ZALOŽENO NA PRINCIPU

Wet Dust Can’t Fly ®
“MOKRÝ PRACH NELÉTÁ”, RAINBOW ® VYUŽÍVÁ

The Power of Water ®
“SÍLU VODY”, ABY EFEKTIVNĚ ODSTRANILO
NEČISTOTY A VZDUCHEM NANESENÉ PRACHOVÉ
ČÁSTICE Z VAŠEHO DOMOVA.

odd˜ lení pé°e o zákazníky
Jako sou˜ást programu pé˜e o zákazníky spole˜nosti Rexair, se každému za˛ízení Rainbow a elektrickému kartá˜i
p˛id˝luje sériové eviden˜ní ˜íslo, a to teprve po provedení kontroly kvality a bezpe˜nosti p˛ístroje. Toto sériové
˜íslo je identiÿ kací pro:
 Identiÿ kace vašeho vlastnictví
 Identiÿ kace záruky pro prodejce
 Potvrzení, že výrobek prošel kontrolou kvality
Originální, nové výrobky Rainbow se neprodávají bez tohoto ˜ísla. Pokud chybí sériové ˜íslo, spole˜nost Rexair neru˜í
za pˆvod, stá˛í ani podmínky dané jednotky. Pokud nemˆžete lokalizovat sériové ˜íslo na vašem p˛ístroji Rainbow
a/nebo elektrickém kartá˜i, kontaktujte autorizovaného distributora Rainbow, který je uveden na dodacím listu.

POMÁHÁ

Z každého prodaného Rainbow
p°ispíváme spole˛nosti ˝IPA na boj
proti astmatu a alergii.

www.cipa.cz
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ZPRÁVA OD SPOLE˛NOSTI REXAIR®

Rainbow® je certiÿ kováno

Rádi bychom využili této p˛íležitosti a poblahop˛áli
vám, a zároveˇ také pod˝kovali, že jste si vybrali
˜isticí systém Rainbow. Vaše nové za˛ízení Rainbow
je výsledkem již více než 75 let trvajícího výrobního
výzkumu, vývoje a lidské vynalézavosti. Dnes se
výrobky Rainbow prodávají ve všech 50 státech USA
a ve více než 75 zemích po celém sv˝t˝. V˝˛íme,
že za˛ízení Rainbow je tím nejefektivn˝jším
a nejvíce verzatilním dostupným domácím
˜isticím systémem.

asthma & allergy friendly ™

spole˜ností Asthma and Allergy
Foundation of America*.

Pokud budete za˛ízení náležit˝ používat a o n˝
pe˜ovat, Rainbow významn˝ zlepší úroveˇ vašeho
domácího prost˛edí a po léta vám bude spolehliv˝
sloužit. Ud˝lejte si, prosím, chvilku a projd˝te si tuto
p˛íru˜ku, abyste se seznámili s vaším novým ˜isticím
systémem Rainbow.

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

Pokud byste m˝li jakékoliv dotazy nebo pochybnosti
o za˛ízení Rainbow, kontaktujte, prosím, distributora
nebo prodejce, od kterého jste systém Rainbow
zakoupili. Pokud jej nemˆžete kontaktovat, mˆžete
se kdykoliv obrátit na odd˝lení pé˜e o zákazníky
spole˜nosti Rexair.

Spole˜nost Rexair je hrdým
˜lenem Asociace p°ímého
prodejce (Direct Selling
Association - DSA) a dodržuje
Etický kodex DSA.

*Ozna˜ení ASTMA & ALLERGY FRIENDLY a logo ASTHMA & ALLERGY
FRIENDLY jsou certiÿ ka˜ní známky a obchodní zna˜ky spole˜nosti
ALLERGY STANDARDS LIMITED. ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION OF
AMERICA je registrovaná obchodní známka AAFA.

50 W. Big Beaver Road, Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America
(248) 643-7222
custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com

Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power
of Water®, Wet Dust Can’t Fly® a sestava Rainbow® Cleaning System jsou
registrované obchodní zna˜ky spole˜nosti Rexair LLC, Troy, Michigan, Spojené
státy americké.
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dˇ ležité bezpe°nostní pokyny
!

P˙ ED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO ZA˙ ÍZENÍ SI, PROSÍM, P˙ E˛ T˝ TE VŠECHNY BEZPE˛ NOSTNÍ
POKYNY. POUŽÍVEJTE VÝHRADN˝ P˙ ÍSLUŠENSTVÍ DOPORU˛EN É VÝROBCEM.

! UPOZORN˝ NÍ: Elektrická hadice obsahuje elektrické dráty. Je t˛eba je pravideln˝
kontrolovat. Nepoužívejte v p˛ípad˝ poškození, na˛íznutí nebo proražení. Vyvarujte
se vysávání ostrých p˛edm˝tˆ. Nepoužívejte a neopravujte poškozenou hadici. Za
ú˜elem opravy se obra˘te na autorizovaného distributora Rainbow nebo servisní
centrum. Nepono˛ujte rukoje˘ do ˜istícího roztoku. Elektrickou hadici používejte
pouze s p˛íslušenstvím Rainbow nebo na koberci navlh˜eném p˛i ˜išt˝ní s p˛ípravky
Rainbow. Toto za˛ízení vypn˝te vždy p˛ed p˛ipojením nebo odpojením hadice nebo
motorizovaného kartá˜e.
! UPOZORN˝ NÍ: Vzhledem k tomu, že existuje nebezpe˜í výboje, je t˛eba používat
veškerá elektrická za˛ízení tak, jak se doporu˜uje. Žádný elektrický výrobek se
nesmí používat neschváleným zpˆsobem. K úniku elekt˛iny a ke zkratˆm mˆže dojít
kdykoliv, když je do za˛ízení p˛ivád˝na elekt˛ina. Pokud uživatel za˛ízení stojí na
zemi, na základn˝ nebo v místnosti, kde mˆže vodní hladina dosáhnout jeho polohy,
mˆže dojít k vážnému výboji. Proto za˛ízení Rainbow používejte výhradn˝ tak, jak se
doporu˜uje v Uživatelské p˛íru˜ce.
! VAROVÁNÍ: Nádrž na vodu za˛ízení Rainbow nezachytí materiály, které nelze
slou˜it s vodou, v˜etn˝ olejových a mastných sm˝sí (jako saze nebo popel) a práškové
látky (jako keramika, sádrokarton nebo sádrový prach). Nepoužívejte za˛ízení Rainbow
pro vysávání prchavých a toxických materiálˆ, ani v jejich blízkosti.

1. Tento spot˛ebi˜ mohou používat d˝ti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez pat˛i˜ných zkušeností a
znalostí, pokud spot˛ebi˜ používají pod dohledem nebo jim byly poskytnuty
p˛íslušné pokyny k bezpe˜nému používání spot˛ebi˜e a související rizika správn˝
chápou. D˝ti si nesmí se spot˛ebi˜em hrát. Čišt˝ní a údržbu nesmí d˝ti provád˝t
bez dozoru.
2. Pokud za˛ízení Rainbow nepoužíváte, vytáhn˝te ho ze zásuvky. P˛ed vytažením ze
zásuvky za˛ízení vypn˝te hlavním vypína˜em. Uchopte pevn˝ zástr˜ku a vytáhn˝te
ji ze zásuvky, abyste zabránili poškození kabelu, zástr˜ky, vidlice nebo elektrické
zásuvky. Netahejte ani netrhejte za kabel, kabel nepoužívejte jako vodítko, kabel
nep˛ivírejte dve˛mi, netahejte a netrhejte jím kolem ostrých hran nebo rohˆ.
Za˛ízením nep˛ejížd˝jte p˛es kabel. Udržujte kabel mimo horké povrchy. Za˛ízení
nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástr˜ka poškozena.
3. P˛i použití jako vakuum nenechávejte za˛ízení zapojené do elektrické sít˝. Odpojte
za˛ízení Rainbow ze zásuvky, pokud není pod dozorem, p˛ed servisním zásahem
nebo p˛i vým˝n˝ hnacího ˛emínku v motorizovaném kartá˜i.
4. Pokud je vaše za˛ízení Rainbow nebo p˛íslušenství Rainbow poškozeno, za˛ízení
nespoušt˝jte. Pokud za˛ízení Rainbow nepracuje odpovídajícím zpˆsobem, spadlo,
bylo poškozeno, ponecháno venku nebo bylo pono˛eno do vody, kontaktujte
autorizovaného distributora Rainbow nebo servisní centrum.
5. Jednotku
ne˜ist˝te
ani
neuvolˇujte
hadici,
dokud
není
za˛ízení
Rainbow
vypnuté
a
zástr˜ka
není
vytažena
ze zásuvky.
6. Nezapojujte do elektrické zásuvky p˛íliš zah˛áté p˛íslušenství ani nepoužívejte
žádné prodlužovací kabely. Nepoužívejte s p˛enosnými transformátory nebo
m˝ni˜i proudu.
7. Za˛ízení Rainbow ani p˛íslušenství Rainbow nepoužívejte pro uvoln˝ní odtoku.
Pokud se do za˛ízení Rainbow dostane kalový plyn, mˆže dojít k výbuchu.
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8. Pokud se jednou rukou dotýkáte kovových ˜ástí n˝jakého elektrického za˛ízení,
sv˝telného p˛íslušenství nebo vypína˜e, nikdy se druhou rukou nedotýkejte
kovového d˛ezu ani studeného nebo horkého vodního potrubí. Vaše t˝lo by mohlo
uzav˛ít elektrický okruh uzemn˝ním. Vlhký povrch pokožky mˆže navíc toto riziko
ješt˝ zvýšit. Nemanipulujte se zástr˜kou ani s p˛íslušenstvím, pokud máte vlhké
ruce.
9. (A) Do otvorˆ nevkládejte žádné p˛edm˝ty; Nepoužívejte, pokud jsou n˝které
otvory zablokovány; udržujte ˜isté, bez prachu, chuchvalcˆ, vlasˆ a ˜ehokoliv
jiného, co by mohlo bránit proud˝ní vzduchu; (B) Udržujte vlasy, volné od˝vy,
prsty a všechny ˜ásti t˝la mimo dosah otvorˆ a pohybujících se ˜ástí; (C) Buďte
obzvlášt˝ obez˛etní, pokud ˜istíte schody.
10.Nesbírejte nic, co ho˛í nebo kou˛í, jako cigarety, zápalky nebo horký popel.
Nepoužívejte k úklidu ho˛lavých nebo zápalných kapalin, jako benzín a
nepoužívejte v místech, kde by se takové kapaliny mohly nacházet.
11.Abyste zabránili možnosti vzplanutí nebo výbuchu, nepoužívejte Rainbow ani
p˛íslušenství Rainbow v oblastech, kde by mohla být zápalná a/nebo výbušná pára
nebo prach. N˝které ˜isticí roztoky mohou zpˆsobit vznik takových par. Prostory, kde
se použily zápalné ˜isticí roztoky, musí p˛ed vysáváním zcela uschnout a je nutné je
dob˛e vyv˝trat.
12.Toto za˛ízení je dodáváno s dvojitou izolací. Používejte výhradn˝ identické náhradní
díly. Informace o obsluze za˛ízení s dvojitou izolací naleznete v p˛íru˜ce.
13.Za˛ízení Rainbow je vybaveno ochranným spína˜em, který zabrání spušt˝ní
jednotky v p˛ípad˝, že nádrž na vodu není správn˝ zajišt˝na. NESNAŽTE SE OBEJÍT
TOTO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.
14.Sou˜ástí vašeho elektrického kartá˜e je výkonný rota˜ní kartá˜. Abyste zabránili
t˝lesnému zran˝ní, elektrický kartá˜ Rainbow by se nem˝l nastavovat proti
nebo do blízkosti uvoln˝ného oble˜ení, šperkˆ, vlasˆ nebo povrchu t˝la, pokud
je za˛ízení zapojeno do elektrické zásuvky. Elektrický kartá˜ NECHRÁNÍ p˛ed
t˝lesným zran˝ním ani p˛ed poškozením p˛edm˝tˆ , které se dostanou do kontaktu
s rotujícím kartá˜em.
15.Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem mˆže mít tento p˛ístroj polarizovanou
zástr˜ku (kontakty jsou odlišné). Tuto zástr˜ku lze zasunout do polarizované zásuvky
pouze jedním zpˆsobem. Pokud zástr˜ky do zásuvky zcela nezapadne, oto˜te ji.
Pokud ji ani potom nelze do zásuvky zcela zastr˜it, obra˘te se na kvaliÿ kovaného
elektriká˛e, aby nainstaloval vhodnou zásuvku. V žádném p˛ípad˝ nevym˝ˇujt e
zástr˜ku.
16.Pokud je kabel poškozený, vypn˝te hlavní vypína˜ spot˛ebi˜e Rainbow a jednotku
odpojte. Napájecí kabely smí vym˝nit pouze autorizovaný distributor Rainbow.
17.Za˛ízení nespoušt˝jte, pokud je kabel nebo zástr˜ka poškozena. Za˛ízení p˛estaˇte
používat nebo jej odneste do autorizovaného servisu, aby bylo zkontrolováno a/
nebo opraveno.
18.Kabel by se nem˝l dostat pod koberce. Kabel nezakrývejte žádnými kobere˜ky,
b˝houny, ani podobnými pokrývkami. Neveďte kabel pod nábytkem ani jiným
za˛ízením. Umíst˝te kabel mimo tranzitní oblast, kde se o n˝j nebude zakopávat.
19.Toto je profesionální vysokovýkonné za˛ízení, které mˆže zpˆsobit
elektromagnetické interference. V p˛ípad˝ jakýchkoli zvláštních požadavkˆ
na p˛ipojení za˛ízení do sít˝ kontaktujte, prosím, místní spole˜nost, která
službu poskytuje.
TUTO P˙ ÍRU˛K U
USCHOVEJTE

TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO VÝHRADNĚ K DOMÁCÍMU POUŽITÍ
ZAŘÍZENÍ RAINBOW POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ TAK, JAK SE DOPORUČUJE V TÉTO
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE
rainbowsystem.com
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OBSLUHA ZA˙ÍZENÍ S DVOJITOU IZOLACÍ Za˛ízení s dvojitou izolací je vybaveno dv˝ma izola˜ními
systémy namísto uzemn˝ní. Za˛ízení s dvojitou izolací není vybaveno uzemn˝ním, ani není t˛eba k n˝mu p˛ipojovat
žádné uzemˇovací za˛ízení. P˛i obsluze za˛ízení s dvojitou izolací je nutné, abyste byli extrémn˝ obez˛etní a systém
dob˛e znali. Proto by m˝l opravy provád˝t výhradn˝ kvaliÿ kovaný servisní personál Rainbow. Náhradní díly pro za˛ízení
s dvojitou izolací musí být identické s díly, které se nahrazují. Za˛ízení s dvojitou izolací nese ozna˜ení “DOUBLEINSULATION” (dvojitá izolace) nebo “DOUBLE-INSULATED” (izolováno dvojit˝). Na za˛ízení mˆže být rovn˝ž ozna˜ení
(˜tverec ve ˜tverci). Jakoukoliv jinou manipulaci se za˛ízením, než samotné ˜išt˝ní, by m˝l provád˝t autorizovaný
distributor Rainbow nebo servisní centrum.

seznamte se s vaším rainbow ®

Pro zakoupení p°íslušenství a náhradních díl˙ k ontaktujte, prosím, autorizovaného
distributora Rainbow.
1.

Zavinutí kabelu

12. Separátor

22. Pistolová rukoje˘ hadice

2.

Výstupní talí˛ový ventil

13. Nádrž na vodu

23. Spouš˘ rukojeti hadice

3.

Výstupní otvor vzduchu

14. Podvozek

24. Trubice rukojeti hadice

4.

Adaptér proud˝ní vzduchu

15. Nožní západky podvozku

5.

Výkonový p˛epína˜

16. HEPA Neutralizer

25. Kontrolní ventil proud˝ní
vzduchu

6.

Rukoje˘

26. Hubice št˝rbinová

7.

Pohonná jednotka

17. Malý št˝rbinový nástavec
a nafukovací pumpi˜ka

8.

P˛ívodní otvor vzduchu

18. Dlouhá pružná koncovka

28. Hubice na ˜aloun˝ní

Západky pro nádrž na vodu

19. Kartá˜ na podlahu a na st˝nu

29. Elektriÿ kovaná hadice

10. Držák p˛íslušenství

20. Vakuový pytel

30. Elektrický kartá˜*

11. Matice separátoru

21. Trubice

9.

27. Kartá˜ na prach

*Zobrazeno s volitelným p˛íslušenstvím elektrický kartá˜

6

ovládání a výkon ve vašich prstech
Výkonový přepína°
Výkonový p˛epína˜ kontroluje rychlost motoru za˛ízení Rainbow.

HIGH (vysoký výkon): Používejte toto nastavení pro všeobecné ˜išt˝ní.
OFF (vypnuto): Vypnutí celé jednotky.
LOW (nízký výkon): Používejte toto nastavení pro ˜išt˝ní vzduchu. (viz strana 13)

Kontrolní ventil proud˜ní vz duchu
Kontrolní ventil proud˝ní vzduchu na rukojeti hadice mˆže být otev˛ený nebo zav˛ený, kontroluje proud˝ní vzduchu
p˛i vysávání jemných materiálˆ jako záv˝sˆ a usnadˇuje elektrick ému kartá˜i práci na hustém koberci. B˝hem ˜išt˝ní
mˆžete rychle provést p˛íslušné nastavení.
REDUKOVANÉ PROUD˝NÍ VZDUCHU: Za˜n˝te pracovat s otev˛eným ventilem a
seřiďte podle druhu ˜išt˝ní.
PLNÝ VÝKON: Aby byl ˜isticí výkon maximální, pracujte se zcela uzav˛eným ventilem.

Spínací pojistka spoušt˜
Spínací pojistka spoušt˝ na rukojeti hadice funk˜n˝ ovládá elektriÿ kovanou hadici p˛i používání elektrického kartá˜e,
za˛ízení RainbowMate, RainJet a AquaMate.
POZICE VP˙EDU : Zablokování spoušt˝ - napájení vypnuto.
POZICE UPROST˙ED : (doporu˜eno) Stiskn˝te spouš˘ pro aktivaci nebo uvoln˝te
pro vypnutí.
POZICE VZADU: Spouš˘ je zablokována.

Držák příslušenství
Umožˇuje p˛ipojit vámi nejpoužívan˝jší nástroje pro ˜išt˝ní rˆzných místností, mˆžete
je m˝nit a používat ten, který se vám práv˝ nejvíce hodí. P˛ipojte na p˛ední ˜ást
za˛ízení Rainbow nasunutím p˛es p˛ední ˜ást krytu do drážek po stranách. Zatla˜te
sm˝rem dolˆ, aby se držák správn˝ usadil. P˛íslušenství se nasadí tak, že je zasunete
p˛es vyvýšení na držáku. Držák p˛íslušenství je rovn˝ž možné p˛ipojit na trubici.

7

rychlý prˇv odce instalací
Sestavení a p˛íprava za˛ízení Rainbow k ˜išt˝ní je otázkou pouze n˝kolika rychlých krokˆ.

1. Naplňte nádrž na vodu...

Použijte studenou vodu z vodovodu. Naplˇte nádrž na vodu tak, aby byl vršek krytu v horní ˜ásti nádrže zakrytý.
P˛epln˝ním nebo nedostate˜ným napln˝ním by došlo ke snížení výkonu ˜išt˝ní. Je t˛eba vym˝nit vodu, když je
z˛ejmé, že se ú˜innost vody snížila.

2. Upevn˜t e zařízení Rainbow na nádrž na vodu...

Nastavte a nasaďte za˛ízení Rainbow na horní ˜ást nádrže na vodu. Zahákn˝te ob˝ západky nádrže na vodu
po obou stranách za˛ízení Rainbow k nádrži na vodu a zaklapn˝te sm˝rem nahoru. Pro odpojení nádrže na
vodu uvoln˝te ob˝ p˛íchytky a za˛ízení Rainbow zdvihn˝te. Za˛ízení Rainbow nefunguje, pokud není nádrž na
vodu p˛ipojena.

3. Postavte zařízení Rainbow na podvozek...

Postavte za˛ízení Rainbow s p˛ipojenou nádrží na vodu na podvozek, p˛e˜nívající konec za˛ízení Rainbow by
m˝l dosednout na p˛e˜ínívající konec podvozku, viz obrázek. Nožní západkou za˛ízení Rainbow zablokujete. Pro
uvoln˝ní stiskn˝te nožní západku.

4. Připojte hadici...

Zasuˇte p˛ípojku hadice do p˛ívodního otvoru vzduchu pohonné jednotky, hadice musí zaklapnout. Pro
uvoln˝ní stiskn˝te ob˝ západky a vytáhn˝te hadici z pohonné jednotky.

5. Zapojte trubice...

Zasuˇte užší konec jedné trubice do širšího konce druhé trubice. Tla˜te trubice k sob˝, dokud blokovací tla˜ítko
nezaklapne. Pro odpojení stiskn˝te tla˜ítko na trubicích a roztáhn˝te.

6. Připojte trubici rukojeti hadice...

Zasuˇte konec trubice rukojeti hadice do volného konce horní trubice. Tla˜te, dokud blokovací tla˜ítko
nezaklapne. Pro odpojení stiskn˝te tla˜ítko na trubici a roztáhn˝te.

7. Zvolte příslušenství...

Rozhodn˝te se, jaký druh ˜išt˝ní budete provád˝t (viz tabulka na stran˝ 11), potom nasaďte požadované
p˛íslušenství na spodní trubici nebo na pistolovou rukoje˘ hadice trubice. Tla˜ítko zaklapne do otvoru na obou
trubicích. Pro odpojení stiskn˝te tla˜ítko na trubici a roztáhn˝te.

8. Zapojte Rainbow do elektrické zásuvky a zapn˜t e...

Zapojte napájecí kabel do b˝žné elektrické zásuvky. Nastavte “HIGH” (vysoký výkon), aby byl ˜isticí
výkon maximální.
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správné používání a pé°e
Pokud budete dodržovat n˝kolik základních pravidel údržby, bude váš ˜isticí systém Rainbow fungovat po celé roky
bez jakýchkoliv problémˆ. Zanedbáním všech nebo ˜ásti t˝chto pokynˆ mˆž e dojít ke snížení ˜isticího výkonu a
potenciáln˝ nepot˛ebným nákladˆm na opravy.

Když je voda špinavá, vyměňte ji...

Nepoužívejte pro ˜išt˝ní p˛íliš dlouho jedno napln˝ní vody. Kontrolujte vodu
b˝hem ˜išt˝ní a pokud voda díky chuchvalcˆm a ne˜istotám p˛íliš zhoustne,
vyprázdn˝te nádrž na vodu a naplˇte ji ˜istou studenou vodu. Správná úroveˇ
hladiny vody má dosahovat k horní ˜ásti vyvýšení ve st˛edu nádrže na vodu.
Nádrž na vodu nikdy nenaplˇujte nad toto vyvýšení.

Nádrž na vodu vždy vyprázdn˜t e a vy°ist˜t e...

Okamžit˝ po použití za˛ízení Rainbow sejm˝te nádrž na vodu a vylijte zne˜išt˝nou
vodu vstupním otvorem vzduchu. V˝tší ˜ástice ne˜istot se usadí na dn˝ nádrže
na vodu. Po vylití vody vyt˛ete a odstraˇte zbývající pozˆstatky ne˜istot. Potom
nádrž na vodu vymyjte saponátem a vodou. Vypláchn˝te a vyt˛ete do sucha. Nádrž
skladujte odd˝lenou od pohonné jednotky Rainbow.
! VAROVÁNÍ: Po ukon˜ení úklidu vždy nádrž na vodu sejm˝te,
vyprázdn˝te a vymyjte. Tento postup zabraˇuje t vorb˝ nep˛íjemných pachˆ, rˆstu
choroboplodných zárodkˆ a bakterií a vytvá˛ení sedimentˆ v nádob˝ . Omývejte
pouze manuáln˝. Mytí v my˜ce na nádobí není bezpe˜né.

Vy°ist˜t e separátor...

Aby vaše za˛ízení fungovalo co nejlépe, pravideln˝ sejm˝t e a vy˜ist˝te separátor.
Pokud je to t˛eba, použijte pro uvoln˝ní matice dodaný uvolˇovací kartá˜ek pro
separátor Rainbow. Vy˜ist˝te separátor uvnit˛ i zvenku vodou se saponátem, použijte
uvolˇovací kartá˜ek Rainbow. Vy˜ist˝te a vysušte p˛írubu pod separátorem. Ihned
po ukon˜ení ˜išt˝ní separátor vysušte a znovu nasaďte. Matici separátoru ru˜n˝
utáhn˝te. Nevyvíjejte p˛íliš vysoký tlak na separátor nasazený na závitové h˛ídeli.
! UPOZORN˝NÍ: Ihned po ukon˜ení ˜išt˝ní separátor znovu nasaďte
(utáhn˝te pouze ru˜n˝). Nespoušt˝jte za˛ízení Rainbow bez separátoru.

Vy°išt˜ní ucpané hadice ...

Pokud p˛i používání hadice pocítíte, že je proud˝ní vzduchu slabší, je možné že došlo
k ucpání hadice. Abyste mohli ucpanou hadici vy˜istit, vypn˝te za˛ízení Rainbow
a odpojte ho od zdroje energie. Potom sejm˝te výstupní v˝trací dví˛ka na zadní
stran˝ Rainbow. Zapojte p˛ípojku hadice do výstupního otvoru vzduchu, ujist˝te se,
že jsou ob˝ západky zablokovány. Nasaďte ovládací rukoje˘ hadice na vstupní otvor
na p˛ední stran˝ za˛ízení Rainbow. Zapn˝te za˛ízení Rainbow a pohupujte hadicí.
Jakékoliv ne˜istoty, které uvázly v hadici, budou polapeny do nádrže na vodu.
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kompletní řešení pro domácí úklid
Široký sortiment ˜isticího p˛íslušenství Rainbow vám nabízí sílu a rozmanitá ˛ešení, abyste mohli vy˜istit prakticky vše
u vás doma.

P˙ÍSL UŠENSTVÍ

Mezi
Nábytek ˜aloun˝ním Ošet˛ení oken Schody

Prachový kartá˜





Hubice na ˜aloun˝ní





Hubice št˝rbinová



Hladké
plochy

St˝ny

Obtížn˝ p˛ístupná
místa







Kartá˜ na podlahu a
na st˝nu







Elektrický kartá˜*



RainbowMate*

Podlaha
pokrytá
koberci






RainJet*



Squeegee*




Rexafoamer*
Pumpi˜ka / malý
št˝rbinový nástavec





* K dostání jako volitelné p˛íslušenství. Pokud pot˛ebujete více informací, kontaktujte autorizovaného distributora Rainbow.

! VAROVÁNÍ: P˛íslušenství vždy p˛ed ˜išt˝ním tkanin vy˜ist˝te. Aby nedošlo k od˛ení citlivých povrchˆ,
udržujte št˝tiny kartá˜e na prach ˜isté.
!

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte p˛íslušenství pro ˜išt˝ní plochých obrazovek televizorˆ nebo obrazovek po˜íta˜ˆ.

˛ ištění příslušenství...

Kartá˜ na podlahu a na st˝ny, kartá˜ na prach a hubici na ˜aloun˝ní mˆž ete
vy˜istit otev˛eným koncem hadice za˛ízení Rainbow, se za˛ízením v provozu;
nebo sejm˝te p˛íslušenství a vy˜ist˝te ho v teplé vod˝ se saponátem. P˛ed
nasazením nechte uschnout. Pokud se št˝tiny opot˛ebují nebo poškodí,
kontaktujte místního distributora Rainbow za ú˜elem vým˝ny št˝tin.

Používání adaptéru proud˜ní vz duchu...

Adaptér proud˝ní vzduchu Rainbow tlumí hluk vzduchu nasávaného vstupním
otvorem vzduchu. Doporu˜uje se používat adaptér, pokud se za˛ízení Rainbow
používá jako kompresor nebo pumpi˜ka. Jednoduše zaklapn˝te adaptér
proud˝ní vzduchu do vstupního otvoru vzduchu p˛ed používáním za˛ízení
Rainbow jako kompresoru nebo pumpi˜ky.

11

kompletní řešení pro domácí úklid
˛ išt˜ní hladk ých ploch ...

Použijte kartá˜ na podlahu a na stˆnu nebo
elektrický kartá˜. Pro ˜istý a atraktivní vzhled
d˛ev˝ných podlah a linoleových krytin provedou
vynikající práci, odstraní smetí a ne˜istoty na podlaze.
Nastavte kontrolu proud˝ní vzduchu na “PLNÝ VÝKON”.

Pro °išt˜ ní podlahy pokryté kobercem...

Použijte elektrický kartá˜. Odleh˜ený elektrický kartá˜ Rainbow odstraní
ne˜istoty z hloubky vašeho koberce, i z kobercˆ s v ysokým vlasem. Je to ú˜inný
rota˜ní kartá˜, který uvolní chuchvalce, nit˝, vlasy a ne˜istoty a zanechá váš koberec
jemný a ˜istý. Aktivní ˜isticí kartá˜ky okrajˆ pomohou odstranit ne˜istoty polapené
podél okrajˆ koberce, podél soklové lišty nebo u nábytku. Nastavte kontrolu
proud˝ní vzduchu na “PLNÝ VÝKON”.

Na prach...

Použijte kartá˜ na prach. Vzhledem k tomu, že za˛ízení Rainbow zachycuje prach do
vody a uvolˇuje pouze vodou pro˜išt˝ný vzduch zp˝t do místnosti, ve vašem domov˝
bude mén˝ prašnosti. Nicmén˝, aby byl váš domov zcela ˜istý, nezapomeˇte vysát
prach ze snadno p˛ehlédnutelných míst, jako z okenních ˛íms, rámˆ obrazˆ, okenních
žaluzií, stínítek lamp, svítidel, krycích lišt, rostlin, kloboukˆ, od˝vˆ , záv˝sˆ a záclon.
P˛i ˜išt˝ní stínítek lamp a podobných k˛ehkých p˛edm˝tˆ snižt e sílu sání otev˛ením
kontrolního ventilu proud˝ní vzduchu. Pro velmi k˛ehké p˛edm˝ty je možné proud˝ní
vzduchu ješt˝ více snížit. TIP: P˛ipojte kartá˜ na prach k volitelné prodlužovací
hadici*, abyste dosáhli na stropní v˝tráky, ozdobné lišty a pavu˜iny.

˛ išt˜ní st ˜n...

Použijte kartá˜ na podlahu a na stˆnu. Všechny st˝ny...s tapetou, panelové nebo
vymalované...zˆstanou déle ˜isté, pokud budete ne˜istoty odstraˇovat pravideln˝.
Za˜n˝te od stropu a pomalým tahem sm˝rem dolˆ postupujte sm˝rem k podlaze.
Aby byl výsledek ješt˝ lepší, dávejte pozor, aby se st˝ny dotýkala pouze horní hrana
kartá˜e. Pokud ponecháte malý volný prostor mezi st˝nou a spodní hranou kartá˜e,
prach bude odstran˝n, aniž by se kartá˜ st˝ny dotkl, zabráníte tak tvorb˝ šmouh.
Nastavte kontrolu proud˝ní vzduchu na “PLNÝ VÝKON”.

Pro °išt˜ ní úzkých prostor...

Použijte štˆrbinovou hubici. Št˝rbinovou hubici použijte pro ˜išt˝ní úzkých a
t˝sných prostor, jako radiátorˆ, prostoru pod radiátory, podél podlahových okrajˆ a
soklových lišt a hluboko v ˜aloun˝ní. Nastavte kontrolu proud˝ní vzduchu na “PLNÝ
VÝKON”.

Pro °išt˜ní schodˇ pok rytých kobercem...

Použijte hubici na ˜alounˆní. Pro ˜išt˝ní schodˆ pok rytých kobercem sejm˝te
za˛ízení Rainbow z podvozku. Za˛ízení Rainbow dob˛e usaďte na schod˝, nad
tím, který ˜istíte. Uchopte pevn˝ držadlo a p˛emíst˝te za˛ízení Rainbow vždy o
jeden schod, tak jak postupujete v ˜išt˝ní schodˆ . Obra˘te hubici na ˜aloun˝ní o
90 stupˇˆ , abyste mohli vy˜istit podstupnice schodˆ. Nastavte kontrolu proud˝ní
vzduchu na “PLNÝ VÝKON”.
* K dostání jako volitelné p˛íslušenství. Pokud pot˛ebujete více informací, kontaktujte autorizovaného
distributora Rainbow.
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kompletní řešení pro domácí úklid
Sv˜ ží a vodou pro°išt˜n ý vzduch...

Rainbow nejenže ˜istí vaše podlahy a za˛ízení, Rainbow ˜istí i vzduch! Jednoduše
p˛idejte vodu do nádrže, postavte za˛ízení Rainbow doprost˛ed místnosti, spus˘te
v pomalém režimu a nechte fungovat asi jednu hodinu. Za˛ízení Rainbow odstraní
nep˛íjemné západy, prach nesený vzduchem a další ˜ástice ze vzduchu tak, že je
zachytí ve vod˝.

Na osv˜ žení vzduchu...

Použijte roztok Rainbow “fresh air” na osvˆžení vzduchu.* P˛ed použitím
Rainbow jednoduše p˛idejte plný uzáv˝r roztoku na osv˝žení vzduchu do vody
v nádrži. Rainbow bude rychle cirkulovat a b˝hem ˜išt˝ní osv˝ží vzduch v celém
prostoru, p˛itom také odstraní mnoho nežádoucích zápachˆ v domácnosti.

Na provon˜ní vz duchu...

Použijte vonné esence Rainbow*. P˛idejte n˝kolik kapek n˝které z vonných esencí
Rainbow do vody v nádrži. Postavte za˛ízení Rainbow doprost˛ed místnosti a spus˘te
v pomalém režimu. B˝hem n˝k olika málo minut se bude p˛íjemná vonná esence ší˛it
vaším domovem.

Pro °išt˜ní ° aloun˜ného náb ytku...

Použijte hubici na ˜alounˆní. Hluboce zašlé ne˜istoty mohou snížit životnost
a pestrost tkanin. Rainbow hubice na ˜aloun˝ní efektivn˝ odstraní ne˜istoty z
˜aloun˝ného nábytku. Díky exkluzivnímu p˛ipojenému kartá˜i mizí povrchové
ne˜istoty a chlupy vašich milá˜kˆ jako zázrakem. Použijte hubici na ˜aloun˝ní s
kartá˜em na pohovkách, k˛eslech, matracích, polštá˛ích, prost˝radlech, šatnových
policích, záv˝sech a záclonách. Hubici na ˜aloun˝ní mˆž ete použít samotnou nebo
s p˛ipojeným kartá˜em. TIP: Tento nástroj je také vynikající pro jemné ˜išt˝ní
oble˜ení a svrchních od˝vˆ - v ˜etn˝ od˝vˆ vln˝n ých, kožichˆ a jemných tkanin.
Nastavte kontrolu proud˝ní vzduchu tak, aby odpovídala druhu ˜išt˝ní.

˛ išt˜ní ot vorˇ ...

Použijte kartá˜ na prach. V podlahových a stropních otvorech se nashromáždí
prach, který cirkuluje celým vaším domovem. Jemný št˝tinový kartá˜ na prach se
dostane do št˝rbin otvorˆ a snadno odstraní odolávající a zašlé ne˜istoty. Nastavte
kontrolu proud˝ní vzduchu na “PLNÝ VÝKON”.

Vy°istit a osv˜ žit °alouněné polštáře a podušky...

Použijte pytel na polštá°e. Tento šikovný igelitový pytel odstraˇuje zatuchlý,
zaprášený vzduch z ˜aloun˝ní a polštá˛ˆ a vejdou se do n˝j i ty nejv˝tší polštá˛e.
Prvním krokem je vložení polštá˛e do pytle. Nástavec na ˜aloun˝ní p˛ipevn˝te na
konec trubice s rukojetí a držte pytel na polštá˛e pevn˝ na míst˝ kolem trubice,
zapn˝te Rainbow a jen se dívejte, jak se zatuchlý, zaprášený vzduch vysává ven.
Za stálého držení pytle kolem trubice odpojte hadici z p˛ední ˜ásti Rainbow a
p˛ipevn˝te ji k otvoru pro výpust vzduchu. A teď se váš polštá˛„na˜echrá“ ˜istým,
vodou promytým vzduchem.
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K osv˜ žení lˇžk ovin...

Použijte elektrický kartá˜ Rainbow Power Nozzle. Matrace, pružinovou výztuž,
rámy postelí, polštá˛e, deky a spací pytle mˆžete zcela vy˜istit pomocí ˜istícího
systému Rainbow. Použijte ˜istící kartá˜ Rainbow Power Nozzle k uvoln˝ní a
odstran˝ní vlasˆ , mrtvé pokožky, rozto˜ˆ, drobkˆ a jiných ˜ástic z vašich lˆžkovin.
Varování: Používání elektrického kartá˜e Rainbow Power Nozzle na jemných látkách
a lˆžkovinách mˆže vést k jejich poškození.

Pro nafouknutí nebo foukání vzduchu...

Použijte nafukovací pumpi˜ku. Nafukovací pumpi˜ka Rainbow pracuje skv˝le,
rychle naplní vzduchem nafukovací matrace, plážové mí˜e a další nafukovací hra˜ky.
! UPOZORN˝NÍ: Ujist˝te se, že je foukací koncovka správn˝ nasazena.
Pokud ne, bude siln˝ foukat mimo nafukovaný p˛edm˝t.

INSTRUKCE:
1.
2.
3.
4.
5.

Sejm˝te zadní výstupní panel Rainbow.
P˛ipojte hadici Rainbow na výstupní otvor vzduchu.
Nastavte kontrolu proud˝ní vzduchu na “FULL POWER” (plný výkon).
P˛ipojte foukací koncovku na rukoje˘ hadice.
Opatrn˝ vsuˇ te foukací koncovku do nafukovacího otvoru p˛edm˝tu,
který chcete nafouknout.
6. Oto˜te spína˜ na “HIGH” (vysoký výkon).
REŽIM FOUKÁNÍ
REŽIM SÁNÍ
FOUKACÍ KONCOVKA

˛ išt˜ní t ˜ žko dosažitelných prostor...

Použijte malý štˆrbinový nástavec. Pro dokonalé vy˜išt˝ní velmi obtížn˝
dosažitelných prostor použijte ˜isti˜ stísn˝ných prostor. Tento všestranný nástroj
mˆžete podle druhu ˜ištění použít buď s krátkou foukací koncovkou nebo dlouhou
pružnou koncovkou. TIP: Čisti˜ stísn˝ných prostor využijete skv˝le p˛i ˜išt˝ní
interiéru vašeho vozidla.

Pro °išt˜ní pod ledni°k ou...

Použijte dlouhou pružnou koncovku. Jedním z obvykle p˛ehlížených prostor
p˛i domácím úklidu je prostor pod ledni˜kou. Chladící za˛ízení ledni˜ky p˛itahuje
prach a drobe˜ky všeho druhu a p˛i pokrytí ne˜istotami mˆže být ovlivn˝n i výkon
ledni˜ky samotné. Díky tomu, že je tento nástavec velmi útlý, je možné jej snadno
použít k vysání ne˜istot z chladícího za˛ízení vaší ledni˜ky a k vy˜išt˝ní prostoru pod
pra˜kou nebo suši˜kou.
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připojte k rainbow® příslušenství
Pokud pot˛ebujete více informací o t˝chto výrobcích, kontaktujte autorizovaného distributora Rainbow.

Za˛ízení AquaMate na ˜išt˝ní a tepování kobercˆ vám
umožˇuje dosáhnout profesionálních výsledkˆ, p˛i˜emž
výdaje jsou daleko od cen za profesionální služby.
AquaMate efektivn˝ vy˜istí v˝tšinu druhˆ kobercˆ a
koberce rychle vysuší. Mˆžete rychle odstranit skvrny
zpˆsobené rozlitými nápoji, vašimi mazlí˜ky nebo
blátem. Vaši sousedé si budou myslet, že jste vaše
koberce nechali profesionáln˝ vy˜istit. Použijte ˜isticí
prost˛edek AquaMate na koberce, aby byl výsledek
ješt˝ lepší.

Toto za˛ízení se dostane i tam, kam se d˛íve
nedostal žádný mop. Samostatné za˛ízení RainJet s
vysokokapacitní nádrží umožˇuje dokonalejší provedení
velkého úklidu. P˛íslušenství - houba a kartá˜, mˆžete
vym˝ˇo vat a použít na ˜išt˝ní linoleových krytin, abyste
odstranili zašlé a nalepené ne˜istoty. P˛eto˜te houbu
a získáte st˝rku Squeegee s rukojetí, která zanechá
podlahy bez poskvrny. Použijte ˜isticí prost˛edek na
podlahy, aby byl výsledek ješt˝ lepší.

Za˛ízení RainbowMate je malé a lehké, a proto s ním
mˆžete vy˜istit i malé povrchy jako schody, ˜aloun˝ní a
interiéry vozidel. RainbowMate je vybaven motorovým
kartá˜em, aby bylo ˜išt˝ní maximáln˝ ú˜inné .

P˛ipraveni dýchat sv˝ží vzduch? Osv˝žova˜ RainMate
vám sladce provoní vzduch tím nejprakti˜t˝jším,
jedine˜ným a atraktivním zpˆsobem. Jednoduše
st˛íkn˝te n˝kolik kapek vaší oblíbené vonné esence
Rainbow nebo osv˝žujícího roztoku Rainbow do nádrže
na vodu v za˛ízení RainMate a pak již jen mˆžete
vychutnávat nádhernou vˆni p˛írody.

Jumbo kartá° na podlahu a na st˜nu

Prodlužovací hadice

35 cm široký Jumbo kartá˜ na podlahu a na st˝nu
pokryje velký prostor, umožní vám tak rychle vy˜istit
ješt˝ v˝tší povrch.

4,26 m dlouhá prodlužovací hadice vám p˛i používání
p˛íslušenství Rainbow a elektrického kartá˜e umožní
dosáhnout ješt˝ dále. Vhodné jak pro ˜išt˝ní velkých
schodˆ, tak vysokých stropˆ.

˛tyřlitrová nádrž na vodu

Nádrž na vodu o obsahu 3,78 l je dostupná pro velký
úklid, mˆžete pracovat déle a nemusíte vym˝ˇo vat
vodu. Tato nádrž na vodu se bez problémˆ vejde do
podvozku Rainbow a tím zdvojnásobí ˜isticí kapacitu
za˛ízení Rainbow.

Rexafoamer

Rexafoamer vytvá˛í “suchou” p˝nu z tekutého šampónu.
Vaše koberce a textilní materiály mˆžete nenákladn˝
vy˜istit šampónem a to profesionáln˝ a rovnou doma.
Použijte v p˛íslušenství šampón Rexafoamer, aby byl
výsledek ˜išt˝ní ješt˝ lepší.
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rainbow® elektrický kartá°*
Odleh˜ený elektrický kartá˜ Rainbow odstraní špínu z hloubky celoplošných kobercˆ, z velkých p˛edložek i pevných
podlah. Je to ú˜inný rota˜ní kartá˜, který uvolní chuchvalce, nit˝, vlasy a ne˜istoty a zanechá váš koberec jemný a ˜istý.
Aktivní ˜isticí kartá˜ky okrajˆ pomohou odstranit ne˜istoty polapené podél okrajˆ koberce, podél soklové lišty nebo u
nábytku. Nastavte kontrolu proud˝ní vzduchu na “PLNÝ VÝKON”.
2

5

1

4
3

* K dostání jako volitelné p˛íslušenství. Pokud pot˛ebujete více informací, kontaktujte autorizovaného distributora Rainbow.

1.
2.
3.

Uvolˇovací nožní patka
Oto˜né rameno
Aktivní kartá˜ky na okraje

4.
5.

Vále˜ek kartá˜e
Uvolˇovací západky
hlavní desky

Vým˝na ˛emínku elektrického kartá˜e je
popsána na stran˝ 18 tohoto návodu.

Aktivní °išt˜ní ok rajˇ ...

Elektrický kartá˜ je vybaven aktivními ˜isticími kartá˜ky okrajˆ po obou stranách.
Veďte stranu elektrického kartá˜e podél soklových lišt nebo podél nábytku, abyste
odstranili ne˜istoty zachycené podél okrajˆ kobercˆ.

!

UPOZORN˝ NÍ: Abyste zabránili elektrickému výboji, NIKDY pomocí elektrického kartá˜e nevysávejte

vodu ani jiné tekutiny.
!

VAROVÁNÍ: Používejte elektrický kartá˜ výhradn˝ pro vysávání za sucha. Nepoužívejte venku ani na

vlhkých površích.

! VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte elektrický kartá˜ Rainbow pro vysávání ostrých p˛edm˝tˆ . P˛edm˝ty
jako špendlíky, p˛ipíná˜ky, tužky a nápln˝ do propisovacích tužek mohou poškodit válec kartá˜e nebo ˛emen.
!
!
!
!

VAROVÁNÍ: P˛ed p˛ipojením elektrického kartá˜e se vždy ujist˝te, že je za˛ízení Rainbow vypnuto.
VAROVÁNÍ: P˛i provád˝ní údržby jednotku vždy odpojte z elektrické sít˝.
VAROVÁNÍ: Motor neolejujte. Motor je neustále promazáván a je ut˝sn˝n ý.
VAROVÁNÍ: Použití Rainbow Power Nozzle na tvrdých podlahách bez další krytiny p˛edem konzultujte

s výrobcem podlahového materiálu. Pro jistotu, že nedojde k poškození podlahy, ješt˝ Power Nozzle v n˝jakém
mén˝ viditelném míst˝ vyzkoušejte.
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elektrický kartá° sestavení a používání
Sestavení
P˛ed používáním elektrického kartá˜e
postupujte podle rychlého prˆ vodce instalací
(strany 8-9), abyste p˛ipravili za˛ízení
Rainbow.

a

a. Zasuˇ te užší konec jedné trubice
do otvoru na horním konci elektrického
kartá˜e. Tla˜te sm˝rem dolˆ, d okud
blokovací tla˜ítko nezaklapne.

Používání
b. P˛ipojte k za˛ízení Rainbow.
c. Zapn˝te vypína˜ Rainbow na režim
“HIGH” (vysoké).
d. Nastavte kontrolu proud˝ní vzduchu na
rukojeti hadice na “PLNÝ VÝKON”.
e. Pro uvoln˝ní ze svislé pozice položte vaši
levou nohu na horní ˜ást elektrického
kartá˜e. Potom pevn˝ uchopte trubici
sestavy a táhn˝te sm˝rem dozadu.
f. Stiskn˝te spouš˘ na pistolovém
uchycení rukojeti hadice, aby došlo k
aktivaci elektrického kartá˜e Power
Nozzle. Uvoln˝te spouš˘, pokud chcete
elektrický kartá˜ Power Nozzle vypnout.
Volitelné: Použijte spínací pojistku
spoušt˝ (viz strana 7)
g. Veďte elektrický kartá˜ pomalu dozadu
a dop˛edu p˛es koberec, volnými a
lehkými tahy.
h. Pro zablokování kartá˜e do svislé pozice
položte vaši levou nohu na jeho horní
˜ást. Potom pevn˝ uchopte trubici
sestavy a táhn˝te sm˝rem dop˛edu,
dokud se trubicový systém zcela neusadí
v blokovacích západkách.
i. Pro odpojení kartá˜e z trubice položte
svou nohu na uvolˇ ovací nožní patku na
oto˜ném rameni.

b

c

d

e

f

g

h

i
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vým˜ na řemenu elektrického kartá°e
Aby byl váš Rainbow elektrický kartá˜ ú˜inný, doporu˜ujeme vám, abyste ˛emen vym˝nili každých 12 až 18 m˝sícˆ,
nebo tehdy, když zaznamenáte, že ˜isticí ú˜inek slábne. Elektrický kartá˜ dodáváme s jedním náhradním ˛emenem
a snadno ho vym˝níte b˝hem n˝k olika málo minut. Tento náhradní ˛emen je uložen v ochranné kapse pod základní
deskou. Pokud pot˛ebujete další náhradní díly, kontaktujte autorizovaného distributora Rainbow.
!

UPOZORN˝ NÍ: P˛i provád˝ní údržby

1

2

3

4

5a

5b

6

7

8

9

jednotku vždy odpojte z elektrické sít˝.

1. Oto˜te elektrický kartá˜ vzhˆru nohama. Použijte
plochý šroubovák nebo minci, oto˜te záv˝rem
o ˜tvrt obratu sm˝rem doleva (proti sm˝ru
hodinových ru˜i˜ek).

2. Použijte oba dva palce, vytáhn˝te západky na
obou stranách základní desky sm˝rem ven a
zdvihn˝te je, aby došlo k odblokování.

3. Potom vložte ukazová˜ky do obou postranních
otvorˆ blízko kole˜ek. Táhn˝te strany západek
sm˝rem nahoru a tla˜te základní desku
sm˝rem nahoru.

4. Vyjm˝te kartá˜ový válec sm˝rem nahoru.
5. a) Posuˇte opot˛ebovaný nebo poškozený ˛emen

mimo h˛ídel motoru pomocí prstˆ; b) Zdvihn˝te
kartá˜ový válec a odstraˇte opot˛ebovaný ˛emen.

6. Nasaďte nový hnací ˛emínek na konec válce
kartá˜e. Natáhn˝te nový ˛emínek kolem
˛emenice.

7. Nasaďte kartá˜ový válec vzhˆru nohama, ˜isticí

kartá˜ky okrajˆ by m˝ly být nastaveny na horní
˜ást obou postranních západek. Natáhn˝te ˛emen
p˛es konec h˛ídele motoru; otá˜ejte kartá˜ovým
válcem dop˛edu, dokud nebudou ˜isticí kartá˜ky
okrajˆ oto˜eny sm˝rem nahoru. Oto˜te kartá˜ový
válec sm˝rem k vám, abyste mohli nastavit ˛emen
na st˛ed ˛emenice.

8. Nasaďte základní desku na vrchní kryt

elektrického kartá˜e. Tla˜te sm˝rem dolˆ a
dop˛edu, ob˝ postranní západky a zadní západky
zaklapnou a zablokují se.

9. Použijte plochý šroubovák nebo minci, pro

uzam˜ení základní desky oto˜te záv˝rem o ˜tvrt
obratu sm˝rem doprava (ve sm˝ru hodinových
ru˜i˜ek). Sestava je kompletní.
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uživatelská příru°ka řešení problémˇ
Váš Rainbow® je vybaven funkcí, která za ur˜itých neobvyklých podmínek odpojí napájení hadice.

KONTROLKA
SV˝TELNÉHO
KÓDU
Trvale svítící
sv˜tlo

Bliká 2x a
blikání se
opakuje

MOŽNÁ P˙Í˛INA

NÁPRAVNÉ OPAT˙ENÍ

Jednotka je zapnuta, p˛i˜emž Uvoln˝te na t˛i sekundy zámek
spouš˘ ovládací rukojeti hadice spoušt˝ ovládací rukojeti hadice.
je v poloze “zablokováno”
Obnoví se normální používání.
(Power Nozzle bude vydávat
pulsující tón).
Válcový kartá˜ Power Nozzle je Jednotku vypn˝te / jednotku
zablokovaný.
odpojte.
Odstraˇte ne˜istoty z válcového
kartá˜e Power Nozzle.
Obnoví se normální fungování.
Elektrické p˛ípojky jsou vlhké.

Jednotku vypn˝te / jednotku
odpojte.
Vysušte elektrické p˛ípojky.
Obnoví se normální fungování.
Pokud nápravné opatření
problém nevyřeší:
Kontaktujte autorizovaného
distributora nebo servisní
centrum.

Bliká 4x a
blikání se
opakuje

Elektrické p˛ípojky jsou vlhké.

Jednotku vypn˝te / jednotku
odpojte.
Vysušte elektrické p˛ípojky.
Obnoví se normální fungování.
Pokud nápravné opatření
problém nevyřeší:
Kontaktujte autorizovaného
distributora nebo servisní
centrum.

Bliká 6x a
blikání se
opakuje

Problém s elektrickou hadicí
nebo trubicí.

Kontaktujte autorizovaného
distributora nebo servisní
centrum.

19

prˇ vodce odstraňováním závad
Toto za˛ízení Rainbow bylo kompletn˝ testováno a zkontrolováno. Pokud se objeví n˝jaká menší závada, následující
prˆvodce odstraˇováním závad vám pomˆže problém najít a vy˛ešit. Pokud nebudete schopni problém vy˛ešit,
kontaktujte a požádejte o servis autorizovaného distributora Rainbow. Jakoukoliv další manipulaci se za˛ízením,
vyjma t˝ch, které naleznete v níže uvedeném seznamu, by m˝l provést autorizovaný distributor Rainbow nebo
servisní centrum.
! UPOZORN˝ NÍ: P˛ed provád˝ním údržby jednotky odpojte za˛ízení z elektrické sít˝. Pokud tak neu˜iníte,
mohlo by dojít k elektrickému výboji nebo poran˝ní osob.

PROBLÉM

MOŽNÁ P˙Í˛INA

MOŽNÉ ˙EŠENÍ

Motor za˛ízení Rainbow nefunguje.

Za˛ízení Rainbow není správn˝ nasazeno
na nádrž na vodu.

Ujist˝te se, že jsou západky nádrže na
vodu zablokovány.

Není správn˝ zasunuto do zásuvky.

Zasuˇte pevn˝ do zásuvky nebo zkuste
jinou zásuvku.

Nasávací otvor je
ucpán ne˜istotami.

Odstraˇte ne˜istoty
z nasávacího otvoru.

Automatická resetovací ochrana motoru
se zasekla.

Vypn˝te za˛ízení Rainbow. Nechte
vypnuté 30 sekund. Znovu za˛ízení
Rainbow zapn˝te.

Vadný kabel nebo spína˜
za˛ízení Rainbow.

Kontaktujte autorizovaného distributora
Rainbow nebo servisní centrum.

Za˛ízení Rainbow není správn˝ nasazeno
na nádrži s vodou.

Ujist˝te se, že je za˛ízení Rainbow správn˝
nasazeno a zajišt˝no na nádrži s vodou.

Ucpaná hadice, trubice, p˛íslušenství
nebo elektrický kartá˜.

Odstraˇte p˛ekážku z postižené oblasti.

HEPA Neutralizer pot˛ebuje údržbu
nebo vym˝nit.

Vyjm˝te HEPA Neutralizer, vy˜ist˝te ho
nebo vym˝ˇ te.

Za˛ízení Rainbow b˝ží na nízkou rychlost.

P˛epn˝te vypína˜ na vysokou rychlost.

Separátor je ucpaný
nebo zne˜išt˝ný.

Sejm˝te separátor a vy˜ist˝te ho.
(viz strana 10)

Nízká úroveˇ hladiny vody v nádrži.

Naplˇte nádrž na vodu na
správnou úroveˇ.

P˛íliš zne˜išt˝ná voda v nádrži.

Vym˝ˇ te vodu.

Otvor v HEPA Neutralizeru.

Kontaktujte autorizovaného distributora
Rainbow nebo servisní centrum.

Kontaminace saponátem v nádrži
na vodu.

Vym˝ˇ te vodu.

P˛íliš vysoká úroveˇ hladiny vody
v nádrži.

Vyprázdn˝te nádrž na vodu a naplˇte ji
na správnou úroveˇ.

Nádrž na vodu není ˜istá nebo
má usazeniny.

Vy˜ist˝te nádrž na vodu a použijte p˛i
˜išt˝ní p˛ípravek “fresh air” na osv˝žení
vzduchu.

Výrazn˝ snížené proud˝ní vzduchu.

Z jednotky vychází prach.

Silné p˝n˝ní v nádr ži na vodu.

Z jednotky vychází zatuchlý pach.
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PROBLÉM

MOŽNÁ P˙Í˛INA

MOŽNÉ ˙EŠENÍ

Z jednotky vychází zatuchlý pach.

Separátor je ucpaný nebo zne˜išt˝ný.

Sejm˝te separátor a vy˜ist˝te ho.
(viz strana 10)

Vlhký HEPA Neutralizer.

Vyjm˝te HEPA Neutralizer, vy˜ist˝te ho
nebo vym˝ˇ te.

Za˛ízení Rainbow je dlouhodob˝
uskadn˝no na nádrži s vodou.

Nádrž skladujte odd˝lenou od
jednotky Rainbow.

Ucpaná hadice, trubice, p˛íslušenství
nebo elektrický kartá˜.

Odstraˇte p˛ekážku z postižené oblasti.

Za˛ízení Rainbow není správn˝ nasazeno
na nádrž na vodu.

Ujist˝te se, že je za˛ízení Rainbow správn˝
nasazeno a zajišt˝no na nádrži na vodu.

Separátor je ucpaný nebo zne˜išt˝ný.

Sejm˝te separátor a vy˜ist˝te ho.

Hladina vody je nad vyzna˜eným st˛edem
nádrže na vodu.

Vyprázdn˝te nádrž na vodu a naplˇte ji
na správnou úroveˇ.

Spínací pojistka spoušt˝ je v
poloze vypnuto.

P˛epn˝te spína˜ do polohy uprost˛ed a
stla˜te spouš˘.

Vypínací spína˜ není
aktivován.

Musíte stisknout ovlada˜ na rukojeti
elektriÿ kované hadice.

Trubice nejsou p˛ipojeny.

Ujist˝te se, že jsou trubice
správn˝ p˛ipojeny.

Nebylo provedeno p˛ipojení trubic.

Ujist˝te se, že jsou trubice
správn˝ usazeny.

Automatická resetovací ochrana motoru
se zasekla.

Vypn˝te za˛ízení Rainbow. Nechte
vypnuté 30 sekund. Znovu za˛ízení
Rainbow zapn˝te.

Motor elektrického kartá˜e funguje, ale
kartá˜ se neto˜í.

P˛etržený ˛emen.

Odpojte p˛ívod energie; sejm˝te základní
desku; ujist˝te se, že se kartá˜ otá˜í voln˝;
vym˝ˇ te ˛emen.

Rota˜ní kartá˜ v elektrickém kartá˜i je
zastaven a není možné jím ru˜n˝ otá˜et.

Zaseknutý p˛edm˝t v komo˛e kartá˜e.

Odpojte p˛ívod energie; sejm˝te základní
desku; odstraˇte cizí p˛edm˝t; ujist˝te se,
že se kartá˜ voln˝ otá˜í.

Ložisko je opot˛ebované.

Kontaktujte autorizovaného distributora
Rainbow nebo servisní centrum a
požádejte o vým˝nu kartá˜e.

Ucpaná vzduchová komora.

Odpojte p˛ívod energie; sejm˝te
základní desku; vy˜ist˝te celou
vzduchovou komoru.

Ucpaná trubice nebo hadice.

Odpojte p˛ívod energie; odstraˇte
p˛ekážku; p˛ipojte k za˛ízení Rainbow;
ujist˝te se, že vzduch hadicí proudí voln˝.

Št˝tiny kartá˜e nejsou v kontaktu
s kobercem

P˛ed upevn˝ním základní desky se
ujist˝te, že je správn˝ nasazena; vym˝ˇ te
kartá˜, pokud jsou št˝tiny opot˛ebované
nebo p˛íliš krátké.

Kartá˜ky ˜isticí okraje jsou opot˛ebovány.

Kontaktujte autorizovaného distributora
Rainbow nebo servisní centrum a
požádejte o vým˝nu kartá˜kˆ.

Jednotka je horká. Je cítit, že se n˝co pálí.

Neobvyklý zvuk, hluk nebo vibrace.

Motor elektrického kartá˜e nefunguje.

Elektrický kartá˜ nevysává ne˜istoty
dob˛e.
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vonné esence rainbow ® a °isticí roztoky
Pokud pot˛ebujete více informací o t˝chto výrobcích, kontaktujte autorizovaného distributora Rainbow.

vonné esence rainbow

luxusní kolekce

P˛ineste do vašeho domova osv˝žující vˆni jarní zahrady
nebo nádherné p˛írody s vonnými esencemi Rainbow.

Dop˛ejte vašim smyslˆm naši luxusní kolekci, dostupnou
ve ˜ty˛ech úchvatných vˆních.

Eukalyptus
Lesní plody
Pomeran˜
Citrón
Jabloˇ ový kv˝t

Čajovník a Máta
Mandarinka a Rˆ žové D˛evo

®

Borovice
Vanilka
Fialka
Gardénie
Ko˛ení

Pomeran˜ a Zázvor
Jalovec a Levandule

fresh air

clean ˇ oor

AquaMate®

Rexafoamer

Vysoce koncentrovaná
vˆn˝ a vz duch osv˝žující
roztok odstraní
b˝hem ˜išt˝ní mnoho
nežádoucích zápachˆ v
domácnosti, jako zápach
po ryb˝, po tabáku,
po malování, zápach
odpadkˆ, atd.

Rainbow ˜isticí
prost˛edek na podlahy
je ideální pro celkové
˜išt˝ní linolea nebo
dlážd˝ných povrchˆ.
Pouze naneste ˜isticí
prost˛edek “clean floor”
a nechte jej, aby d˝lal
svou práci.

Speciáln˝ vyvinutý
˜isticí prost˛edek pro
použití v za˛ízení
AquaMate. Čisticí
prost˛edek na koberce
AquaMate je kombinací
˜istoty, sv˝ží vˆn˝ ,
ochrany a kondicionéru,
díky nimž dosahuje
vynikajících ˜isticích
výsledkˆ.

Šampónový ˜isticí
prost˛edek rychle
odstraní provozní
ne˜istoty z kobercˆ a
textilních materiálˆ. Není
nutné materiál nijak
drhnout. Dˆkladn˝ ˜istí a
rychle schne.
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ZÁRUKA

Spole˜nost Rexair poskytuje záruku prost˛ednictvím svých autorizovaných distributorˆ. Váš autorizovaný distributor je uveden na
dodácím a záru˜ním listu. A˜koli spole˜nost Rexair, jako výrobce, není v p˛ímém kontaktu s kone˜ným spot˛ebitelem, ani neposkytuje
spot˛ebiteli záruku v psané podob˝, právní zákon ukládá ur˜itou zodpov˝dnost všem výrobcˆm, kte˛í vyráb˝jí spot˛ebitelské výrobky.
Výrobky nesmí být závadné a musí všeobecn˝ splˇovat ú˜el, ke kterému byly vyrobeny. Spole˜nost Rexair ctí tyto vyjád˛ené záruky
prodejnosti a pln˝ní. Navíc spole˜nost Rexair vyžaduje, aby každý autorizovaný distributor jednal p˛ímo se spot˛ebitelem a poskytl mu
záruku v písemné podob˝, a tak mohl distributor následn˝ využít záruku spole˜nosti Rexair.
Výrobce, spole˜nost Rexair, buduje hrdé d˝dictví prodeje hodnotného výrobku prost˛ednictvím nezávislých distributorˆ již po více než
75 let a je zavázán k poskytování servisu a podpory vlastníkˆm ˜isticího systému Rainbow.
Spole˜nost Rexair prodává ˜isticí systém Rainbow výhradn˝ nezávislým autorizovaným distributorˆm, kte˛í mají zkušenosti s
p˛edvád˝cím prodejem v domácnostech. Tito autorizovaní distributo˛i p˛ebírají odpov˝dnost za distribuci a servis ˜istícího za˛ízení
Rainbow, a to p˛ímo prost˛ednictvím svých vlastních dealerˆ nebo nep˛ímo prost˛ednictvím nezávislých subdistributorˆ a jejich
dealerˆ.
Spole˜nost Rexair nemá uzav˛enou žádnou smlouvu nebo zákonn˝ ošet˛ený vztah s nezávislými prodejci, kte˛í získají výrobky
p˛ímo nebo nep˛ímo od autorizovaného distributora, pouze se snaží napravit jakékoliv stížnosti zákazníkˆ o takových prodejcích, a
to jednáním p˛ímo se zodpov˝dným autorizovaným distributorem. Podle ohlášené politiky spole˜nosti Rexair každý autorizovaný
distributor zodpovídá za vy˛ešení jakékoliv stížnosti podané jakýmkoliv kupujícím, které se týká prodeje nebo servisu kteréhokoliv
z t˝chto nezávislých prodejcˆ.
Spole˜nost Rexair dále vyžaduje, aby každý autorizovaný distributor nabídl rychlý a odborný servis prost˛ednictvím svých vlastních
servisních center nebo prost˛ednictvím zodpov˝dných nezávislých servisních center v lokalitách, ve kterých prodává výrobky
spole˜nosti Rexair, prost˛ednictvím svých nezávislých subdistributorˆ a prodejcˆ.
Neztra˘te jméno a adresu prodejce nebo distributora, od kterého jste ˜isticí systém Rainbow zakoupili. Pokud pot˛ebujete poradit s
pé˜í o vaše Rainbow, o záruce, servisu a nejbližším servisním centru, kontaktujte svého distributora/prodejce. Pokud jej nemˆžete
kontaktovat, nebo máte pocit, že se vám autorizovaný distributor neposkytuje odpovídající pomoc, mˆžete kdykoliv kontaktovat
odd˝lení pé˜e o zákazníky, které je uvedeno na dodacím listu. Tam vám poskytnou jméno, adresu a telefonní ˜íslo autorizovaného
distributora ve vaší oblasti.
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