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Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

!  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Χρησιμοποιήστε το Rainbow, τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ του μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
3. Μην σκουπίζετε οτιδήποτε που καίει ή καπνίζει, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή καυτή στάχτη. Μην χρησιμοποιείτε για το σκούπισμα εύφλεκτων υγρών όπως βενζίνης, ούτε σε περιοχές όπου είναι πιθανό να υπάρχουν τέτοιες ουσίες.
4. Όταν χρησιμοποιείτε το Rainbow ως ηλεκτρική σκούπα, μην αφήνετε το Rainbow χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο. Θα πρέπει να το αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Για να μειώσετε τον κίνδυνο 

τραυματισμού από τα κινούμενα μέρη, αποσυνδέστε το πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση ή όταν συνδέετε άλλα εξαρτήματα Rainbow.
5. Απενεργοποιήστε το Rainbow πριν το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
6. Μην το αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε, πιάστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
7. Μην χειρίζεστε το Rainbow ή το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
8. Δεν θα πρέπει να το τραβάτε ή μεταφέρετε από το καλώδιο, να χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, να το κλείστε σε πόρτα ή να τραβήξετε το καλώδιο επάνω σε αιχμηρές άκρες. Μην πατάτε το καλώδιο με το Rainbow. Θα 

πρέπει να κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες
9. Μη χρησιμοποιείτε με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο άτομο για να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως πρέπει, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει αφεθεί σε εξωτερικό ακάλυπτο χώρο ή έχει πέσει στο νερό, επιστρέψτε την σε ένα κέντρο σέρβις.
10. Μην χώνετε κανένα αντικείμενο σε ανοίγματα της μονάδας Rainbow. Μην το  χρησιμοποιείτε εάν είναι φραγμένα οποιαδήποτε από τα ανοίγματα. Φροντίστε να είναι απαλλαγμένο από σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο 

μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.
11. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη.
12. Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε τις σκάλες.
13. Μην βυθίζετε το Rainbow ή το σωλήνα σε νερό ή άλλα υγρά κατά τη χρήση ή όταν το καθαρίζετε. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο ακροφύσιο σε υγρές επιφάνειες - θα 

πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο σε χαλί που υγραίνεται με τη συνηθισμένη, εγκεκριμένη διαδικασία καθαρισμού.
14. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας λόγω βλάβης εσωτερικών εξαρτημάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα καθαρισμού Rainbow που προορίζονται για χρήση με αυτή τη συσκευή.
15. Ο εύκαμπτος σωλήνας περιέχει ηλεκτρικά καλώδια και συνδέσεις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην το χρησιμοποιείτε όταν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη, χαρακιά ή τρύπα. Αποφύγετε να σκουπίζετε αιχμηρά 

αντικείμενα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να προσπαθήσετε να επισκευάσετε εύκαμπτο σωλήνα ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο τύπο σωλήνα ως υποκατάστατο. 
Η συντήρηση του ηλεκτρικού εύκαμπτου σωλήνα που είναι υγρός απαιτεί μεγάλη προσοχή και γνώση της κατασκευής του. Η συντήρηση ενός ηλεκτρικού εύκαμπτου σωλήνα που είναι υγρός πρέπει να γίνεται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό.

16. Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να εξετάζεται περιοδικά για ορατή φθορά, όπως εκδορές, ρωγμές, σχισίματα και άλλες φθορές ή ζημιές.
17. Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για εσωτερικές εφαρμογές καθαρισμού ταπήτων οικιακής χρήσης, με χρήση μόνο διαλυμάτων καθαρισμού που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ”. 

IPX4 ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΠΡΟΣΟΧΗ” Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, 
θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:



18. Το Rainbow χρησιμοποιεί διπλή μόνωση. Μια συσκευή με διπλή μόνωση φέρει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις: Τις λέξεις “ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ” ή “ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ” ή το σύμβολο διπλής μόνωσης 
(τετράγωνο μέσα σε τετράγωνο). Σε μια συσκευή διπλής μόνωσης παρέχονται δύο συστήματα μόνωσης αντί για γείωση. Δεν υπάρχει μηχανισμός γείωσης σε μια συσκευή διπλής μόνωσης, ούτε πρέπει να προστεθεί 
γείωση στη συσκευή. Η συντήρηση μιας συσκευής διπλής μόνωσης απαιτεί μεγάλη προσοχή και γνώση του συστήματος και πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα ανταλλακτικά για μια συσκευή διπλής 
μόνωσης πρέπει να είναι ίδια με τα εξαρτήματα που αντικαθιστούν.

19. Απενεργοποιείτε πάντα το Rainbow πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα ή οποιοδήποτε ακροφύσιο με μοτέρ.
20. Μη το χρησιμοποιείτε χωρίς να είναι προσαρμοσμένα στη θέση τους τα φίλτρα.
21. Το Rainbow είναι εφοδιασμένο με ένα διακόπτη κλειδώματος που βρίσκεται στην περιοχή του διαφράγματος της δεξαμενής νερού, ο οποίος εμποδίζει τη λειτουργία της συσκευής εάν η δεξαμενή νερού δεν είναι σωστά 

τοποθετημένη και ασφαλισμένη. Μην παρακάμψετε ή να παραβιάσετε το σύστημα κλειδώματος.
22. Δεν θα πρέπει να συνδέετε το Rainbow σε υποδοχή φωτιστικού πυρακτώσεως ή να χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα. Μην το  χρησιμοποιείτε με φορητούς μετασχηματιστές ή μετατροπείς τάσης. Μην χρησιμοποιείτε για το σκούπισμα 

εύφλεκτων υγρών όπως βενζίνης, ούτε σε περιοχές όπου είναι πιθανό να υπάρχουν τέτοιες ουσίες.
23. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, το Rainbow έχει ένα πολωμένο φις (μία λεπίδα είναι πιο πλατιά από την άλλη). Αυτό το φις θα χωρέσει σε μια πολωμένη έξοδο μονής κατεύθυνσης. Εάν το φις δεν ταιριάζει πλήρως 

στην πρίζα, αντιστρέψτε το βύσμα. Αν το φις εξακολουθεί να μην ταιριάζει στη θήκη, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσετε την κατάλληλη πρίζα. Μην αλλάζετε το φις με οποιονδήποτε τρόπο.
24. Το Rainbow μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή τα οποία δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία και γνώση, εάν έχουν 

παρακολουθεί ή λάβουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της Rainbow με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το Rainbow. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Συντήρηση συσκευής διπλής μόνωσης
Σε μια συσκευή διπλής μόνωσης παρέχονται δύο συστήματα μόνωσης αντί για γείωση. Δεν υπάρχει μηχανισμός γείωσης σε μια συσκευή διπλής μόνωσης, ούτε πρέπει να προστεθεί γείωση στη συσκευή. Η συντήρηση 
μιας συσκευής διπλής μόνωσης απαιτεί μεγάλη προσοχή και γνώση του συστήματος και πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα ανταλλακτικά για μια συσκευή διπλής μόνωσης πρέπει να είναι ίδια με 
τα εξαρτήματα που αντικαθιστούν. Μια συσκευή με διπλή μόνωση φέρει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις: τις λέξεις “ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ” ή “ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ” . Μπορεί επίσης να υπάρχει το σύμβολο 
διπλής μόνωσης (τετράγωνο μέσα σε τετράγωνο) στη συσκευή. Οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης δεν αναφέρεται παρακάτω θα πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο διανομέα της Rainbow ή σε Κέντρο 
συντήρησης.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΟ RAINBOW ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.  
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ RAINBOW ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
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Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Με λίγα βήματα, θα έχετε το Rainbow συναρμολογημένο και έτοιμο να ξεκινήσετε τον καθαρισμό. 

Επισκεφθείτε το rainbowsystem.com για βίντεο που 
εξηγούν λεπτομερώς τη χρήση του.
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Το σύστημα καθαρισμού Rainbow® παρέχει 
πιστοποιημένο καθαρισμό αέρα στο 
περιβάλλον του σπιτιού σας Ο Σύνδεσμος 
The Association of Home Appliance 
Manufacturers (AHAM) πιστοποιεί ότι το Rainbow 
είναι ένα αποδεδειγμένο σύστημα καθαρισμού 
αέρα που είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μειώνει 
τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που συμβάλλουν 
στην κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

*Το asthma & allergy friendly® και το λογοτυπο asthma & allergy friendly® 
είναι σήματα πιστοποίησης και εμπορικά σήματα του allergy standards limited. 
Το Asthma and Allergy Foundation of America είναι εγγεγραμμένο εμπορικό 
σήμα της ΑΑΦΑ.

Το Rainbow® SRX™ είναι πιστοποιημένα 
asthma & allergy friendly® 
από το Ίδρυμα Άσθματος και Αλλεργίας της 
Αμερικής* (Asthma and Allergy Foundation of 
America*).

Λειτουργία καθαρισμού αέρα
Χρονόμετρο καθαρισμού αέρα 
Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη  για να επιλέξετε 
ρύθμιση 30, 60 ή 90 λεπτών καθαρισμού αέρα.

Πατήστε ξανά το κουμπί χρονοδιακόπτη  για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Για φρέσκο αέρα πλυμένο με νερό… 
Το Rainbow όχι μόνο καθαρίζει τα πατώματα και τα έπιπλα σας, καθαρίζει και τον αέρα! Απλά προσθέστε νερό 
στη λεκάνη, τοποθετήστε το Rainbow στο κέντρο ενός δωματίου και λειτουργήστε το σε χαμηλή ταχύτητα. Το 
Rainbow θα απομακρύνει από τον αέρα τις βαριές οσμές, την αερομεταφερόμενη σκόνη και άλλα σωματίδια, 
και θα τα παγιδεύσει στο νερό. 

Για να αφαιρέσει τις οσμές…
Χρησιμοποιήστε το Fresh Air Solution*. Πριν χρησιμοποιήσετε το Rainbow, προσθέστε απλά ένα καπάκι 
Rainbow Fresh Air Solution στο νερό της λεκάνης. Το Rainbow θα κυκλοφορεί και θα ανανεώνει τον αέρα σε 
ολόκληρο το δωμάτιο ενώ καθαρίζετε, ανακουφίζοντας πολλές από τις όχι και πολύ ευχάριστες οικιακές οσμές.

Για να αρωματίσετε…
Χρησιμοποιήστε αρώματα Rainbow*. Προσθέστε μερικές σταγόνες οποιουδήποτε αρώματος Rainbow στο νερό 
στη λεκάνη. Τοποθετήστε το Rainbow στο κέντρο του δωματίου και λειτουργήστε το σε χαμηλή ταχύτητα. Σε λίγα 
λεπτά, ένα ευχάριστο άρωμα θα γεμίσει το σπίτι σας. 

* Διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Rainbow.
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Γνωρίστε το Rainbow® σας
1. Πίνακας χειρισμού

2. Λαβή

3. Μπομπίνα καλωδίου

4. Μονάδα Ισχύος

5. Πλάκα εξαερισμού

6. Άνοιγμα εξαγωγής αέρα

7. Εξουδετερώτης HEPA

8. Άνοιγμα εισαγωγής αέρα

9. Συνδεόμενο δοχείο

10. Προσαρμογέας ροής αέρα

11. Πλήκτρο απελευθέρωσης από 
όρθια θέση

12. Λεκάνη νερού

13. Διαχωριστής

14. Παξιμάδι διαχωριστή

15. Κλειδί διαχωριστή

16. Βάση

17. Ηλεκτροφόρος σωλήνας

18. Λαβή σωλήνα

19. Σκανδάλη λαβής σωλήνα

20.  Απελευθέρωση λαβής σωλήνα

21. Ραβδί λαβής σωλήνα

22. Καθαρισμός Ραχών

23. Ακροφύσιο Power*

24. Εργαλείο και φυσητήρας 
καθαρισμού περιορισμένου 
χώρου

25. Τσάντα μαξιλαριών

26. Εργαλείο κατοικίδιων

27. Ξεσκονόπανο

28. Εργαλείο χαραμάδων

29. Βούρτσα δαπέδου και τοίχου

30. Εργαλείο ταπετσαρίας

31. Κεφαλή μαζέματος/εξαγωγέας 
βρεγμένων

32. Καθαριστικό πηνίου ψυγείου
* Εμφανίζεται με προαιρετικό ακροφύσιο Power

Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επικοινωνήστε 
με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα Rainbow.
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Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος
Πιέστε το πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο 
μηχανισμό εκτύλιξης καλωδίου. Τυλίξτε το καλώδιο όπως απεικονίζεται. 
Για να απελευθερώσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πιέστε προς τα κάτω 
το μηχανισμό εκτύλιξης καλωδίου.
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Μια ολοκληρωμένη λύση καθαρισμού για το σπίτι
Η μεγάλη ποικιλία εργαλείων καθαρισμού του Rainbow παρέχει την δύναμη και την ευελιξία για να καθαρίσετε τα πάντα στο σπίτι σας. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ Έπιπλα
Μεταξύ 

μαξιλαριών
Καθάρισμα 
παραθύρων Σκάλες

Γυμνά  
δάπεδα

Δάπεδα με 
φλοκάτες και 

χαλιά Τοίχοι
Δύσκολοι  

προσεγγίσιμοι χώροι
Διαρροές και 

λεκέδες Κατοικίδια

Ξεσκονόπανο ü ü

Εργαλείο ταπετσαρίας ü ü ü ü

Εργαλείο χαραμάδων ü ü ü ü

Βούρτσα δαπέδου και τοίχου ü ü ü

Φυσητήρας/καθαριστής περιορισμένου χώρου ü ü

Κεφαλή μαζέματος/εξαγωγέας βρεγμένων ü ü

Εργαλείο κατοικίδιων ü

!  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εύκαμπτος σωλήνας περιέχει ηλεκτρικά καλώδια και συνδέσεις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Μη βυθίζετε σε υγρά. Μην 
χρησιμοποιείτε ή επισκευάζετε εύκαμπτο σωλήνα. Χρησιμοποιείτε μόνο σε χαλί που υγραίνεται με διαδικασία καθαρισμού. 

!  ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει πάντα καθαρίζετε τα εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε σε υφάσματα. Για να αποφύγετε τις εκδορές σε λεπτές επιφάνειες, θα πρέπει να 
καθαρίζετε τις τρίχες της βούρτσας.

!  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα για καθαρισμό τηλεοράσεων επίπεδης οθόνης ή οθονών υπολογιστών.
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Δύναμη και έλεγχος στα χέρια σας

Συνδεόμενο δοχείο
Φέρτε μαζί τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε 
περισσότερο καθώς καθαρίζετε από το δωμάτιο 
σε δωμάτιο χρησιμοποιώντας το βολικό 
ενσωματωμένο συνδεόμενο δοχείο. Συνδέστε στο 
μπροστινό μέρος του Rainbow σπρώχνοντάς το 
στο μπροστινό μέρος του περιβλήματος μέσα στις 
εγκοπές που βρίσκονται σε κάθε πλευρά. Πιέστε 
προς τα κάτω για να το ασφαλίσετε στη θέση του. 
Τα εξαρτήματα αποθηκεύονται σπρώχνοντάς τα 
επάνω στους στύλους της βάσης. Το συνδεόμενο 
δοχείο μπορεί επίσης να προσαρτηθεί στο ραβδί.

Σκανδάλη λαβής
Τραβήξτε προς τα πάνω τη σκανδάλη 
για να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροφόρο 
σωλήνα όταν χρησιμοποιείτε τα προαιρετικά 
ακροφύσια Power, RainbowMate, RainJet, 
MiniJet ή AquaMate.

Διακόπτης ρεύματος
Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, κρατήστε πατημένο το κύριο 
κουμπί λειτουργίας. Το Rainbow ξεκινάει πάντα με μεγάλη 
ταχύτητα. 

Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, κρατήστε πατημένο το κύριο 
κουμπί λειτουργίας.

Φώτα ένδειξης ροής αέρα
Επίπεδα ταχύτητας ανεμιστήρα:

Έλεγχος ροής αέρα 4 επιπέδων
  Πατήστε για να αυξήσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
  Πατήστε για να μειώσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα
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Σωστή χρήση και φροντίδα

Αλλάζετε το νερό όταν είναι βρώμικο…
Μην χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα το ίδιο νερό για καθαρισμό. 
Ελέγχετε το νερό κατά τον καθαρισμό και εάν το νερό γίνει απορροφήσει μεγάλη 
ποσότητα χνουδιών και σκόνης, αδειάστε τη λεκάνη νερού και προσθέστε καθαρό 
νερό. Για σωστή στάθμη νερού, γεμίστε μέχρι την κορυφή του στύλου στο 
κέντρο της δεξαμενής νερού. 

Θα πρέπει πάντα να αδειάζετε και να 
καθαρίζετε τη λεκάνη…
Αμέσως μετά τη χρήση του Rainbow, αφαιρέστε τη λεκάνη νερού και χύστε το 
βρώμικο νερό μέσα από το άνοιγμα εισαγωγής αέρα. Τα βαρύτερα σωματίδια θα 
καθίσουν στον πυθμένα της λεκάνης καθώς χύνεται το νερό. Μόλις χυθεί νερό, 
αφαιρέστε τα σκουπίστε από μέσα τα βαρύτερα υπολείμματα και απορρίψτε τα. Στη 
συνέχεια, πλύνετε τη δεξαμενή νερού με σαπούνι και νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε 
καλά. Εάν η δεξαμενή νερού αποθηκεύεται στη μονάδα Rainbow, η μονάδα πρέπει να 
παραμείνει σε “ανοιχτή” θέση για να στεγνώσουν τελείως τα εξαρτήματα.

!  ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε, να αδειάζετε και να 
πλένετε τη δεξαμενή νερού όταν τελειώσει η εργασία καθαρισμού. Αυτό βοηθά 
στο να αποφεύγεται η εκπομπή οσμών, η ανάπτυξη μικροβίων και βακτηρίων και η 
δημιουργία αποβλήτων νερού στη λεκάνη. Θα πρέπει να πλένεται μόνο στο χέρι. Δεν 
θα πρέπει να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων.

Θα πρέπει να καθαρίζετε το διαχωριστή… 
Για βέλτιστη απόδοση, θα πρέπει να αφαιρείτε και να καθαρίζετε συχνά το διαχωριστικό. 
Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη βούρτσα/κλειδί διαχωριστή Rainbow για 
να χαλαρώσετε το παξιμάδι. Καθαρίστε το διαχωριστικό μέσα και έξω με σαπούνι και νερό 
χρησιμοποιώντας τη βούρτσα διαχωριστή Rainbow. Καθαρίστε και στεγνώστε τη φλάντζα 
κάτω από τον διαχωριστή. Σφίξτε το παξιμάδι του διαχωριστή με κλειδί. Μην πιέζετε τον 
διαχωριστή πάνω στον άξονα.

 !  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να επανατοποθετείτε πάντοτε τον διαχωριστή 
αμέσως μετά τον καθαρισμό (χρησιμοποιήστε κλειδί για να σφίξετε και να ασφαλίσετε). Μη 
χρησιμοποιείτε ποτέ το Rainbow χωρίς τον διαχωριστή.

Εκκαθάριση φρακαρισμένου αντικειμένου 
από τον εύκαμπτο σωλήνα…
Εάν παρατηρήσετε μειωμένη ροή αέρα όταν χρησιμοποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα, ο 
σωλήνας μπορεί να έχει φράξει. Για να βγάλετε το αντικείμενο που φράκαρε, 
απενεργοποιήστε το Rainbow και αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας. 
Στη συνέχεια, αφαιρέστε την πόρτα εξαερισμού στο πίσω μέρος του Rainbow. Συνδέστε 
το σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα στο άνοιγμα του αέρα εξαγωγής, και βεβαιωθείτε ότι 
είναι ασφαλισμένος στη θέση του. Τοποθετήστε τη ράβδο χειρισμού σωλήνα στο άνοιγμα 
εισαγωγής αέρα στο μπροστινό μέρος του Rainbow. Γυρίστε το Rainbow και τινάξτε τον 
εύκαμπτο σωλήνα. Οι βρομιές που κόλλησαν στον εύκαμπτο σωλήνα θα παγιδευτούν στη 
λεκάνη νερού του Rainbow.

Αν ακολουθείτε μερικές βασικές εργασίες συντήρησης θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε χωρίς προβλήματα Σύστημα Καθαριότητας Rainbow για χρόνια. Αν δεν εκτελείτε όλες ή κάποιες από τις συγκεκριμένες εργασίες μπορεί 
να έχει ως συνέπεια μειωμένη απόδοση καθαρισμού και δυνητικά περιττά έξοδα εξυπηρέτησης. 



9     |     R A I N B O W  S R X

Σωστή χρήση και φροντίδα

Καθαρισμός των εξαρτημάτων… 
Η βούρτσα δαπέδου και τοίχου, η βούρτσα  ξεσκονίσματος και το εργαλείο ταπετσαρίας 
μπορούν να καθαριστούν με το ανοιχτό άκρο του σωλήνα Rainbow ενώ λειτουργεί 
το Rainbow. Αλλιώς, θα πρέπει να αφαιρέσετε το εξάρτημα και να το καθαρίστε σε 
ζεστό σαπουνόνερο. Αφήστε το να στεγνώσει πριν το τοποθετήσετε ξανά. Εάν οι 
τρίχες φθαρούν ή καταστραφούν, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο της Rainbow για αντικατάσταση.

Χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα 
ροής αέρα…
Ο προσαρμογέας ροής αέρα του Rainbow μειώνει τον θόρυβο του αέρα μέσω του 
ανοίγματος της εισαγωγής αέρα. Συνιστάται να χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας 
όταν το Rainbow χρησιμοποιείται ως ανεμιστήρας ή φυσητήρας. Απλώς σπρώξτε τον 
προσαρμογέα ροής αέρα στο άνοιγμα της εισαγωγής αέρα πριν χρησιμοποιήσετε το 
Rainbow ως ανεμιστήρα ή φυσητήρα.

!  ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει πάντα καθαρίζετε τα εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε σε υφάσματα. Για να 
αποφύγετε τις εκδορές σε λεπτές επιφάνειες, θα πρέπει να καθαρίζετε τις τρίχες της βούρτσας.

!  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα για καθαρισμό τηλεοράσεων επίπεδης οθόνης ή οθονών 
υπολογιστών.

Για να φουσκώσετε ή να φυσήξετε 
αέρα… 
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο φυσητήρα. Το εργαλείο φυσητήρα Rainbow 

λειτουργεί εξαιρετικά για το γρήγορο φούσκωμα στρωμάτων αέρα, μπαλών παραλίας 
και άλλων φουσκωτών παιχνιδιών. 

!  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος του φυσητήρα είναι 
σωστά ασφαλισμένος στη θέση του. Εάν όχι, θα εκτοξευθεί με δύναμη από το σώμα 
του εργαλείου.

ΟΔΗΓΙΕΣ:  

1. Αφαιρέστε το πίσω πλαίσιο εξαεριστήρα του Rainbow.
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα Rainbow στο πίσω άνοιγμα εξαγωγής.
3. Συνδέστε το εργαλείο φουσκώματος στη λαβή του σωλήνα.
4. Τοποθετήστε προσεκτικά τον πείρο του φυσητήρα στο στέλεχος του 

φυσητήρα του αντικειμένου που θα φουσκώσετε.
5. Γυρίστε το διακόπτη του Rainbow στο ΥΨΗΛΗ.

Χρήσης της τσάντας μαξιλαριών
Αυτή η εύχρηστη πλαστική σακούλα απομακρύνει τον μπαγιάτικο, σκονισμένο αέρα 
από τα μαξιλαράκια και τα μαξιλάρια και το μέγεθός του ταιριάζει ακόμα και στα 
μεγαλύτερα μαξιλάρια. Ξεκινήστε τοποθετώντας ένα μαξιλάρι στην τσάντα. Με το 
εργαλείο ταπετσαρίας που είναι προσαρτημένο στο άκρο της ράβδου χειρισμού του 
σωλήνα, κρατήστε την τσάντα του μαξιλαριού σφικτά επάνω στο ραβδί, ενεργοποιήστε 
το Rainbow και παρακολουθήστε καθώς ρουφάει τον μπαγιάτικο, σκονισμένο αέρα. 
Χωρίς να αφήσετε την τσάντα να χαλαρώσει από το ραβδί, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο 
σωλήνα από το μπροστινό μέρος του Rainbow και συνδέστε τον στο άνοιγμα της 
εξαγωγής αέρα του Rainbow. Το μαξιλάρι σας είναι πλέον “αφράτο” με καθαρό, 
πλυμένο με νερό αέρα. 
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Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΛΥΧΝΙΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Φως που αναβοσβήνει Ο κύλινδρος βούρτσας του ακροφυσίου Power είναι 
φρακαρισμένος.

Απενεργοποιήστε/αποσυνδέστε τη μονάδα.
Αφαιρέστε τα υπολείμματα από τον κύλινδρο της βούρτσας του 
ακροφυσίου Power.
Επαναλάβετε την κανονική λειτουργία.

Σταθερό φως Οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι υγρές. Απενεργοποιήστε/αποσυνδέστε τη μονάδα.
Στεγνώστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
Επαναλάβετε την κανονική λειτουργία.

Η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη. Απενεργοποιήστε/αποσυνδέστε τη μονάδα.
Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού
Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού είναι στο επίπεδο του 
στρογγυλεμένου στύλου στο εσωτερικό κέντρο της δεξαμενής νερού.

Η θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα είναι υψηλή. Απενεργοποιήστε/αποσυνδέστε τη μονάδα.
Αφήστε την μονάδα να κρυώσει για 5 λεπτά.
Ελέγξτε για φραγμένο σωλήνα, φίλτρο ή ακροφύσιο Power.

Η κύρια μονάδα δεν είναι κλειδωμένη στη λεκάνη νερού. Κλειδώστε την κύρια μονάδα στη δεξαμενή νερού.

Ο κινητήρας δεν μπορεί να περιστραφεί εξαιτίας 
κατάλοιπων μεταξύ του περιβλήματος του κινητήρα και 
του διαχωριστή.

Καθαρίστε τον διαχωριστή.

Το Rainbow® είναι εξοπλισμένο με λειτουργίες για την ανίχνευση προβλημάτων και την προειδοποίηση του χρήστη σε μη φυσιολογικές συνθήκες. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στα αριστερά των φώτων χρονοδιακόπτη είτε 
θα ανάψει σταθερά είτε θα αναβοσβήνει, ανάλογα με το σύστημα που επηρεάζεται.

Ένα ΦΩΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ σημαίνει πρόβλημα με τον 
εύκαμπτο σωλήνα ή τα τροφοδοτούμενα αξεσουάρ.

Ένα ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΩΣ σημαίνει πρόβλημα με την κύρια μονάδα 
δοχείου.

Εάν η διορθωτική ενέργεια δεν διορθώσει το πρόβλημα:  
Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα ή κέντρο εξυπηρέτησης Rainbow®.
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Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

ΘΕΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ

Το μοτέρ του Rainbow δεν λειτουργεί. Το Rainbow δεν έχει κλειδώσει σωστά στη λεκάνη του νερού Βεβαιωθείτε ότι το Rainbow είναι σωστά τοποθετημένο και ασφαλισμένο στη λεκάνη νερού

Δεν είναι καλά συνδεδεμένο Συνδέστε τη μονάδα σταθερά ή δοκιμάστε άλλη πρίζα

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη έχει ολοκληρωθεί (και οι τρεις φωτεινές ενδείξεις θα 
αναβοσβήνουν)

Απενεργοποιήστε τη μονάδα από τον κύριο διακόπτη λειτουργίας

Κανένα από τα παραπάνω Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα ή κέντρο εξυπηρέτησης Rainbow®.

Σημαντικά μειωμένη ροή αέρα Συνδεδεμένος σωλήνας, ραβδί, εξάρτημα ή ακροφύσιο Power Αφαιρέστε το αντικείμενο που προκάλεσε φράξιμο στο ανάλογο εξάρτημα

Ο εξουδετερώτης HEPA χρειάζεται συντήρηση ή αντικατάσταση Αφαιρέστε τον εξουδετερώτη HEPA και καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον

Το Rainbow λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα Αυξήστε τη ροή του αέρα χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ροής αέρα 4 επιπέδων

Ο διαχωριστής είναι φραγμένος ή βρώμικος Αφαιρέστε το διαχωριστικό και καθαρίστε το (ανατρέξτε στη σελίδα 8)

Η μονάδα απορρίπτει σκόνη Χαμηλή στάθμη νερού στη λεκάνη Γεμίστε τη δεξαμενή νερού για να διορθώσετε το επίπεδο

Υπερβολικά βρώμικο νερό στη λεκάνη Γεμίστε με καθαρό νερό

Τρύπα στον εξουδετερώτη HEPA Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα ή κέντρο εξυπηρέτησης Rainbow®.

Δημιουργείται μεγάλη ποσότητα αφρού στη 
λεκάνη νερού

Σαπωνώδης μολυσματικός παράγοντας στη λεκάνη νερού Γεμίστε με καθαρό νερό

Αυτή η συσκευή Rainbow έχει ελεγχθεί και επιθεωρηθεί πλήρως. Εάν προκύψει ένα δευτερεύον πρόβλημα, ενδέχεται να σας βοηθήσουν οι παρακάτω διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων να εντοπίσετε και να 
διορθώσετε το πρόβλημα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Rainbow για επιδιόρθωση. Οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης δεν αναφέρεται παρακάτω 
θα πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο διανομέα της Rainbow ή Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

!  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε την τροφοδοσία προτού πραγματοποιήσετε συντήρηση στη μονάδα. Τυχόν αμέλεια αποσύνδεσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
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Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

ΘΕΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ

Η μονάδα εκκρίνει μούχλα Υψηλή στάθμη νερού στη λεκάνη Αδειάστε και γεμίστε ξανά τη δεξαμενή νερού για να διορθώσετε το επίπεδο

Η δεξαμενή νερού δεν καθαρίστηκε ή απορρίφθηκε μετά τη χρήση Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού και χρησιμοποιήστε διάλυμα Rainbow Fresh Air κατά τον καθαρισμό

Ο διαχωριστής είναι φραγμένος ή βρώμικος Αφαιρέστε το διαχωριστικό και καθαρίστε το (ανατρέξτε στη σελίδα 8)

Υγρασία στον εξουδετερώτη HEPA Αφαιρέστε τον εξουδετερώτη HEPA και καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον

Rainbow αποθηκευμένο στη λεκάνη νερού Μην αποθηκεύετε Rainbow στη λεκάνη νερού

Ασυνήθιστος τόνος, θόρυβος ή δόνηση Ο διαχωριστής είναι φραγμένος ή βρώμικος Αφαιρέστε τον διαχωριστή και καθαρίστε τον

Η στάθμη του νερού είναι πάνω από τον κεντρικό άξονα στη λεκάνη νερού Αδειάστε και γεμίστε ξανά τη δεξαμενή νερού για να διορθώσετε το επίπεδο



13    |     R A I N B O W  S R X

50 W. Big Beaver Road 
Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America

(248) 643-7222 
rainbowsystem.com

Αριθμός Εξυπηρέτησης Πελατών

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξυπηρέτησης πελατών της Rexair, κάθε Rainbow και ακροφύσιο Power λαμβάνει ένα σειριακό αριθμό 
εξυπηρέτησης πελατών μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών ελέγχου ποιότητας. Αυτός ο αριθμός σειράς παρέχει:

 ü Αναγνώριση ιδιοκτησίας για εσάς 
 ü Προσδιορισμό εγγύησης για τον διανομέα σας
 ü Διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δοκιμής ελέγχου ποιότητας
 ü Διασφάλιση της κατάστασης “μόλις παραλήφθηκε από το εργοστάσιο”

Για μελλοντική αναφορά, καταγράψτε τον σειριακό αριθμό στον παρακάτω χώρο. Κανένα αυθεντικό, νέο Rainbow ή Power Nozzle δεν 
πρέπει να πωλείται χωρίς αυτόν τον αριθμό. Εάν ο σειριακός αριθμός λείπει, η Rexair δεν δηλώνει την προέλευση, την ηλικία ή την 
κατάσταση της μονάδας. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε έναν σειριακό αριθμό στο Rainbow ή στο ακροφύσιο Power, επικοινωνήστε με 
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair.

Μοντέλο: RHCS2019 [SRX]

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ RAINBOW  

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ RAINBOW  

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ/Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Επικοινωνήστε 
με τον τοπικό 
εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Rainbow 
για συμβουλές 
σχετικά με τη 
φροντίδα του 
Rainbow, την κάλυψη 
της εγγύησης, τα 
ανταλλακτικά και τις 
πληροφορίες σέρβις.

Ενημέρωση αγοραστή 
Η Rexair πωλεί το Rainbow στους ανεξάρτητους εξουσιοδοτημένους διανομείς Rainbow 
για μεταπώληση από τους διανομείς και τους αντιπροσώπους τους αποκλειστικά μέσω 
επιδείξεων στο σπίτι των υποψήφιων τελικών χρηστών. 

Όταν αγοράζετε ένα Rainbow, αγοράζετε πολλά χρόνια ανάπτυξης προϊόντος, συνεχή 
βελτίωση και εφευρετικότητα. Επιπλέον, το Rainbow σας υποστηρίζεται από την Rexair LLC 
και από τον τοπικό σας ανεξάρτητο εξουσιοδοτημένο διανομέα Rainbow. Rexair συνεχίζει 
να υποστηρίζει τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της και μπορεί να προσφέρει βοήθεια 
μόνο σε πελάτες που έχουν αγοράσει τη μονάδα τους μέσω εξουσιοδοτημένων καναλιών.

Η Rexair είναι υπερήφανο μέλος του 
Direct Selling Association και τηρεί τον 
Κώδικα Δεοντολογίας της DSA.
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Περιορισμένη Εγγύηση

© 2019 Rexair LLC, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, Hurricane®, The Power of Water®, WetP Dust Can’t Fly® και η διαμόρφωση του Συστήματος καθαρισμού Rainbow® είναι σήματα κατατεθέντα της Rexair LLC, Troy, Michigan, United States. 

Κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με εξαρτήματα που κατασκευάζονται στις Η.Π.Α. και στο εξωτερικό.

Η Rexair παρέχει στους ανεξάρτητους εξουσιοδοτημένους διανομείς Rainbow και μόνο σε αυτούς μια εγγύηση τεσσάρων (4) ετών για το Σύστημα Καθαριότητας Rainbow και τα εξαρτήματα και αξεσουάρ του και μια εγγύηση δέκα (10) 
ετών για το μοτέρ/τον ηλεκτρονικό ελεγκτή της ηλεκτρικής σκούπας. Τα ανταλλακτικά μπορεί να είναι καινούργια ή ανακατασκευασμένα όπως βάσει της αποκλειστικής κρίσης της Rexair. Αυτές οι εγγυήσεις δεν καλύπτουν την κανονική 
φθορά λόγω χρήσης των προϊόντων. Παρόλο που η Rexair, ως κατασκευαστής, δεν ασχολείται άμεσα με τον καταναλωτή ούτε παρέχει στον καταναλωτή γραπτή εγγύηση, ο νόμος επιβάλλει ορισμένες ευθύνες στους κατασκευαστές 
καταναλωτικών προϊόντων. Τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι ελαττωματικά και πρέπει γενικά να είναι κατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις τους. Η Rexair τιμάει τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας. 
Επιπλέον, η Rexair απαιτεί από κάθε εξουσιοδοτημένο διανομέα να μεταβιβάσει στον καταναλωτή, μέσω της γραπτής εγγύησης του εξουσιοδοτημένου διανομέα, το ευεργέτημα της εγγύησης που η Rexair παρείχε στον Διανομέα.

Ο κατασκευαστής, η Rexair, έχει δημιουργήσει μια περήφανη κληρονομιά για την πώληση ενός ανώτερου προϊόντος μέσω ανεξάρτητων εξουσιοδοτημένων διανομέων για περισσότερα από 80 χρόνια και δεσμεύεται για την 
εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των κατόχων Rainbow.

Η Rexair πωλεί το σύστημα καθαρισμού Rainbow μόνο σε ανεξάρτητους εξουσιοδοτημένους διανομείς οι οποίοι έχουν εμπειρία στην άμεση πώληση στο σπίτι. Αυτοί οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη νόμιμη 
διανομή και συντήρηση του καθαριστή Rainbow απευθείας από τους δικούς του αντιπροσώπους ή έμμεσα μέσω ανεξάρτητων υπο-διανομέων και των αντιπροσώπων τους.

Η Rexair δεν έχει καμία συμφωνία ή νομική σχέση με τους ανεξάρτητους μεταπωλητές που αποκτούν προϊόντα απευθείας ή έμμεσα από εξουσιοδοτημένο διανομέα και μπορεί να επιχειρήσει μόνο να επιλύσει τυχόν παράπονα πελατών 
σχετικά με τέτοιους μεταπωλητές ενεργώντας μέσω του υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου διανομέα. Η αναγγελθείσα πολιτική της Rexair είναι να διασφαλίζει ότι κάθε εξουσιοδοτημένος διανομέας είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε καταγγελίας από οποιοδήποτε αγοραστή σε σχέση με τις πωλήσεις ή τη συντήρηση, όπως παρέχονται από οποιονδήποτε από αυτούς τους ανεξάρτητους μεταπωλητές.

Η Rexair επιπλέον απαιτεί από κάθε εξουσιοδοτημένο διανομέα να παρέχει άμεση και ειδικευμένη συντήρηση μέσω των δικών του σημείων συντήρησης ή μέσω υπεύθυνων ανεξάρτητων δικτύων συντήρησης στους αγοραστές 
προϊόντων της Rexair μέσω των ανεξάρτητων υπο-διανομέων και αντιπροσώπων της. 

Μην χάσετε το όνομα και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου ή του διανομέα από τον οποίο αγοράσατε το Rainbow Cleaner. Επικοινωνήστε μαζί του για συμβουλές σχετικά με τη φροντίδα του Rainbow, την κάλυψη της εγγύησης, την 
υπηρεσία και την πλησιέστερη πρίζα. Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους ή αισθανθείτε ότι δεν λαμβάνετε κατάλληλη βοήθεια από τον εξουσιοδοτημένο διανομέα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών της Rexair για βοήθεια. Θα σας παράσχουν το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου ενός εξουσιοδοτημένου διανομέα για την περιοχή σας.
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