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Αριθμός Εξυπηρέτησης Πελατών
Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό
αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο μετά από τον έλεγχο
εγγύησης ποιότητας, ως μέρος του προγράμματος εξυπηρέτησης
πελατών Rexair. Αυτός ο σειριακός αριθμός παρέχει:
99
99
99
99

Ταυτοποίηση ιδιοκτησίας για εσάς
Ταυτοποίηση εγγύησης για το διανομέα σας
Διασφάλιση για επιτυχή έλεγχο ποιότητας
Διασφάλιση κατάστασης «σαν καινούριο»

Για μελλοντική αναφορά, καταγράψατε το σειριακό αριθμό στο
χώρο που διατίθεται παρακάτω. Απαγορεύεται η πώληση μη
αυθεντικών νέων Rainbow και Power Nozzle χωρίς αυτό τον
αριθμό. Αν ο σειριακός αριθμός λείπει, η Rexair δεν αναγνωρίζει
την προέλευση, την ηλικία ή την κατάσταση της συσκευής. Αν
δεν μπορείτε να εντοπίσετε το σειριακό αριθμό στο Rainbow
και το Power Nozzle, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της Rexair.

ΣΕΙΡΙΑΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ RAINJET

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΈΑΣ RAINBOW ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΣΑΣ
ΌΝΟΜΑ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ
ΠΌΛΗ/ΚΡΆΤΟΣ/
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΈΦΩΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟ

LLC

Για συμβουλές σχετικά
με τη φροντίδα
του RainJet και
πληροφορίες για
την εγγύηση, τα
ανταλλακτικά και
τη συντήρηση,
επικοινωνήστε με
τον εξουσιοδοτημένο
διανομέα Rainbow της
περιοχής σας.
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Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας
!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΡΙΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΜΟΝΆΔΑ».

Μη χρησιμοποιείτε το RainJet όταν το δοχείο νερού είναι άδειο. Κάτι τέτοιο μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στην αντλία.
9. Μη βυθίζετε το μάκτρο Squeegee σε υγρά. Για περαιτέρω οδηγίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήστη Rainbow.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΦΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ».

Συντηρηση Συσκευης Με Διπλη Μονωση

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

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ Ή
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎ

1.
2.
3.
4.

5.

Μην εγκαταλείπετε τη συσκευή όταν είναι στην πρίζα. Βγάλτε τη από την πρίζα όταν δε χρησιμοποιείται
ή πριν από τη συντήρηση.
Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε το Rainbow με προϊόντα
καθαρισμού που προορίζονται για χρήση με αυτήν τη συσκευή.
Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιείτε μόνο το σωλήνα που διατίθεται για υγρό
καθάρισμα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη Rainbow. Μην κάνετε μετατροπές στο φις με κανέναν
τρόπο.
Το RainJet διαθέτει ηλεκτρικό μοτέρ και καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος. Για την αποφυγή κινδύνου
ηλεκτροπληξίας, ΜΗ βυθίζετε το καλώδιο σε νερό ενώ γεμίζετε ή καθαρίζετε το δοχείο.

8.

Οι συσκευές με διπλή μόνωση είναι εξοπλισμένες με δύο συστήματα μόνωσης αντί για γείωση.
Σε συσκευές με διπλή μόνωση δεν παρέχεται κανένα μέσο γείωσης και δεν πρέπει να προστεθεί
κανένα μέσο γείωσης στη συσκευή. Η συντήρηση συσκευής με διπλή μόνωση απαιτεί εξαιρετική
φροντίδα και γνώση του συστήματος και πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από
εξειδικευμένο προσωπικό Rainbow. Τα ανταλλακτικά συσκευών με διπλή μόνωση πρέπει να είναι
ακριβώς τα ίδια με τα εξαρτήματα τα οποία αντικαθιστούν. Οι συσκευές με διπλή μόνωση έχουν
πάνω τους τη φράση “DOUBLE-INSULATION” (διπλή μόνωση) ή “DOUBLE-INSULATED.” (διπλά
μονωμένο). Το σύμβολο (τετράγωνο μέσα σε τετράγωνο) μπορεί επίσης να βρίσκεται πάνω στη
συσκευή. Οποιαδήποτε συντήρηση εκτός από τον καθαρισμό πρέπει να πραγματοποιείται από
εξουσιοδοτημένο διανομέα Rainbow ή από το κέντρο συντήρησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το δοχείο RainJet είναι σχεδιασμένο για χρήση μόνο με το διάλυμα Rainbow Clean Floor και
καθαρό, κρύο νερό της βρύσης. Για την αποφυγή ζημιάς του RainJet, μην τοποθετείτε κάτι
από τα παρακάτω στο δοχείο νερού:
• Ζεστό νερό ή ζεστά υγρά
• Υγρά καθαρισμού του εμπορίου ή μείγματα
7. Μη χρησιμοποιείτε σε σκληρό ξύλο ή σε λαμιναρισμένα πατώματα.
6.

ΦΥΛΆΞΤΕ ΑΥΤΈΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΑΥΤΉ Η ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΡΟΟΡΊΖΕΤΑΙ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ ΧΡΉΣΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΤΟ RAINJET ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ RAINJET ΜΌΝΟ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ RAINBOW RHCS19.
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Εξοικειωθείτε Με Το RainJet

®

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6

5

Μάκτρο & σφουγγάρι πατώματος
Μάκτρο & βούρτσα πατώματος
Σώμα RainJet
Δοχείο RainJet
Ανοξείδωτη ράβδος από ατσάλι*
Σωλήνας Rainbow*
Rainbow*
Πλατφόρμα Rainbow & Δοχείο νερού
Διάλυμα Clean Floor

*Δεν περιλαμβάνεται

7
8

4
3

9
1
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Αποθηκευση & Συντηρηση
• Αφαιρέστε την κεφαλή του μάκτρου από τη ράβδο.
Ξεπλύνετε με ζεστό νερό μέχρι να καθαρίσει.
• Αφαιρέστε το επιπλέον νερό από το σφουγγάρι
καθαρίζοντάς το με το σωλήνα Rainbow.
• Τακτοποιήστε το και αφήστε το να στεγνώσει.

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Συχνές Ερωτήσεις

1. Προετοιμάστε Το Πάτωμα…

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το RainJet με ασφάλεια στα πατώματα;
Το RainJet καθαρίζει τα παρακάτω είδη δαπέδων: μάρμαρο, πέτρα, κεραμικά
πλακάκια, βινύλιο και λινοτάπητα. Μην το χρησιμοποιείτε σε ημιτελείς,
λαδωμένες ή κηρωμένες ξύλινες σανίδες, σε πλακάκια χωρίς στεγανοποίηση
ή σε πατώματα με μοκέτα, διότι μπορεί να είναι ευαίσθητα στο νερό. Αν έχετε
οποιαδήποτε αμφιβολία για την ασφάλεια του διαλύματος Rainbow Clean
Floor για τα πατώματά σας, βάλτε μία μικρή ποσότητα διαλύματος σε κάποιο
δυσδιάκριτο σημείο του πατώματος. Όταν στεγνώσει εντελώς, κοιτάξτε για
έναν μικρό λευκό κύκλο, που δείχνει ότι το πάτωμα έχει κερί ή λάδι και δεν
πρέπει να καθαριστεί με το RainJet. Αφαιρέστε το λευκό κύκλο βάζοντας
ξανά μία μικρή ποσότητα κεριού ή στιλβωτικού. Σε πατώματα τα οποία
καθαρίζονται συχνά με κερί ή με προϊόντα για περισσότερη λάμψη, το RainJet
μπορεί να αφαιρέσει τη λάμψη από το πάτωμα.

a. Χρησιμοποιήστε το Rainbow για να περάσετε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να καθαρίσετε, και βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στην επιφάνεια.

b. Αδειάστε και ξεπλύνετε το δοχείο νερού. Μην το ξαναγεμίσετε.

2. Προετοιμάστε το RainJet…
a. Ξεκινήστε αδειάζοντας το δοχείο νερού. Συνδέστε το Rainbow στην πλατφόρμα. Συνδέστε το σωλήνα και τις ράβδους.
b. Για να μαλακώσετε το σφουγγάρι, το υγραίνετε με νερό πριν από τη χρήση.
c. Εισαγάγετε την κάτω ράβδο με το αρσενικό άκρο στο άνοιγμα στο πάνω μέρος του RainJet. Πατήστε προς τα κάτω
μέχρι το κουμπί ασφάλισης να κάνει κλικ.
d. Βάλτε στο δοχείο του RainJet ένα καπάκι διαλύματος Rainbow Clean Floor.
e. Γεμίστε το υπόλοιπο του δοχείου του RainJet με κρύο, καθαρό νερό βρύσης και ασφαλίστε καλά το καπάκι.
f. Εισαγάγετε το δοχείο RainJet στο σώμα του RainJet μέχρι να το ακούσετε να ασφαλίζει στη θέση του.

3. Καθαρίστε…
a. Λειτουργήστε το Rainbow στην υψηλή ένταση.
b. Πιέστε τη χειρολαβή της σκανδάλης του πιστολιού και απλώστε το διάλυμα στο πάτωμα. Χρησιμοποιήστε το
σφουγγάρι ή τη βούρτσα για να καθαρίσετε το πάτωμα με κινήσεις εμπρός και πίσω.
c. Για να μαζέψετε υγρά, χρησιμοποιήστε το μάκτρο και τραβήξτε προς τα πίσω.
d. Όταν τελειώσετε το καθάρισμα, καθαρίστε και ξεπλύνετε το δοχείο του νερού. Αφήστε το να στεγνώσει.
e. Ξεπλύνετε το δοχείο RainJet με κρύο, καθαρό νερό από τη βρύση. Αφήστε το να στεγνώσει.

Είναι το RainJet ασφαλές για τα ζώα;
Ναι, όταν χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα, το διάλυμα Rainbow
Clean Floor δεν είναι επιβλαβές για τα ζώα.
Πού μπορώ να απευθυνθώ για τη συντήρηση του RainJet ή για την
αγορά επιπλέον διαλύματος Clean Floor;
Αυτή η συσκευή Rainbow έχει υποστεί σχολαστικούς ελέγχους και
επιθεωρήσεις. Για ζητήματα συντήρησης, ή για την αγορά ανταλλακτικών
ή επιπλέον διαλύματος Clean Floor, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο διανομέα Rainbow της περιοχής σας. Αν δεν μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το διανομέα από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή,
επισκεφθείτε το rainbowsystem.com για να βρείτε τον πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο διανομέα Rainbow.
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