Asiakastukinumerosi
Osana Rexair asiakastukiohjelmaa kullekin Rainbow
AquaMate –tuotteelle annetaan asiakastuen sarjanumero
vasta, kun se läpäisee laadunvalvontatestin. Tämän
tuotteen sarjanumero on:
99
99
99
99

Omistajatunnisteesi
Takuutunniste jälleenmyyjälle
Laadunvalvontatestin läpäisytodistus
“Tehdastuore”-todistus

Kirjoita sarjanumero tulevaa käyttöä varten alla olevaan
tilaan. Aitoa, uutta Rainbow AquaMate ei saa myydä ilman
tätä numeroa. Jos sarjanumero puuttuu, Rexair ei takaa
yksikön -> tuotteen alkuperää, ikää eikä kuntoa. Jos
et löydä Rainbow AquaMate sarjanumeroa, ota yhteys
Rexairin asiakaspalveluosastoon.

AQUAMATE SARJANUMERO

VALTUUTETTU RAINBOW-JÄLLEENMYYJÄ
NIMI
OSOITE
KAUPUNKI/OSAVALTIO/
POSTINUMERO
PUHELIN

AquaMate
hoito-ohjeet,
takuutiedot,
varaosat ja
huoltotiedot
saat paikalliselta
valtuutetulta
Rainbowjälleenmyyjältä.
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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.

!
1.
2.
3.
4.
5.

!
6.

VAROITUS: TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA LOUKKAANTUMISVAARAN VÄHENTÄMISEKS.
Älä jätä laitetta pistorasiaan kytkettynä. Irrota se pistorasiasta, kun se ei ole käytössä ja
kun se aiotaan huoltaa.
Käytä vain sisätiloissa sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
Käytä ainoastaan tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja Rainbowpuhdistustuotteita, jotta sähköiskun ja tulipalon vaara olisi pienempi.
Rainbow märkään märkäimurointiin. Katso Rainbown käyttöopasta. Älä muuta pistoketta
tai pistorasiaa millään tavalla.
AquaMate sisältää sähkömoottorin ja virtajohdon. ÄLÄ upota sähköjohtoa veteen
täyttäessäsi tai puhdistaessasi säiliötä, jotta vältyt sähköiskun vaaralta.

Käytä pienessä sivusaippuasäiliössä ainoastaan AquaMate Concentrate Solution tai Clean
Floor Concentrate Solution -liuosta.
8. Älä käytä kovapuu-sanaa ei Suomessa käytetä, käytä sanaa puulattia!
9. Varmista ennen Rainbow Power Nozzlella imuroimista, että matto on että matto on
läpikotaisin kuiva.
10. Älä käytä AquaMatea puhdasvesisäiliön ollessa tyhjä. Se voisi voi pumppua.
11. Muita turvaohjeita on Rainbown käyttöoppaassa.
7.

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 “DOUBLEINSULATION” 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.

IMPORTANTE
AquaMaten säiliössä -> vesisäiliössä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan puhdasta,
kylmää vesijohtovettä. Jotta AquaMate ei vioittuisi, älä aseta -> kaada säiliössä ->
vesisäiliössä mitään seuraavista:
• Kuumaa vettä tai kuumia nesteitä.
• Minkäänlaisia pesuaineita, mukaan lukien Rainbow-tuotteet.
• Kaupallisesti saatavilla olevia puhdistusnesteitä tai -yhdisteitä.

SÄÄSTÄ NÄMÄ
OHJEET

TÄMÄ SÄHKÖLAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN
KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. KÄYTÄ AQUAMATE AINOASTAAN TÄSSÄ
KÄYTTÖOPPAASSA KUVATULLA TAVALLA. KÄYTÄ AQUAMATE VAIN
MALLIN RHCS19 RAINBOW-IMURIN KANSSA.
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Tutustu AquaMate Mattopesuriin®
4

Saippua ja vesi
Vain Vettä
Poista
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AquaMate
Tanque del AquaMate
Varillas de acero inoxidable*
Manguera Rainbow*
Rainbow*
Carretilla y Recipiente para el agua del Rainbow*
Solución Concentrada AquaMate

* No incluidos
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! VAROITUS: Älä käytä AquaMate kovapuulattioilla,
laminaateilla, marmorilla, persialaisilla tai itämaisilla matoilla
tai muilla pinnoilla, joita vesi voi vahingoittaa tai jotka voivat
naarmuuntua helposti.

Varastointi Ja Huolto
•
•
•
•
•
•
•
•

AquaMate edessä oleva kirkas muovilinssi voidaan helposti irrottaa käyttökertojen välissä puhdistettavaksi.
Harjarulla voidaan vetää, jotta se voidaan puhdistaa käyttökertojen välillä.
Voit poistaa veden putkista irrottamalla etulinssin ja käyttämällä Rainbowta 20 sekuntia.
Pienellä saippuamäärällä pääsee pitkälle! Älä käytä saippuasäiliössä enempää kuin yksi korkillinen saippuaa, ja täytä saippuasäiliö aina puhtaalla vedellä.
Älä jätä AquaMate säiliöön vettä tai saippuaa säilytyksen ajaksi.
Tyhjennä säiliö ja ime kaikki säiliöön jäänyt vesi ennen AquaMate varastointia.
Kytke venttiili aina off-asentoon ja irrota vesisäiliö. Tämä estää vuodot.
Jos AquaMate jätetään hetkeksi valvomatta, käännä venttiili off-asentoon.
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Pikaopas
1. Valmistele Matto…
a. Imuroi puhdistettava alue käytäen Rainbow-imuria ja Power Nozzle suutinta.
b. Tyhjennä ja huuhtele vesiallas. Älä täytä uudelleen.

2. Valmistele AquaMate…
a. Aloita tyhjällä vesisäiliöllä. Kytke Rainbow ja alusta. Kytke letku ja putket.
b. Aseta alemman putken urospää AquaMate päällä olevaan aukkoon.
Paina alaspäin siten, että lukkopainike napsahtaa.
c. Lisää korkillinen Rainbow AquaMate Concentrate Solution -liuosta
AquaMate saippuasäiliöön.
d. Täytä AquaMate saippuasäiliö viileällä, puhtaalla raanavedellä ja sulje
korkki tiukasti.
e. Täytä AquaMate vesisäiliö viileällä, puhtaalla vesijohtovedellä ja sulje
korkki tiukasti.
f. Aseta Aquamaten säiliö kiinni Aquamateen siten, että se vesijohtovedellä
paikoilleen.

3. Shampoo…
a. Käännä AquaMate kytkin asentoon SOAP + WATER. Kytke Rainbow HIGH-tilaan.
b. Purista pistoolin liipaisinta ja levitä liuosta lattialle hitailla lattian kattavilla
edestakaisilla vedoilla. Pidä harjarulla täysin päällä kahvan liipaisimen
lukituskytkimellä.

4. Huuhtele…
a. Käännä AquaMate kytkin asentoon WATER ONLY.
b. Purista pistoolin liipaisinta ja huuhtele matto lattian kattavilla edestakaisilla
vedoilla. Pidä harjarulla täysin päällä kahvan liipaisimen lukituskytkimellä.

5. Poista…
a. Käännä AquaMate kytkin asentoon EXTRACT.
b. Poista mattoon jäänyt vesi hitain edestakaisin liikkein.
c. Jos haluat, että matto tulee erittäin kuivaksi, käy koko alue läpi
toisenkin kerran.
d. Kun puhdistus on suoritettu, tyhjennä ja huuhtele vesiallas. Anna kuivua.

Aquamaten Esitäyttö - Siemenvesi
AquaMate saattaa vaatia esitäyttöä, mikä voi viedä noin 20 sekuntia. Voit lyhentää
esitäyttöaikaa suorittamalla seuraavat toimet:
1. Varmista, että vesisäiliö istuu kunnolla.
2. Varmista, että vesisäilö on asetettu kunnolla paikoilleen.
3. Purista ja vapauta liipaisin useita kertoja.
Jos saippuasäiliö tyhjenee AquaMate käytön aikana ja venttiili on asennossa SOAP + WATER,
laite ei käytä vettä, sillä saippuasäiliöstä imetään ilmaa. Kun käytät AquaMate ilman saippuaa,
täytä saippuasäiliö aina vedellä, jotta esitäyttöä ei menetetä.
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