


Osana Rexairin asiakaspalveluohjelmaa jokaiselle MiniJetille 
annetaan asiakaspalvelun sarjanumero vasta sen jälkeen, 
kun se on läpäissyt laadunvalvontatestauksen. Sarjanumero 
oikeuttaa seuraaviin:

 

Merkitse sarjanumero myöhempää tarvetta varten alla olevaan 
tilaan. Uutta, alkuperäistä MiniJetiä ei saa myydä ilman tätä 
numeroa. Jos sarjanumero puuttuu, Rexair ei esitä väitteitä 
laitteen alkuperästä, iästä tai kunnosta. Jos et löydä MiniJetin 
sarjanumeroa, ota yhteyttä Rexair´n asiakaspalveluosastoon.

MiniJet puhdistaa tehokkaasti itsepäiset läiskät ja tahrat 
kokolattiamatoista, verhoilusta ja kankaista. Sitä on helppo 
käyttää ja se kiinnittyy Rainbow´n etuosaan. MiniJetiä on 
helppo liikutella ja käyttää pienillä alueilla pitkän, joustavan 
imuletkun ansiosta. Sen avulla voidaan myös imuroida märkää 
pintaan pelkän kahvan avulla ilman lisälaitetta. 

Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can’t Fly® and the configuration of the 
Rainbow® Cleaning System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.
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 9 Todistus omistajuudesta sinulle

 9 Takuutodistus jälleenmyyjälle

 9 Todistus laadunvalvontatarkastuksen läpäisemisestä

 9 Varmistus tehdaskunnosta
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Asiakastukinumerosi

MINIJET SARJANUMERO  

VALTUUTETTU RAINBOW-JÄLLEENMYYJÄ

NIMI
MiniJet 
hoito-ohjeet, 
takuutiedot, 
varaosat ja 
huoltotiedot 
saat paikalliselta 
valtuutetulta 
Rainbow-
jälleenmyyjältä.

OSOITE

KAUPUNKI/OSAVALTIO/ 
POSTINUMERO

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI



!  VAROITUS: TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA LOUKKAANTUMISVAARAN VÄHENTÄMISEKSI

1. Älä jätä laitetta pistorasiaan kytkettynä. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä. Irrota 
se pistorasiasta myös ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

2. Käytä laitetta vain sisätilassa sähköiskuvaaran vähentämiseksi.

3. Vältä sähköiskun ja tulipalon vaaraa käyttämällä tämän laitteen kanssa käytettäviksi 
tarkoitettuja Rainbow´n puhdistustuotteita.

4. MiniJet sisältää sähköpumpun. ÄLÄ upota MiniJetin runkoa veteen, kun täytät tai 
puhdistat säiliötä.

!  IMPORTANTE 
5. MiniJetin säiliössä on tarkoitettu käytettäväksi vain Rainbow AquaMate Shampoo -liuosta 

ja puhdasta, kylmää hanavettä. Älä pane mitään seuraavista vesisäiliöön MiniJetin 
vaurioitumisen välttämiseksi:

• Kuuma vesi tai nesteet

• Kaupallisesti saatavilla olevat puhdistusnesteet tai yhdisteet

6. Älä käytä viimeistelemättömillä, öljytyillä tai vahatuilla puisilla laudoilla ja tiivistämättömillä 
laatoilla, koska ne eivät ehkä kestä vettä.
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7. Älä käytä MiniJetiä, kun vesisäiliö on tyhjä. Tämä voi vaurioittaa pumppua.

8. Älä upota MiniJetin runkoa nesteisiin. 

9. Katso lisäturvaohjeet Rainbow´n käyttöoppaasta.

Kaksoiseristetyn Sähkölaitteen Huoltaminen
Kaksoiseristetyssä sähkölaitteessa on maadoituksen sijaan kaksi eristysjärjestelmää. 
Kaksoiseristetyissä sähkölaitteissa ei ole maadoitusta, eikä niihin saa lisätä maadoitusta. 
Kaksoiseristetyn sähkölaitteen huolto vaatii äärimmäistä huolellisuutta ja järjestelmän tuntemusta, 
ja on jätettävä pätevälle Rainbow-huoltomiehelle. Kaksoiseristetyn sähkölaitteen varaosien on 
vastattava korvattavia osia. Kaksoiseristetyissä sähkölaitteissa on merkintä “DOUBLE-INSULATION” 
tai “DOUBLE-INSULATED”.  Siihen on myös saatettu merkitä symboli (neliö neliön sisällä). Kaikki 
huolto, puhdistusta lukuun ottamatta, on jätettävä valtuutetun Rainbow-jälleenmyyjän tai -huollon 
hoidettavaksi.

Tärkeitä Turvallisuusohjeita
TÄMÄN SYMBOLIN MERKITYS ON ‘VAROITUS’.
Sähkölaitteita käytettäessä varovaisuutta on noudatettava, mukaan lukien seuraavia:

TÄMÄN SYMBOLN MERKITYS ON ‘LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ.” 

TÄMÄN SYMBOLIN MERKITYS ON ‘TÄMÄ ON VETTÄ IMEVÄ PUHDISTUSLAITE VESILIUOSTEN 
IMEMISEEN, JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ VAAHTOUTUVIA PESUAINEITA.’

IPX4 ON VESITIIVEYDEN LUOKITUS.

SÄÄSTÄ NÄMÄ 
OHJEET

TÄMÄ SÄHKÖLAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN 
KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. KÄYTÄ MINIJET  AINOASTAAN TÄSSÄ 
KÄYTTÖOPPAASSA KUVATULLA TAVALLA. KÄYTÄ MINIJET VAIN 
MALLIN RHCS19 RAINBOW-IMURIN KANSSA.



Säilytys Ja Huolto
• Irrota imutyökalu letkun rungosta. Irrota lasi ja huuhtele lämpimällä vedellä, kunnes se on puhdas.

• Ennen kuin varastoit MiniJetin, tyhjennä säiliö ja tyhjennä jäljellä oleva säiliön kotelosta imuroimalla MiniJetin letkun rungolla.

• Varastoi ja anna kuivua.

Tutustu MiniJetiisi MiniJet®

1. MiniJetin imutyökalu
2. MiniJetin imutyökalun lasit
3. MiniJetin runko
4. MiniJetin säiliö
5. MiniJetin letku 
6. MiniJetin letkun liitäntä 
7. MiniJetin laukaisin
8. Rainbow*
9. Rainbow´n vipu ja vesiallas*
10. Rainbow AquaMate Shampoo Concentrate

*Ei kuulu toimitukseen
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Pikaopas

1. Valmistele Lattia…
a. Imuroi koko puhdistettava alue Rainbow-imurilla ja varmista, että pinnalla ei ole roskia. 
b. Tyhjennä ja huuhtele vesiallas. Älä täytä uudelleen.

2. Valmistele MiniJet…
a. Aloita tyhjästä vesisäiliöstä. Kiinnitä Rainbow ja vipu. 

b. Kiinnitä MiniJet painamalla letkun liitin ilman Rainbow´n ilman tuloaukkoon kunnes se 
napsahtaa. 

c. Mittaa yksi korkillinen Rainbow AquaMate Shampoo Concentrate -liuosta ja lisää se MiniJetin 
säiliöön.

d. Täytä MiniJetin säiliö viileällä, puhtaalla hanavedellä ja sulje korkki tiukasti.

e. Paina MiniJetin säiliötä MiniJetin runkoon, kunnes kuulet sen napsahtavan paikoilleen.

3. Siivoa…
a. Kytke Rainbow tehotilaan. 

b. Paina MiniJetin laukaisinta ja levitä liuosta mattoon tai verhoiluun. Vapauta laukaisin ja 
puhdista pinta liikuttamalla imutyökalua eteen- ja taaksepäin suuntautuvilla liikkeillä.

c. Ime jäljellä oleva neste hitailla taaksepäin suuntautuvilla liikkeillä.

d. Jos haluat matosta tai verhoilusta erittäin kuivaa, imuroi koko pinta toisen kerran.

e. Kun olet lopettanut siivouksen, tyhjennä ja huuhtele Rainbow´n vesisäiliö. Anna sen kuivua.

f. Huuhtele MiniJetin säiliö viileällä, puhtaalla hanavedellä. Anna sen kuivua.

Onko MiniJetiä turvallista käyttää matolla ja 
verhoilulla? 

Jos epäröit Rainbow´n AquaMate Shampoo Concentrate 
-liuoksen käyttöä matolla, verhoilussa tai kankaalla, 
levitä pieni määrä liuosta huomaamattomaan kohtaan 
puhdistettavaa pintaa. Ensimmäinen testi kannattaa tehdä 
puhdistamalla pieni piilossa oleva kohta verhoilua ja 
varmistaa, että liuos ei vahingoita mattoa tai verhoilua. 

Onko MiniJetiä turvallista käyttää lemmikkieläinten 
lähettyvillä? 
Kyllä. Kun käytät suositellun määrän (kupillisen) Rainbow 
AquaMate Shampoo -liuosta, se ei ole haitallinen 
lemmikkieläimille.

Missä voin huollattaa MiniJetin tai ostaa lisää 
Rainbow AquaMate Shampoo Concentrate -liuosta? 
Tämä Rainbow-laite on testattu ja tarkastettu 
perusteellisesti. Ota huoltoon tai varaosien tai ylimääräisen 
AquaMate Shampoo Concentrate -liuoksen ostoon 
liittyen yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Rainbow-
jälleenmyyjään. Jos et saa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta 
ostit laitteen, etsi paikallinen Rainbow-jälleenmyyjä 
verkkosivulta rainbowsystem.com.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä
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