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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρούνται πάντοτε βασικές προφυλάξεις,
συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι:

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη
χρήση αυτής της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ—TΓια

να μειώσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:
1. Μην απομακρύνεστε από τη συσκευή όταν είναι στη πρίζα.
Βγάλτε την από τη πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και
προτού κάνετε σέρβις.
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιήστε
την μόνο σε εσωτερικό χώρο.
3. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και για να
μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε μόνο
προϊόντα καθαρισμού της Rainbow που προορίζονται για
χρήση με αυτό το μηχάνημα.
4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το σωλήνα που παρέχεται με
την Rainbow για λειτουργίες υγρού καθαρισμού. Δείτε το
Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη της Rainbow. Μην τροποποιήσετε με
οποιονδήποτε τρόπο το ηλεκτρικό βύσμα.
5. Το AquaMate περιέχει ένα ηλεκτρικό μοτέρ και καλώδιο
τροφοδοσίας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
ΜΗΝ βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο στο νερό όταν γεμίζετε
ή καθαρίζετε το ντεπόζιτο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

ΟΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
AQUAMATE:
6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ—Το ντεπόζιτο νερού AquaMate

7.
8.
9.
10.

έχει σχεδιαστεί για να ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΘΑΡΟ, ΚΡΥΟ
ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΟΝΟ. Για να αποφύγετε την
πρόκληση βλάβης στο AquaMate, ΜΗΝ βάζετε οτιδήποτε
από τα κάτωθι στο κεντρικό ντεπόζιτο νερού:
• Ζεστό νερό ή υγρά.
• Απορρυπαντικά οποιουδήποτε είδους,
συμπεριλαμβανομένων και προϊόντων της Rainbow.
• Εμπορικά διαθέσιμα υγρά καθαρισμού ή σύνθετα.
Χρησιμοποιήστε μόνο Σαμπουάν ή Καθαριστικό Πατώματος
της AquaMate στο μικρό πλευρικό ντεπόζιτο σαπουνιού.
Μην το χρησιμοποιείτε σε ξύλινα πατώματα, πλαστικά ή
μάρμαρα.
Βεβαιωθείτε ότι η μοκέτα έχει στεγνώσει πλήρως πριν
χρησιμοποιήσετε το σωλήνα Rainbow Power Nozzle για να
σκουπίσετε.
Μη χρησιμοποιείτε το AquaMate όταν είναι άδειο το ντεπόζιτο
καθαρού νερού. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
βλάβη στην αντλία.
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11. Για περισσότερες οδηγίες ασφαλείας, αναφερθείτε στο
Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη της Rainbow.

ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

Σε διπλά μονωμένη συσκευή, παρέχονται δύο συστήματα
μόνωσης αντί για γείωση. Δεν παρέχεται γείωση σε διπλά
μονωμένη συσκευή, και ούτε πρέπει να προστεθεί γείωση στη
συσκευή. Το σέρβις σε διπλά μονωμένη συσκευή απαιτεί μεγάλη
προσοχή και γνώσεις του συστήματος και πρέπει να εκτελείται
μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις της Rainbow.
Τα ανταλλακτικά για μια διπλά μονωμένη συσκευή πρέπει να
είναι πανομοιότυπα με τα εξαρτήματα που αντικαθιστούν. Μια
διπλά μονωμένη συσκευή είναι σεσημασμένη με τις λέξεις
“DOUBLE INSULATION” ή “DOUBLE INSULATED”. Το σύμβολο
(τετράγωνο μέσα σε τετράγωνο) μπορεί να φέρει επίσης
σήμανση στη συσκευή.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ AQUAMATE® ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ!
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Χρησιμοποιήστε το μόνο με το Rainbow E2™.
www.RainbowSystem.com
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