel 

in de zeeptank aan de zijkant.
8. Gebruik niet op hardhouten, laminaat- of marmeren 

vloeren.
9. Zorg ervoor dat de tapijten voldoende gedroogd zijn 

alvorens de Rainbow Power Nozzle te gebruiken voor het 
stofzuigen.

10. Gebruik de Aquamate niet wanneer de tank met zuiver water 
leeg is. Dit kan de pomp beschadigenp.

11. Voor verdere veiligheidsinstructies, verwijzen we naar het 
Gebruikershandboek van Rainbow.PRODUCTAANZICHT

REPARATIE VAN EEN DUBBEL 
GEÏSOLEERD APPARAAT:  In een dubbel 
geïsoleerd apparaat worden twee isolatiesystemen in plaast 
van een aarding voorzien. Er wordt geen aarding voorzien in 
een dubbel geïsoleerd apparaat, noch dient een aardingsmiddel 
aan het apparaat toegevoegd te worden. De reparatie van een 
dubbel geïsoleerd apparaat vereist extreme zorg en kennis van 
het systeem en mag enkel door bevoegd Rainbow personeel 
uitgevoerd worden. Vervangstukken voor een dubbel geïsoleer 
apparaat moeten identiek zijn met de te vervangen onderdelen. 
Een dubbel geïsoleerd apparaat wordt gemarkeerd met de 
woorden “DUBBEL ISOLATIE” of “DUBBEL GEÏSOLEERD”. 
Het symbool (vierkant in een vierkant) kan eveneens op het 
apparaat gemarkeerd worden.
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VOORBEREIDING TAPIJT

GEBRUIK DE AQUAMATE®GEBRUIK DE AQUAMATE®GEBRUIK DE AQUAMATE  ENKEL ZOALS AANGEGEVEN IN DIT GEBRUIKERSHANDBOEK!® ENKEL ZOALS AANGEGEVEN IN DIT GEBRUIKERSHANDBOEK!®

ENKEL VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.  Gebruik enkel met de Rainbow E2TM. 
www.RainbowSystem.com

3FT
1M

3FT
1M

7

9

3FT
1M

3FT
1M

11

3FT
1M

3FT
1M

X 1

+


