Numer Klienta
W ramach programu profesjonalnej obsługi klienta firmy Rexair, każda
przystawka AquaMate po przejściu testów jakości otrzymuje numer
seryjny profesjonalnej obsługi klienta. Taki numer zapewnia:
99
99
99
99

Właścicielowi, identyfikację klienta
Dystrybutorowi, identyfikację gwarancji
Pewność, że urządzenie przeszło test kontroli jakości
Pewność stanu technicznego fabrycznie nowego urządzenia

W przypadku konieczności skorzystania w przyszłości wpisz numer
seryjny w poniższej ramce. Żadna autentyczna przystawka AquaMate
nie powinna być sprzedawana bez tego numeru. Jeżeli brakuje numeru
seryjnego, Rexair nie gwarantuje pochodzenia, wieku czy stanu takiego
urządzenia. Jeżeli macie Państwo problem ze zlokalizowaniem numeru
seryjnego w przystawce AquaMate, prosimy o kontakt z działem obsługi
klienta Rexair.

NUMER SERYJNY PRZYSTAWKI AQUAMATE

TWÓJ AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR RAINBOW
NAZWA
ADRES
MIASTO/WOJEWÓDZTWO/
KOD POCZTOWY
TELEFON

Skontaktuj się
z lokalnym
autoryzowanym
dystrybutorem,
w celu uzyskania
informacji o zasadach
dbałości o przystawkę
AquaMate, zakresie
gwarancji, częściach
zamiennych
oraz usługach
serwisowych.

E-MAIL
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Ważne Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa
!

NINIEJSZY SYMBOL OZNACZA „OSTROŻ-NIE”. Podczas korzystania z urządzenia elek-trycznego należy
zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:
NINIEJSZY SYMBOL OZNACZA „PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM
TEGO URZĄDZENIA”.
NINIEJSZY SYMBOL OZNACZA, ŻE „JEST TO URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA SSAWNO-WODNEGO,
SŁUŻĄCE DO ASPIRACJI ROZTWORU WODNEGO, KTÓRY MOŻE ZAWIERAĆ DETERGENT SPIENIAJĄCY”

IPX4 JEST TO STOPIEŃ OCHRONY PRZED WNIKANIEM WODY.

!
1.
2.
3.
4.
5.

!

7. Należy używać wyłącznie płynu AquaMate Concentrate Solution lub Clean Floor Concentrate
Solution w małym bocznym zbiorniczku.
8. Nie należy używać urządzenia na drewnianych, marmurowych podłogach lub linoleum.
9. Należy upewnić się, że dywan jest całkowicie suchy przed użyciem przystawki Rainbow Power
Nozzle do odkurzania.
10. Nie należy używać urządzenia AquaMate z pustym zbiornikiem. Może to skutkować
uszkodzeniem pompy.
11. Dalsze instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dostępne są w przewodniku użytkownika.

OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIĘCIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM BĄDŹ USZKODZENIA CIAŁA. Naprawy Serwisowe Podwójnie Izolowanych
Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do sieci. Należy odłączać urządzenie z sieci kiedy
pozostawia się je bez nadzoru lub przed obsługą serwisową.
W celu uniknięcia porażenia prądem należy używać urządzenie wyłącznie w pomieszczeniach.
W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem i pożaru, należy używać wyłącznie produktów Rainbow
przeznaczonych do urządzenia.
W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, do zbierania mokrych przedmiotów należy
wykorzystywać wyłącznie węża dołączonego do urządzenia. Patrz instrukcja użytkownika. Nie
należy w żaden sposób modyfikować wtyczki.
Urządzenie AquaMate wyposażone jest w silnik elektryczny i przewód. W celu uniknięcia ryzyka
porażenia prądem. NIE należy zanurzać przewodu w wodzie podczas napełniania lub czyszczenia
zbiornika.

WAŻNE

6. Zbiornik AquaMate jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie czystej wody z kranu. Aby uniknąć
zniszczenia urządzenia AquaMate nie należy umieszczać w zbiorniku następujących rzeczy:
• Gorącej wody bądź płynów.
• Jakichkolwiek detergentów włącznie z produktami Rainbow.
• Dostępnych na rynku płynów i związków czyszczących.

Urządzeń

W podwójnie izolowanych urządzeniach wykorzystywane są dwa systemy izolacji zamiast
uziemienia. W podwójnie izolowanych urządzeniach ani nie występuje uziemienie ani tego
typu urządzenie nie powinno być dodawane do urządzenia. Obsługa serwisowa podwójnie
izolowanych urządzeń wymaga ekstremalnej uwagi i znajomości systemu i powinna być
wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy Rainbow. Części
zamienne do podwójnie izolowanych urządzeń muszą być identyczne z częściami, które
je zastępują. Urządzenia podwójnie izolowane są oznaczone następującymi słowami
„PODWÓJNA IZOLACJA” lub „PODWÓJNIE IZOLOWANE”. Na urządzeniu może pojawić się
także symbol (kwadrat w kwadracie). Jakiekolwiek czynności serwisowe inne niż
czyszczenie powinny być wykonywane przez autoryzowanego dystrybutora Rainbow lub
centrum serwisowe.

ZACHOWAJ TE
INSTRUKCJE

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKU DOMOWEGO. URZĄDZENIE
AQUAMATE POWINNO BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE W SPOSÓB OKREŚLONY W
INSTRUKCJI. URZĄDZENIA AQUAMATE NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE Z MODELEM
RHCS19 RAINBOW.
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Zapoznaj Się Ze Swoim Urządzeniem AquaMate®
4

Mydło + Woda
Tylko woda
Odwadnianie
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AquaMate
Zbiornik AquaMate
Rury ze stali nierdzewnej*
Wąż Rainbow*
Rainbow*
Podstawa Rainbow i zbiornik wody*
Płyn AquaMate Concentrate Solution

* Nie Zawiera
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! OSTROŻNIE: Nie należy używać urządzenia AquaMate
na podłogach drewnianych, laminatach, marmurze, perskich i
orientalnych dywanach oraz innych powierzchniach, które mogą być
wrażliwe na wodę lub łatwo zarysowane.

Przechowywanie I Obsługa
•
•
•
•
•
•
•
•

Przezroczyste plastikowe soczewki umieszczone w przedniej części AquaMate mogą być z łatwością usunięte w celu czyszczenia między użyciami.
Obrotowa szczotka może zostać ściągnięta, aby umożliwić czyszczenie pomiędzy użyciami.
Aby usunąć wodę z rur usuń przednie soczewki i uruchom urządzenie Rainbow przez 20 sekund.
Nawet mała ilość mydła długo się utrzymuje! Nie używaj więcej niż jedna nakrętka mydła w zbiorniku, zawsze uzupełniając pozostałą część czystą wodą.
Nie przechowuj urządzenia AquaMate z wodą lub mydłem w zbiorniku.
Przed schowaniem AquaMate opróżnij zbiornik i odessij wodę pozostającą w zbiornikach.
Zawsze zakręcaj zawór I usuwaj zbiornik wody. Eliminuje to ryzyko wycieku.
Kiedy AquaMate pozostaje bez nadzoru przez krótki okres czasu, zakręć zawór.
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Przewodnik Szybkiego Uruchomienia
1. Przygotuj Dywan…
a. Użyj urządzenia Rainbow i przystawki Power Nozzle do odkurzenia całego obszaru, który chcesz
oczyścić, upewniając się, że na powierzchni nie zalegają pozostałości.
b. Opróżnij i opłucz zbiornik wody. Nie napełniaj ponownie.

2. Przygotuj AquaMate…
a. Zacznij od pustego zbiornika wody. Połącz Rainbow z podstawką. Podłącz wąż i rury.
b. Włóż dolną część rury z męskim zakończeniem do otworu znajdującego się w górnej części
c.
d.
e.
f.

urządzenia AquaMate. Wciśnij aż do usłyszenia kliknięcia blokady guzikowej.
Dodaj jedną nakrętkę koncentratu Rainbow AquaMate Concentrate Solution do
zbiorniczka na mydło.
Napełnij resztę zbiornika AquaMate zimną czystą wodą i mocno zabezpiecz nakrętkę.
Napełnij zbiornik AquaMate zimną czystą wodą z kranu i mocno dokręć nakrętkę.
Wsuń zbiornik AquaMate w korpus urządzenia aż poczujesz, że zablokował się na miejscu.

3. Szampon…
a. Ustaw przełącznik AquaMate w pozycji WODA + MYDŁO (SOAP + WATER). Przełącz Rainbow

5. Odwadnianie…
a.
b.
c.
d.

Ustaw przełącznik AquaMate w pozycji ODWADNIANIE (EXTRACT).
Usuń pozostającą na dywanie wodę stosując powolne ruchy wsteczne.
Aby zupełnie osuszyć dywan powtórz czynność na całej powierzchni.
Po zakończeniu czyszczenia opróżnij i wypłucz zbiornik wody. Pozwól mu wyschnąć.

Uruchamianie AquaMate
Urządzenie AquaMate może wymagać zalewania, które trwa około 20 sekund. Możliwe jest zredukowanie
czasu zalewania przez wykonanie kilku czynności:

1. Należy upewnić się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo osadzony.
2. Należy przełączyć zawór w pozycję MYDŁO + WODA (SOAP + WATER).
3. Kilkakrotnie ściśnij i zwolnij spust na uchwycie.
Jeżeli zbiornik na mydło ulegnie opróżnieniu podczas pracy z użyciem AquaMate, a zawór będzie ustawiony
w pozycji MYDŁO + WODA (SOAP + WATER) nie będzie podawana woda, ponieważ w tym czasie powietrze
jest wciągane przez zbiornik na mydło. Kiedy AquaMate jest używany bez mydła, zawsze napełniaj zbiornik
na mydło wodą, aby zapobiec zapowietrzeniu układu.

w tryb HIGH.

b. Ściśnij spust wyzwalacza pistoletowego i umieść roztwór na dywanie poruszając powoli
do przodu i do tyłu. Użyj przełącznika blokady wyzwalacza na uchwycie, aby uruchomić
obrotową szczotkę.

4. Wypłucz…
a. Ustaw przełącznik AquaMate w pozycji TYLKO WODA (WATER ONLY).
b. Ściśnij spust wyzwalacza pistoletowego i płucz dywan poruszając powoli do przodu i do tyłu.
Użyj przełącznika blokady wyzwalacza na uchwycie, aby uruchomić obrotową szczotkę.
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