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O?NEMLÿ EMNÿYET TALÿMATLARI

CçALISçTIRMA

Elektrikli bir aleti kullanÈrken, bazÈ temel o/nlemler alÈnmalÈdÈr. Bu o/nlemler ascçag¨Èdakiler ide icçermelidir>

U?NITEYI KULLANMADAN O?NCE BU?TU?N TALIMATLARI LU?TFEN DIKKATLE OKUYUNUZ.
UYARI — YangÈn, elektrik cçarpmasÈ veya sakatlanma tehlikesini azaltmak icçin>
1.

Aletin fiscçi prize takÈlÈyken bascçÈndan ayrÈlmayÈnÈz. KullanÈlmadÈg¨È zaman veya bakÈmÈnÈ yaparken aletin fiscçini prizden
cçÈkarÈnÈz.

2.

UYARI — Elektrik cçarpmasÈ tehlikesini azaltmak icçin sadece dahili yerlerde kullanÈnÈz.

3.

UYARI — Elektrik cçarpmasÈ tehlikesinden kacçÈnmak icçin elektrikli hortumu (Elektrik Su/pu/rgesiyle birlikte
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sag¨lanmÈscçtÈr) su veya dig¨er sÈvÈlarÈ cçekmek icçin ASLA kullanmayÈnÈz. Islak temizleme iscçlemleri icçin SADECE,
Rainbow ile birlikte sag¨lanan e SERIES™ Hortumunu kullanÈnÈz. Rainbow KullanÈcÈ ElkitabÈna bakÈnÈz.

AQUAMATE TEMÿZ SU DEPOSU ÿLE ÿLGÿLÿ OLARAK>
4.

UYARI — AquaMate su deposunda elektrikli bir pompa ve elektrik kordonu bulunur. Elektrik cçarpmasÈ tehlikesini
azaltmak icçin, depoyu doldururken depoyu veya elektrik kordonunu suya BATIRMAYINIZ. Resimlere bascçvurunuz.

5.

O?NEMLÿ NOT — AquaMate su deposu SADECE TEMÿZ, SOGËUK MUSLUK SU KULLANMAK u/zere tasarlanmÈscçtÈr.
AquaMate *de hasara yol acçmaktan kacçÈnmak icçin ascçag¨Èdakilerden herhangi birini su deposuna KOYMAYINIZ>
• SÈcak su veya sÈvÈlar.
• Rainbow u/ru/nleri dahil olmak u/zere her tu/rlu/ deterjan.
• Ticari olarak satÈlan temizleme sÈvÈ veya bilescçikleri.

6. Rainbow Elektrik Su/pu/rgesini kullanmadan o/nce, halÈnÈn iyice kurumuscç olmasÈna dikkat ediniz.
7.

Temiz su deposu boscç oldug¨unda AquaMate*yi kullanmayÈnÈz. Aksi takdirde, pompa veya elektrikli parcçalar hasara
ug¨rayabilir.

8. AquaMate*yi sprey kumanda tetig¨i kapalÈ durumda (yani halÈyÈ spreylemeden) 5 dakikadan fazla kullanmayÈnÈz; aksi
takdirde, pompa veya elektrikli parcçalar hasara ug¨rayabilir. O?NEMLÿ NOT: Su veya temizleme solu/syonu vermeden 5
dakikadan fazla cçekecekseniz, su deposunun kordonunu Rainbow*dan cçÈkarÈnÈz.

TEMÿZLEME VE ORTADAN KALDIRMA

9. Dig¨er emniyet talimatÈ icçin Rainbow KullanÈcÈ ElkitabÈna bascçvurunuz.
ÿKÿ KAT ÿZOLE EDÿLMÿSç ALETLERÿN BAKIMI> ÿki kat izole edilmisç olan aletlerde, topraklama yerine iki izolasyon sistemi
kullanÈlÈr. ÿki kat izoleli aletlerde topraklama aracÈ bulunmadÈg¨È gibi, bo/yle bir aracç buna ayrÈca ilave edilmemelidir. ÿki katlÈ
izole edilmisç bir aletin bakÈmÈ cçok dikkat ve sistem hakkÈnda bilgi gerektirir ve yalnÈzca Rainbow kalifiye bakÈm personeli
tarafÈndan yapÈlmalÈdÈr. ÿki kat izole edilmisç bir alette kullanÈlan yedek parcçalar orijinalinin aynÈsÈ olmalÈdÈr. ÿki kat izole edilmisç
bir aletin u/zerinde “DOUBLE INSULATION” (Cçifte ÿzolasyon) veya “DOUBLE-INSULATED” (ÿki Kat ÿzole Edilmisç)
so/zcu/kleri yazÈlmÈsçtÈr. AyrÈca (kare icçinde kare sçeklinde) bir Sembol de aletin u/zerinde kullanÈlabilir.
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AQUAMATE*Yÿ SADECE BU KULLANICI ELKÿTABINDAKÿ TALÿMATLARA GO?RE KULLANINIZ!
BU TALÿMATLARI SAKLAYINIZ!
– YALNIZCA EVLERDE KULLANMAK ÿCçÿNDÿR –
Sadece Rainbow e

SERIES™

ile kullanÈnÈz.

http://www.RainbowSystem.com

