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Tärkeät turvallisuusohjeet
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VAROITUS:

TÄMÄ SYMBOLI MERKITSEE ‘VAROITUSTA’. Kun käytetään sähkölaitetta,
tavallisia varotoimia täytyy noudattaa, sekä seuraavia:
TÄMÄ SYMBOLI MERKITSEE ‘OLE HYVÄ JA LUE
KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.’

IPX4 ON VESITIIVEYDEN
LUOKITUS.

Käytä Rainbow -laitetta ja sen lisäosia sekä tarvikkeita vain tässä ohjeessa mainituilla tavoilla. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisäosia.
Välttääksesi sähköiskujen riskiä käytä vain sisällä.
Älä imuroi palavia tai savuavia esineitä, kuten tupakoita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. Älä imuroi palavia tai syttyviä nesteitä, kuten bensaa, tai käytä alueilla, missä
niitä saattaa olla.
Kun Rainbow-imuria käytetään, älä jätä Rainbow-laitetta valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan. Irrota pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä. Vähentääksesi
henkilövahinkojen riskejä liittyen liikkuviin osiin irrota laite pistokkeesta ennen huoltoa, kunnossapitoa tai yhdistäessä Rainbow lisäosia.
Sammuta Rainbow ennen pistokkeesta irrottamista.
Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta. Irrota pistoke vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
Älä käsittele Rainbow-laitetta tai pistoketta märillä käsillä.
Älä vedä tai kanna johdosta, käytä johtoa kahvana, jätä johtoa oven väliin tai vedä johtoa teräviä nurkkia pitkin. Älä vedä Rainbow-laitetta johdon yli. Pidä johto irti
lämmitetyistä pinnoista.
Älä käytä vahingoittuneella johdolla tai pistokkeella. Jos virtajohto on vahingoittunut, se täytyy vaihtaa valmistajan, huoltajan tai vastaavan pätevän henkilön toimesta
välttääkseen vaarojen muodostumisen. Jos laite ei toimi niinkuin sen pitäisi, se on pudotettu, vahingoittunut, jätetty ulos tai pudotettu veteen, palauta se huoltokeskukseen.
Älä työnnä esineitä Rainbow-laitteen aukkoihin. Älä käytä, jos aukot ovat tukkeutuneet; pidä aukot vapaana pölystä, nukasta, hiuksista ja muista materiaaleista, jotka
saattavat estää ilmavirtaa.
Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja muut kehon osat pois aukoista ja liikkuvista osista.
Ole erityisen huolellinen portaita puhdistaessa.
Älä upota Rainbow-laitetta tai letkua veteen tai muihin nesteisiin käytön tai puhdistuksen aikana. Vähentääksesi sähköiskujen riskiä älä käytä motorisoitua suutinta
märillä alustoilla -- käytä vain normaalilla ja hyväksytyllä tavalla kostutettuun puhdistusprosessiin.
Vähentääksesi tulipalon ja sähköiskun riskiä vahingoittuneista laitteen sisäisistä osista käytä vain Rainbow-puhdistustuotteita tämän laitteen kanssa.
Letkussa on sähköjohtoja ja -liitoksia. Vähentääksesi sähköiskujen riskiä älä käytä vahingoittuneena, leikattuna tai puhkaistuna. Vältä terävien esineiden imuroimista.
Välttääksesi sähköiskujen riskiä älä käytä tai yritä korjata vahingoittunutta letkua tai käytä erityyppistä letkua korvaavana. Sähköisen märkäimuletkun huolto vaatii
äärimmäistä huolenpitoa ja tietoa sen rakenteesta. Sähköisen märkäimuletkun huolto täytyy tehdä vain valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta.
Letku täytyy tarkastaa säännöllisesti visuaaliselta kulumiselta, kuten hiertymiltä, murtumilta, halkeamilta ja muulta kulumilta tai vahingolta.
Letkua saa käyttää vain sisätilojen kotitalousmattojen puhdistamiseen käyttäen vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita.
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18. Rainbowssa on tuplaeristys. Tuplaeristetty laite on merkitty yhdellä tai useammalla seuraavista: Sanat “TUPLAERISTYS” tai “TUPLAERISTETTY”, tai tuplaeristyksen
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symboli (neliö neliön sisällä). Tuplaeristetyssä laitteessa on kaksi eristyssjärjestelmää maadoituksen sijaan. Maadoitusmekanismia ei tarvita tuplaeristetyssä
laitteessa, eikä maadoitusta saa lisätä laitteen maadoittamiseen. Tuplaeristetyn laitteen huolto vaatii äärimmäistä huolellisuutta ja tietoa laitteesta, ja sen pitää tehdä
vain pätevä henkilö. Varaosat tuplaeristettyyn laitteeseen täytyy olla samanlaisia kuin korvatut osat.
Sammuta Rainbow aina ennen letkun tai motorisoidun suuttimen yhdistämistä tai irrottamista.
Älä käytä ilman suodattimia.
Rainbow on varustettu lukituskytkimellä, joka sijaitsee vesisäiliön välilevyssä, joka estää laitteen käytön, jos vesisäiliö ei ole oikein asennettu ja lukittu. Älä ohita tai poista
lukitusjärjestelmää.
Älä yhdistä Rainbow-laitetta hehkulamppurunkoon tai käytä jatkojohdon kanssa. Älä käytä kannettavan muuntajan tai jännitemuuntajan kanssa. Älä käytä syttyvien
nesteiden, kuten bensan, poimimiseen tai käyttöön alueilla, missä niitä saattaa olla.
Välttääksesi sähköiskun riskiä, Rainbow on varustettu maadoitetulla pistokkeella (yksi liitin on muita leveämpi). Pistoke sopii maadoitettuun pistorasiaan vain yhdellä
tavalla. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käännä pistoke. Jos pistoke ei vieläkään sovi pistorasiaan, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan oikeanlaisen pistorasian
asentamiseen Älä muuta pistoketta millään tapaa.
Rainbowia voi käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on vähentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt, tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heille annetaan
valvontaa ja ohjeita Rainbowin turvalliseen käyttöön, ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapsia täytyy valvoa varmistamaan, etteivät he leiki Rainbowlla.
Puhdistamista ja käyttäjähuoltoa ei saa tehdä lapsen toimesta ilman valvontaa.

Tuplaeristetyn laitteen huolto
Tuplaeristetyssä laitteessa on kaksi eristyssjärjestelmää maadoituksen sijaan. Maadoitusta ei tarvita tuplaeristetyssä laitteessa, eikä maadoitusta saa
lisätä laitteen maadoittamiseen. Tuplaeristetyn laitteen huolto vaatii äärimmäistä huolellisuutta ja tietoa laitteesta, ja sen pitää tehdä vain valtuutetun
Rainbow huoltohenkilöstön toimesta. Varaosat tuplaeristettyyn laitteeseen täytyy olla samanlaisia kuin korvatut osat. Tuplaeristetty laite onmerkitty sanoinna
“TUPLAERISTYS” tai “TUPLAERISTETTY”. Symboli (neliö neliön sisällä) saattaa myös olla merkitty laitteeseen. Muu huolto paitsi puhdistus täytyy tehdä valtuutetun
jälleenmyyjän tai huoltokeskuksen toimesta.

SÄILYTÄ NÄMÄ
OHJEET

RAINBOW ON TARKOITETTU VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN.
KÄYTÄ RAINBOWIA VAIN TÄMÄN KÄYTTÄJÄOPPAAN MUKAISESTI.
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Pikaopas
Vieraile rainbowsystem.com video-ohjeita varten.

Vain muutaman vaiheen jälkeen Rainbow on asennettu ja valmis puhdistamaan.
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Ilmanpuhdistustila
Ilmanpuhdistusaika
Paina ajastinnäppäintä
valitaksesi 30, 60, tai 90 minuutin
ilmanpuhdistusasetuksen.
Paina ajastinnäppäintä
vielä
kerran sammuttaaksesi ajastintilan.

30

60

Rainbow® -puhdistusjärjestelmä tuo
sertifioidun ilmanpuhdistuksen
kotiympäristöösi. The Association
of Home Appliance Manufacturers
(AHAM) on sertifioinut Rainbow
ilmanpuhdistusdesignin todistetusti
poistavan saasteita ilmasta, jotka
aiheuttavat huonon sisäilman laadun.

90

Raikasta, vesipestyä ilmaa…
Rainbow ei puhdista pelkästää lattioita ja kalusteita, se puhdistaa myös ilmaa!
Lisää vettä säiliöön, aseta Rainbow huoneen keskelle ja käynnistä hitaan
nopeuden tila. Rainbow poistaa vahvat tuoksut, pölyä ja muita partikkeleita
ilmasta nappaamalla ne veteen.

Deodorisointiin…
Käytä Rainbow Fresh Air –ainetta*. Ennen Rainbown käyttämistä, lisää yksi
korkillinen Rainbow Fresh Air –ainetta vesisäiliöön. Rainbow kierrättää
ja raikastaa koko tilan ilman nopeasti samalla, kun siivoat, lieventäen
epämiellyttäviä hajuja.

Aromatisointiin…

Rainbow® SRX™ on sertifioitu
asthma & allergy friendly®
Yhdysvaltojen Astma- ja
allergiasäätiön toimesta* (Asthma
and Allergy Foundation of America*).
*Asthma & allergy friendly® ja asthma &
allergy friendly® logo ovat Allergy Standards
LTD in sertifiointimerkkejä ja tavaramerkkejä.
The Asthma and Allergy Foundation of America
on AAFA:n rekisteröity tavaramerkki.

Käytä Rainbow –hajusteita*. Lisää muutama tippa Rainbow –hajustetta vesisäiliöön.
Aseta Rainbow huoneen keskelle ja käynnistä hitaan nopeuden tila. Vain
minuuteissa miellyttävä tuoksu leviää asuntoon.
*Saatavilla lisävarusteena. Lisätietoa saat valtuutetuilta Rainbow jälleenmyyjiltä.
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Tutustu Rainbow® -laitteeseesi
18

1.

Hallintapaneeli

18. Letkun kahva

2.

Kahva

19. Letkun kahvan liipaisin

3.

Johtokela

20. Letkun kahvan vapautus

4.

Virtalähde

21. Letkun kahvan sauva

5.

Poistoilmaventtiilin suoja

22. Puhdistussauvat

6.

Poistoilmaaukko

23. Voimasuutin*

5

7.

HEPA-suodatin

6

8.

Ilmanottoaukko

24. Suljettujen tilojen puhdistinja puhallussuutin

7

9.

Lisäosateline

25. Tyynypussi
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*Näytetään valinnaisella voimasuuttimella

10. Ilmavirta-adapteri

26. Lemmikkisuutin

11. Pystylukon vapautuspainike

27. Harjasuutin

12. Vesisäiliö

28. Kapea suutin

13. Separaattori

29. Lattia- ja seinäharja

14. Separaattorin mutteri

30. Verhoilusuutin

15. Separaattorin avain

31. Märkäsuutin

16. Siirtoalusta

32. Jääkaapin kelan puhdistaja

17. Sähköistetty letku

Virtajohdon säilytystila
Paina näppäintä käyttääksesi sisäänrakennettua
johtokelaa. Kelaa johto kuvanmukaisesti.
Vapauttaaksesi sähköjohdon paina johtokelan
liukuvaa osaa alas.
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Ostaaksesi lisä- tai varaosia ota yhteyttä
valtuutettuun Rainbow jälleenmyyjään.

Täydellinen kodinpuhdistusratkaisu
Rainbown laaja puhdistustyökalujen valikoima tuo tehoa ja monipuolisuutta siivoamaan käytännössä kaiken talossasi.

Tyynyjen
välit

LISÄOSA

Kalusteet

Harjasuutin





Verhoilusuutin





Kapea suutin





Ikkunanhoito Portaat



Puhallus-/suljettujen tilojen
puhdistussuutin

Verhotut
lattiat ja
matot

Vaikeasti
tavoiteltavat tilat

Roiskeet
ja tahrat

Lemmikkieläimet












Märkäsuutin

Seinät




Lattia- ja seinäharja

Paljaat
lattiat




Lemmikkisuutin

! VAROITUS: Letkussa on sähköjohtoja ja -liitoksia. Välttääksesi sähköiskun riskiä: Älä upota veteen. Älä käytä tai korjaa
vahingoittunutta letkua. Käytä vain puhdistusprosessissa kostutettuun mattoon.
! VAROITUS: Puhdista lisäosat aina ennen käyttöä kangaspinnoilla. Välttääksesi kulumia hellävaraisilla pinnoilla pidä
pölyharjan harjakset puhtaina.
!

VAROITUS: Älä käytä lisäosia litteänäyttöisten televisioiden tai tietokoneen näyttöjen puhdistamiseen.
K Ä Y T T Ä J Ä O P A S
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Virta ja hallinta sormien ulottuvilla
Virtakytkin

Kahvan liipaisin

Käynnistääksesi laitteen paina virtanäppäintä alas.
Rainbow kytkeytyy päälle nopeimmalla nopeudella.

Vedä liipaisimesta käynnistääksesi
sähköistetyn letkun, kun käytetään
voimasuutinta, RainbowMatea,
RainJettiä, MiniJettiä tai
Aquamatea.

Sammuttaaksesi laitteen paina virtanäppäintä alas.

4-tasoinen ilmavirran hallinta
Paina lisätäksesi tuulettimen nopeutta
Paina laskeaksesi tuulettimen nopeutta

Ilmavirran osoitinvalot
Tuulettimen nopeustasot:
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Lisäosateline
Ota mukaan eniten käyttämäsi
työkalutkätevästi lisäosatelineeseen,
kun siivoat huoneesta huoneeseen.
Liitä Rainbowin etuosaa liu’uttamalla
kotelon yläreunan molemminpuolisiin
rakoihin. Paina alas lukitaksesi
paikoilleen. Lisäosia säilytetään
liu’uttamalla niitä telineen pylväisiin.
Lisäosateline voidaan liittää
myös sauvaan.

Asianmukainen käyttö ja hoito
Seuraamalla muutamia peruskunnossapitorutiiineja saat ongelmavapaata toimintaa Rainbow puhdistusjärjestelmästä. Kaikkien tai osan näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa
johtaa laskeneeseen tehokkuuteen ja potentiaalisesti epätarpeellisiin huoltokuluihin.

Vaihda vesi, kun se on likainen...

Puhdista separaattori...

Älä puhdista liian kauaa yhdellä vesitäytöllä. Tarkasta vesi
puhdistuksen aikana, ja jos vesi näyttää liian likaiselta, tyhjää
vesisäiliö ja lisää raikasta, puhdasta vettä. Veden täytön taso
on täyttää vesisäiliön keskisauvan yläosaan asti.

Irrottamalla ja puhdistamalla separaattorin säännöllisesti takaat
parhaan suorituskyvyn. Jos tarpeellista, käytä mukana tulevaa
Rainbow separaattoriharjaa/-avainta mutterin löysäämiseen.
Puhdista separaattori sisältä ja ulkoa saippualla ja vedellä käyttäen
Rainbow separaattoriharjaa. Puhdista ja kuivaa separaattorin alla
oleva laippa. Kiristä separaattorin mutteri jakoavaimella. Älä asenna
separaattoria väkisin akseliin.

Tyhjennä ja puhdista säiliö aina...
Välittömästi Rainbown käytön jälkeen, poista vesisäiliö ja
kaada likainen vesi pois ilmanottoaukosta. Painavammat
partikkelit jäävät säiliön pohjaan, kun vettä kaadetaan pois.
Kun vesi on kaadettu pois, poista pohjalle jäävät vierasesineet
ja hävitä. Sen jälkeen pese vesisäiliö saippualla ja vedellä.
Huuhtele ja kuivaa kauttaaltaan. Jos vesisäiliötä säilytetään
Rainbow-laitteen sisällä, laite täytyy jättää ‘auki’-asentoon,
jotta osat kuivuvat täysin.

! VAROITUS: Irrota, tyhjennä ja pese vesisäiliö
aina, kun puhdistustyö on päättynyt. Tämä auttaa välttämään
hajujen, bakteerien ja kuonan kehittymisen vesisäiliöön. Vain
käsinpesu. Ei voida pestä astianpesukoneessa.

! VAROITUS: Vaihda separaattori aina heti puhdistuksen
jälkeen (kiinnitä paikalleen jakoavaimella). Älä käytä Rainbowia
ilman separaattoria.

Esineiden poistaminen letkusta...
Jos huomaat ilmavirran laskua letkua käyttäessä, letku saattaa olla
tukkeutunut. Poistaaksesi esineen letkusta, sammuta Rainbow
ja irrota virtalähteestä. Sen jälkeen poista poistoilma-aukon ovi
Rainbowin takaa. Kytke letkun poistoilma-aukkoon varmistaen, että
se lukittuu paikalleen. Aseta letkun kahvan sauva ilma-aukkoon
Rainbown etuosassa. Käynnistä Rainbow ja heiluta letkua. Kaikki
letkuun juuttunut lika putoaa Rainbowin vesisäiliöön.

K Ä Y T T Ä J Ä O P A S
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Asianmukainen käyttö ja hoito
Käyttämällä ilmavirta-adapteria...
Rainbow ilmavirta-adapteri vähentää ilmavirran melua ilman
sisäänmenoaukosta. Adapterin käyttöä suositellaan, kun
Rainbowia käytetään puhaltimena tai ilmapumppuna. Napsauta
ilmavirta-adapteri ilman sisäänmenoaukkoon ennen Rainbowin
käyttöä puhaltimena tai ilmapumppuna.

! VAROITUS: Puhdista lisäosat aina ennen käyttöä kangaspinnoilla. Välttääksesi
kulumia hellävaraisilla pinnoilla pidä pölyharjan harjakset puhtaina.
! VAROITUS: Älä käytä lisäosia litteänäyttöisten televisioiden tai tietokoneen
näyttöjen puhdistamiseen.

Lisäosien puhdistaminen....
Ilman pumppaamiseen tai
puhaltamiseen...
Käytä puhallustyökalua. Rainbow puhallustyökalu toimii
mahtavasti ilmapatjojen, rantapallojen ja muiden ilmatäytteisten
lelujen täyttämiseen.

! VAROITUS: Varmista, että puhallushaka on lukittu.
Jos ei, se lentää pois voimakkaasti työkalun rungosta.

KÄYTTÖOHJEET:
1.
2.
3.
4.

Irrota takapoistoilmapaneeli Rainbowista.
Kytke letku takapoistoilmaaukkoon.
Liitä puhallustyökalu letkun kahvaan.
Varovasti aseta puhallussuutin täytettävän
esineen täyttöaukkoon.
5. Käännä Rainbowin kytkin asennolle KORKEA.
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Lattia- ja seinäharja, pölyharja ja verhoilutyökalu voidaan
pyyhkäistä puhtaaksi Rainbow-letkun päällä, kun Rainbow
on käynnissä; tai irrota lisäosa ja puhdista lämpimällä
saippuavedellä. Anna kuivaa ennen käyttämistä. Jos harjakset
kuluvat tai vahingoittuvat, ota yhteyttä valtuutettuun Rainbow
jälleenmyyjään varaosaa varten.

Tyynypussin käyttö
Tämä kätevä muovipussi poistaa tunkkaisen ja pölyisen ilman
tyynyistä ja pehmusteista, ja sopii jopa isoimpiin tyynyihin.
Aloita asettamalla tyyny pussiin. Verhoilutyökalu letkun kahvan
sauvassa pidä tyynypussia tiukasti kiinni sauvan ympärillä,
käynnistä Rainbow ja katso kuinka tunkkainen ja pölyinen
ilma imetään pois. Irrota letku Rainbowin etuosasta ja liitä se
Rainbowin ilmanpoistoaukkoon irrottamatta pussia sauvasta.
Tyynysi “pöyhitään” puhtaalla, vesipestyllä ilmalla.

Vianmääritysopas
Rainbow® on varustettu ominaisuudella aistia ja ilmoittaa käyttäjää epänormaaleista olosuhteista. Punainen vikavalo ajastinvalon vasemmalla puolella syttyy tai välkkyy riipuen
vaikuttavasta järjestelmästä.
OSOITINVALON
KOODI

MAHDOLLINEN SYY

KORJAAVA TOIMENPIDE

Välkkyvä valo

Voimasuuttimen harjarulla on tukossa.

Sammuta yksikkö/irrota pistorasiasta.
Irrota vierasesineet voimasuuttimen harjarullasta.
Jatka normaalia toimintaa.

Jatkuva päällä oleva valo

Sähköliittimet ovat märkiä.

Sammuta yksikkö/irrota pistorasiasta.
Kuivaa sähköliittimet.
Jatka normaalia toimintaa.

Vesisäiliö on liian täynnä.

Sammuta yksikkö/irrota pistorasiasta.
Irrota vesisäiliö
Varmista, että veden taso on tasaisesti vesisäiliön
sisällä olevan sauvan ympärillä.

Käyttömoottorin lämpötila on liian korkea.

Sammuta yksikkö/irrota pistorasiasta.
Anna yksikön jäähtyä 5 minuuttia.
Tarkasta onko letku, suutin tai voimasuutin
tukkeutunut.

Pääyksikkö ei ole kiinnitetty vesiastiaan.

Kiinnitä pääyksikkö vesisäiliöön.

Moottori ei voi pyöriä, koska moottorin
kotelon ja separaattorin välissä on
vierasesineitä.

Puhdista separaattorin ympäristö.

VÄLKKYVÄ VALO esittää ongelmaa letkussa tai
sähköistetyissä lisäosissa.
PÄÄLLÄ OLEVA VALO esittää ongelmaa
kanisteriyksikössä.

Jos korjaava toimenpide ei korjaa ongelmaa:
Ota yhteyttä valtuutettuun Rainbow® jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.
K Ä Y T T Ä J Ä O P A S
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Vianmääritysopas
Tämä Rainbow-laite on testattu ja tarkastettu perusteellisesti. Jos laitteessa ilmenee pieni vika, seuraavat vianmääritysmenettelyt saattavat auttaa vian määrittämisessä ja
korjaamisessa. Jos et onnistu korjaamaan ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun Rainbow -jälleenmyyjään huoltoa varten. Kaikki toimenpiteet, joita ei ole listattu alla, tulee
tehdä valtuutetun Rainbow -jälleenmyyjän tai huoltokeskuksen toimesta.

!

VAROITUS: Irrota virtalähde ennen huoltotoimenpiteitä. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinko.

ONGELMAA

MAHDOLLINEN SYY

MAHDOLLINEN RATKAISU

Rainbowin moottori ei pyöri

Rainbow ei ole kiinnitetty oikein vesisäiliöön

Varmista, että Rainbow on asetettu ja lukittu vesisäiliöön

Kytkentä ei ole varma

Laita pistoke tiukemmin tai kokeile toista pistorasiaa

Ajastintila on päättynyt (kaikki kolme ajastinvaloa välkkyvät)

Sammuta yksikkö päävirtakytkimestä

Ei mikään yllä olevista

Ota yhteyttä valtuutettuun Rainbow jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

Kiinnitetty letku, sauva, lisäosa tai voimasuutin

Poista vierasesine tukkeutuneelta alueelta

HEPA-suodatin vaatii huoltoa tai vaihtoa

Irrota HEPA-suodatin ja puhdista tai vaihda

Rainbow on hitaimmalla nopeudella

Lisää ilmavirtaa 4-tasoisella ilmavirran hallinnalla

Separaattori on tukkeutunut tai likainen

Irrota separaattori ja puhdista (katso sivu 8)

Liian vähän vettä vesisäiliössä

Täytä vesisäiliö oikeaan korkeuteen

Liian likaista vettä säiliössä

Korvaa puhtaalla vedellä

Reikä HEPA-suodattimessa

Ota yhteyttä valtuutettuun Rainbow jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

Saippuoitu epäpuhtaus vesisäiliössä

Korvaa puhtaalla vedellä

Huomattavasti vähentynyt ilmavirta

Yksiköstä tulee ulos pölyä

Paljon vaahtoa vesisäiliössä

11
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Vianmääritysopas

ONGELMAA

MAHDOLLINEN SYY

MAHDOLLINEN RATKAISU

Yksiköstä tulee ummehtunut haju

Liikaa vettä vesisäiliössä

Tyhjennä vesisäiliö ja täytä oikeaan korkeuteen

Vesisäiliötä ei ole puhdistettu tai tyhjennetty käytön jälkeen

Puhdista vesisäiliö ja käytä Rainbow Fresh Air -ainetta puhdistaessa

Separaattori tukkeutunut tai likainen

Irrota separaattori ja puhdista (katso sivu 8)

Kostuta HEPA-suodatin

Irrota HEPA-suodatin ja puhdista tai vaihda

Rainbow säilytetty vesisäiliön päällä

Älä säilytä Rainbowia vesisäiliön päällä

Separaattori tukkeutunut tai likainen

Irrota separaattori ja puhdista

Veden tason korkeus on vesisäiliön sauvan yläpuolella

Tyhjennä vesisäiliö ja täytä oikeaan korkeuteen

Epätavallinen ääni, melu tai tärinä
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Asiakaspalvelunumero
Osana Rexairin asiakaspalveluohjelmaa, jokainen Rainbow ja voimasuutin saa asiakaspalveluun
sarjanumeron vasta laadunvarmistustestauksen jälkeen. Tässä sarjanumerossa on:

Varoitus ostajalle

9
9
9
9

Rexair myy Rainbow-laitteita itsenäisille valtuutetuille
jälleenmyyjille vain heille ja heidän myyjille vain
kotiesittelyiden kautta käyttäjä-omistajille. Kun ostat
Rainbow-laitteen, ostat monen vuoden tuotekehitystä,
jatkuvaa kehitystä sekä nerokkuutta. Lisäksi Rainbow-laitteesi
on tuettu Rexair LLC:n ja paikallisen itsenäisen valtuutetun
Rainbow jälleenmyyjän toimesta. Rexair tukee valtuutettuja
jälleenmyyjiään ja voi tarjota apua vain niille asiakkaille, jotka
ovat tehneet ostonsa valtuutetun kanavan kautta.

Omistajan tunnistus sinulle
Takuutiedot jälleenmyyjällesi
Varmistus laadunvarmistustestauksen läpipääsystä
Varmistus “tehdasvalmistetusta” kunnosta

Tulevaisuutta varten kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan talteen. Autenttisia, uusia Rainbow-laitteita tai
voimasuuttimia ei saa myydä ilman tätä numeroa. Jos sarjanumero puuttuu, Rexair ei ota vastuuta sen
alkuperästä, iästä tai kunnosta. Jos et löydä sarjanumeroa Rainbow-laitteesta tai voimasuuttimesta, ota
yhteyttä Rexairin asiakaspalveluosastoon.

RAINBOW SARJANUMERO

Malli: RHCS2019 [SRX]

VALTUUTETTU RAINBOW JÄLLEENMYYJÄSI
NIMI
OSOITE
KAUPUNKI/VALTIO/
POSTINUMERO
PUHELINNUMERO
SÄHKÖPOSTIOSOITE
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Ota yhteyttä
valtuutettuun
Rainbow
jälleenmyyjään
hoitovinkkeihin,
takuuseen, varaosiin
tai huoltotietoihin
liittyen.

Rexair on Direct Selling Associationin ylpeä jäsen
ja noudattaa DSA:n eettisiä sääntöjä.

50 W. Big Beaver Road
Suite 350
Troy, Michigan 48084
Yhdysvallat
(248) 643-7222
rainbowsystem.com

Rajoitettu takuu
Rexair tarjoaa valtuutetuille Rainbow jälleenmyyjille, ja vain heille, kirjallisen neljän (4) vuoden takuun Rainbow puhdistusjärjestelmille ja lisäosille sekä kymmenen (10) vuoden
takuun imurin moottorille/sähköiselle ohjaimelle. Varaosat voivat olla uusia tai uudelleenvalmistettuja Rexairin harkinnan mukaan. Nämä takuut eivät kata tavallista kulumista
tuotteiden käytöstät. Vaikka Rexair valmistajana ei käsittele asiakkaita tai anna asiakkaille kirjallista takuuta, lait asettavat määrättyjä vastuita kaikille kuluttajalaitevalmistajille.
Tuotteet eivät saa olla viallisia ja niiden täytyy olla sopivia käyttötarkoitukseensa. Rexair kunnioittaa näitä implisiittisiä takuita myyntikelpoisuudesta ja -kunnosta. Lisäksi
Rexair edellyttää jokaista valtuutettua jälleenmyyjää toimittamaan asiakkaalle, valtuutetun jälleenmyyjän oman takuun mukaan, Rexairin takuun hyödyt jälleenmyyjälle.
Valmistajana Rexair on vakiinnuttanut ylpeän perinteen erinomaisten tuotteiden myynnissä itsenäisten valtuutettujen jälleenmyyjien avulla yli 80 vuoden ajan ja on sitoutunut
Rainbow-laitteiden omistajien tukemiseen ja auttamiseen.
Rexair myy Rainbow puhdistusjärjestelmiä vain valtuutetuille jälleenmyyjille, joilla on kokemusta kotimyynneistä. Valtuutetut jälleenmyyjät ovat vastuussa Rainbow
puhdistusjärjestelmän laillisesta jakelusta ja palvelusta suoraan omien jälleenmyyjiensä kautta tai välillisesti riippumattomien jakelijoiden ja niiden jälleenmyyjien kautta.
Rexairilla ei ole sopimusta tai oikeudellista suhdetta itsenäisiin jälleenmyyjiin, jotka hankkivat tuotteita suoraan tai epäsuorasti valtuutetulta jälleenmyyjiltä, ja voivat vain
yrittää korjata asiakkaiden valituksia tällaisista jälleenmyyjistä toimimalla vastuussa olevan valtuutetun jakelijan kautta. Rexairin ilmoitettu toimintaperiaate on, että jokainen
valtuutettu jälleenmyyjä on vastuussa ostajien tekemistä valituksista, jotka koskevat itsenäisten jälleenmyyjien myyntiä tai palvelua.
Rexair vaatii lisäksi, että jokainen valtuutettu jälleenmyyjä tarjoaa nopean ja työhön liittyvän palvelun omien palvelupisteidensä tai vastuullisten riippumattomien
palvelupisteiden kautta niissä yhteisöissä, joissa he myyvät Rexair-tuotteita itsenäisten jälleenmyyjien ja jälleenmyyjien kautta.
Älä hukkaa jälleenmyyjän tai jakelijan nimeä ja osoitetta, jolta ostit Rainbow Cleanerin. Ota häneen yhteyttä Rainbow-laitteen hoidosta, takuun kattavuudesta, palvelusta ja
lähimmästä huoltokeskuksesta. Jos et saa yhteyttä heihin tai tunnet, ettet saa valtuutetulta jälleenmyyjältä oikeaa apua, ota rohkeasti yhteyttä Rexairin asiakaspalveluun.
Saat heiltä alueesi valtuutetun jälleenmyyjän nimen, osoitteen ja puhelinnumeron.

© 2019 Rexair LLC, kaikki oikeudet pidätetään. Rainbow ®, RainbowMate ®, MiniJet ®, JetPad®, RainMate ®, RainJet ®, AquaMate ®, Rexair ®, Hurricane ®, The Power of Water ®, Wet Dust Can’t Fly ® ja Rainbow ® puhdistusjärjestelmän konfiguraatiot
ovat Rexair LLC, Troy, Michigan, Yhdysvallat tavaramerkkejä

Valmistettu Yhdysvalloissa yhdysvaltalaisilla ja maahantuoduilla osilla.
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