
DRIFT

RENGJØRING OG OPPBEVARING

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

http://www.RainbowSystem.com

Følg alltid grunnleggende forholdsregler ved bruk av en elektrisk maskin, inkludert følgende:

LES ALLE INSTRUKSENE GRUNDIG FØR DU BRUKER APPARATET.
ADVARSEL — Gjør følgende for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade:

1. Maskinen skal aldri forlates uten tilsyn når den er tilkoblet strøm. Trekk ut strømledningen når maskinen ikke er i bruk og før
service.

2. ADVARSEL — Unngå fare for elektrisk støt. Maskinen skal bare brukes innendørs. 

3. ADVARSEL — Unngå fare for elektrisk støt. Bruk ALDRI slangen, som drives med elektrisitet (følger med
støvsugermunnstykket), til å suge opp vann eller andre væsker. Bruk BARE slangen av typen e SERIES™, som følger med
Rainbow, til oppsuging av væte. Se brukerhåndboken for Rainbow. 

VEDRØRENDE RENTVANNSTAKEN AQUAMATE II:

4. ADVARSEL — AquaMate II-vanntanken inneholder en elektrisk pumpe og strømledning. Unngå fare for elektrisk støt. Tanken
eller den elektriske ledningen skal IKKE nedsenkes i vann under fylling av tanken. Se illustrasjonene.

5. VIKTIG! — AquaMate II-vanntanken er konstruert for BRUK MED BARE RENT, KALDT VANN FRA SPRINGEN. Unngå skade
på AquaMate II. Følgende skal IKKE helles i vanntanken:

• Varmt vann eller varme væsker.
• Vaskemidler av noe slag, innbefattet Rainbow-produkter.
• Flytende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler i pulverform som finnes på markedet.

6. Kontroller at teppet er gjennomtørt før du bruker Rainbow støvsugermunnstykket til å støvsuge med.

7. Bruk ikke AquaMate II når rentvannstanken er tom. Dette kan skade pumpen eller elektriske deler.

8. Kjør ikke AquaMate II med sprayutløseren av (dvs. ingen spray på teppet) i mer enn 5 minutter, fordi dette kan ødelegge den
elektriske pumpen eller de elektriske delene. VIKTIG! Ved oppsuging, uten å spraye vann eller rensevæske, i mer enn 5 minutter,
skal vanntankens strømledning frakobles Rainbow-maskinen.

9. Se brukerhåndboken for Rainbow for ytterligere sikkerhetsanvisninger.

SERVICE AV APPARATER MED DOBBEL ISOLERING: Et apparat med dobbel isolering har to former for isolering i stedet for
jordkontakt. Der er ingen jordkontakt i et dobbeltisolert apparat og det skal heller ikke tilføyes apparatet. Service av et apparat med
dobbel isolering krever stor forsiktighet og kjennskap til systemet og bør kun utføres av kvalifisert Rainbow service-personell.
Reservedelene for et apparat med dobbel isolering må være identiske med delene de erstatter. Et apparat med dobbel isolering er
merket “DOUBLE-INSULATION” eller “DOUBLE-INSULATED”. Symbolet (en firkant i en annen firkant) kan også være merket på
apparatet.

AQUAMATE II SKAL BARE BRUKES I FØLGE ANVISNINGENE 
I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN!

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE!

– KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK –

Brukes bare med Rainbow e SERIES™.
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