COM BASE NO PRINCÍPIO DE QUE

Wet Dust Can’t Fly ®
(Poeira Molhada Não Pode Voar)
A RAINBOW ® UTILIZA

The Power of Water ®
(O Poder da Água)
PARA REMOVER, DE FORMA EFICAZ,
SUJEIRAS E PARTÍCULAS DE PÓ DA SUA CASA.

número de cuidado do cliente
Como parte do programa de cuidado do Cliente Rexair, cada Rainbow e Tubo de Pressão recebe um número de série de
Cuidado do Cliente apenas após passar por uma avaliação de segurança e Controle de Qualidade. Este número de série
fornece:
 Identiÿ cação de posse do producto
 Identiÿ cação da garantia para seu Distribuidor

 Segurança da avaliação de Controle de Qualidade
 Segurança da condição de “original de fábrica”

Para referência futura, registre o número de série no espaço fornecido abaixo. Nenhum Rainbow e Tubo de Pressão
deverão ser vendidos sem este número. Se o número de série estiver em falta, a Rexair não se responsabiliza pela
origem, idade ou condição do aparelho. Se não for capaz de localizar o número de série do seu Rainbow e Tubo de
Pressão, por favor contate nossos distribuidores autorizados.
Vacuum Cleaner Modelos:
E2 Tipo 23P 220-240V
E2 Tipo 12 100-127V

NÚMERO DE SÉRIE RAINBOW

Model: e2 - 73 db(A)
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MENSAGEM DA REXAIR®

Rainbow® é certiÿ cado

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade
para o congratular e agradecer pela escolha
do Sistema de Limpeza Rainbow. O seu
novo Rainbow é o resultado de mais de 75
anos de pesquisa continuada de produto,
desenvolvimento e genuinidade. Hoje em dia,
os produtos Rainbow são vendidos em todos
os 50 estados dos EUA e em mais de 75 países
a nível mundial. Acreditamos que o Rainbow é
o sistema de limpeza doméstica mais versátil e
eÿ caz disponível.

asthma & allergy friendly ™

(não interfere em alergias & asma)
pela Fundação Americana de
Alergias e Asma*.

Com utilização e cuidado adequados, o Rainbow
irá melhorar, de forma signiÿ cativa, seu
ambiente e irá proporcionar-lhe anos de serviço
eÿ caz. Por favor, dispenda alguns minutos para
rever este guia e familiarizar-se com seu novo
Sistema de Limpeza Rainbow.

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

Se tiver dúvidas ou experimentar qualquer
problema com o seu Rainbow, por favor contate
o Distribuidor onde adquiriu o seu Rainbow. Se
não for capaz de contatá-lo, não hesite e contate
diretamente o departamento de serviço ao
cliente da Rexair para assistência.
A Rexair é um membro
orgulhoso da Associação
de Venda Direta e adere ao
Código de Ética DSA.

* O LOGOTIPO de NÃO INTERFERÊNCIA EM ALERGIAS & ASMA e NÃO
INTERFERÊNCIA EM ALERGIAS & Asma* são Marcas Certiÿ cadas e
Registadas da ALLERGY STANDARDS LIMITED. A FUNDAÇÃO AMERICANA DE
ALERGIAS E ASMA é uma Marca Registada da AAFA.

50 W. Big Beaver Road, Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America
(248) 643-7222
custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com
Rainbow ®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair ®, The Power of Water ®,
Wet Dust Can’t Fly ® e a conÿ guração do Sistema de Limpeza Rainbow ® são marcas
registadas da Rexair LLC, Troy, Michigan, Estados Unidos da América.
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Instruções de Segurança Importantes
!

POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTES APARELHOS
UTILIZE APENAS OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE

! AVISO: A mangueira eletriÿ cada contém ÿ os elétricos e deve ser inspecionada
regularmente. Não usar se estiver daniÿ cada, cortada ou perfurada. Evite pegar objetos
aÿ ados. Não utilize ou repare uma mangueira daniÿ cada. Entre em contato com o
Distribuidor Autorizado Rainbow ou Centro de Serviços para reparos. Não mergulhe
o cabo no líquido para limpar. Use a mangueira eletriÿ cada apenas com acessórios
Rainbow ou em carpete úmido pelo processo de limpeza Rainbow. Sempre desligue
este aparelho antes de conectar ou desconectar a mangueira ou o bico motorizado.
! AVISO: Devido ao perigo de choque, qualquer eletrodoméstico deverá ser
utilizado segundo as instruções. A utilização de qualquer produto elétrico deverá
seguir as normas de segurança. Podem ocorrer fugas elétricas e curto-circuito sempre
que houver eletricidade. Se o usuário estiver no chão, num porão ou numa área onde
uma linha de água possa atingir o chão; poderá resultar em um choque elétrico grave.
Portanto, utilize o Rainbow apenas como indicado neste Manual do Proprietário.
!
ATENÇÃO: O depósito de água Rainbow não irá absorver materiais
que sejam resistentes à ação da água, incluindo compostos de gordura
e óleo (como por exemplo fuligem ou cinzas) e substâncias de pó (como
por exemplo cerâmica, cimento ou gesso). Não utilize o Rainbow para
aspirar ou nas proximidades de quaisquer materiais tóxicos e voláteis.

1. Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade e pessoas
com redução de capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência
e conhecimento, se receberem supervisão ou instruções relacionadas ao uso do
aparelho de maneira segura e compreenderem os riscos envolvidos. Crianças não
devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo usuário não deve ser
feita por crianças sem supervisão.
2. Desligue o Rainbow sempre que não estiver sendo utilizado. Desligue o interruptor
principal antes de desligar da corrente elétrica. Segure a ÿ cha elétrica para desligar
da tomada de modo a evitar danos ao cabo, ÿ cha, pinos ou receptor. Não passe
com o aparelho por cima do cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.
Não utilize o aparelho com a ÿ cha ou cabo daniÿ cados.
3. Não deixe o aparelho ligado. Desligue o Rainbow da tomada quando não estiver
olhando e antes de reparos ou substituir o cinto de direção em bicos motorizados.
4. Se o seu Rainbow ou acessório do Rainbow estiver daniÿ cado, não tente utilizá-lo.
Se o Rainbow não estiver funcionando adequadamente, tiver caído, daniÿ cado,
tiver sido deixado em área externa ou tiver caído na água, contate um Distribuidor
Rainbow Autorizado.
5. Não limpe a unidade ou desconecte o tubo até que o Rainbow esteja desligado e a
ÿ cha elétrica retirada da tomada.
6. Não ligue o aparelho do receptor de uma ÿ ação de luz incandescente ou utilize
quaisquer extensões. Não utilize transformadores portáteis ou conversores de
voltagem.
7. Não utilize o Rainbow ou qualquer acessório Rainbow para desligar drenos. Se
uma tubulação de gás estiver ligada ao Rainbow poderá causar uma explosão.
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8. Nunca toque num lavatório de metal, tubo de água quente ou frio enquanto toca,
ao mesmo tempo, nas partes metálicas de qualquer eletrodoméstico, ÿ ação de luz
ou interruptor. O seu corpo pode criar um circuito elétrico até a terra. Além disso,
superfícies molhadas podem aumentar este perigo. Não mexa na ÿ cha elétrica ou
no aparelho com as mãos molhadas.
9. (A) Não coloque quaisquer objetos nas aberturas; Não utilize quaisquer aberturas
bloqueadas; mantenha-as livres de pó, sujeira, cabelos e qualquer outra coisa que
possa reduzir o ° uxo de ar; (B) Mantenha cabelos, roupas soltas, dedos e outras
partes do corpo longe dase aberturas e partes em movimento; (C) Tenha cuidado
redobrado quando da limpeza de escadas.
10.Não aspire qualquer coisa que esteja em brasa ou soltando fumaça, como, por
exemplo, cigarros, fósforos ou brasas quentes. Não utilize o aparelho para aspirar
líquidos combustíveis ou in° amáveis; como, por exemplo, gasolina ou o utilize em
áreas onde estes possam estar presentes.
11.Para evitar a possibilidade de incêndio ou explosão, não utilize o Rainbow ou
acessórios do Rainbow em áreas onde exista pó, vapor explosivo e/ou produtos
in° amáveis. Alguns líquidos de limpeza podem produzir tais vapores. Áreas onde
tiverem sido utilizados líquidos de limpeza in° amáveis deverão ser completamente
secas antes de serem aspiradas.
12.Este aparelho é instalado com duplo isolamento. Utilize apenas peças suplentes
originais. Veja as instruções para a utilização de eletrodomésticos de isolamento
duplo.
13.O Rainbow vem equipado com um interruptor de interbloqueio que não permite
que a unidade funcione se o depósito de água não estiver adequadamente
colocado. NÃO EXCEDA OS LIMITES DESTA CARACTERÍSTICA DE SEGURANÇA.
14.Seu Tubo de Pressão Rainbow contém uma escova de limpeza poderosa. Para
evitar lesões corporais, o Tubo de Pressão do Rainbow não deverá ser colocado
junto ou contra roupa solta, jóias, cabelos ou superfícies corporais enquanto o
Rainbow estiver ligado a uma tomado. O Tubo de Pressão NÃO protege contra
lesões corporais ou danos em objetos que entrem em contato direto com a escova
de limpeza.
15.Para reduzir o risco de choque elétrico, este aparelho pode ter um plugue polarizado
(uma lâmina é diferente da outra). Este plugue se encaixará em uma tomada
polarizada de apenas uma forma. Se o plugue não encaixar completamente na
tomada, vire o plugue para o outro lado. Se ainda não encaixar, entre em contato
com um eletricista qualiÿ cado para instalar a tomada adequada. Não modiÿ que
de forma alguma a tomada.
16.Se o ÿ o estiver daniÿ cado, desligue o interruptor do Rainbow e tire a unidade da
tomada. Fios de energia devem ser substituídos por um Distribuidor Autorizado
Rainbow.
17.Não utilize qualquer ventoinha com uma ÿ cha ou cabo daniÿ cado. Retire a
ventoinha ou devolva-a ao Distribuidor Autorizado para avaliação e/ou reparo.
18.Não coloque o cabo embaixo de tapetes. Não cubra o cabo com tapetes, rodas ou
coberturas similares. Não coloque o cabo debaixo da mobília ou eletrodomésticos.
Coloque o cabo longe de uma área de passagem e onde não se passe por cima.
GUARDE ESTAS
INSTRUÇÕES

ESTE APARELHO É APENAS PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA
UTILIZE O RAINBOW APENAS COMO INDICADO NESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO
rainbowsystem.com
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UTILIZAÇÃO DE APARELHO DUPLAMENTO ISOLADO Em um aparelho com isolamento duplo,
existem dois sistemas de isolamento em vez de ÿ o-terra . Em aparelhos de isolamento duplo não há ÿ o-terra, nem
meios fazer ÿ o-terra no mesmo. A utilização de um aparelho com duplo isolamento requer um cuidado extremo e
um conhecimento adequado do sistema e deverá ser feito apenas por pessoal de serviço qualiÿ cado da Rainbow. A
substituição de peças num aparelho de isolamento duplo deverá ser mediante peças originais. Um aparelho de
isolamento duplo vem marcado com as palavras “ISOLAMENTO DUPLO” ou “DUPLAMENTE ISOLADO”. O Símbolo
(quadrado dentro de um quadrado) poderá também existir no aparelho. Qualquer utilização além da limpeza deverá
ser realizada por um Distribuidor Autorizado da Rainbow.

Familiarize-se com seu Rainbow

®
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Para adquirir acessórios ou peças de substituição, por
favor contate um Distribuidor Autorizado Rainbow.
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1.
2.

Cabo elétrico
Disco de Ventoinha
de Exaustão
3. Abertura de Ar de Exaustão
4. Adaptador de Fluxo de Ar
5. Interruptor do Seletor
de Energia
6. Manípulo
7. Unidade Elétrica
8. Abertura de Entrada de Ar
9. Trincos do Depósito de Água
10. Adaptação de Carrinho
11. Parafusos Separador

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Separador
Depósito de Água
Rodas
Trinco de Pé com Rodas
Neutralizador HEPA
Ferramenta de Insu° ação &
Detergente de
Espaço Conÿ nado
18. Detergente de Bobina
de Refrigerador
19. Escova para Paredes & Chão
20. Saco Almofada
(Não mostrado).
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Extensão de Limpeza
Manípulo de Tubo de Extensão
Gatilho de Manípulo de Tubo
Extensão de Manípulo de Tubo
Ventoinha de Controlo de
Fluxo de Ar
Adaptador de Canto
Escova de Pó
Acessório de Tecidos
Tubo Eletriÿ cado
Tubo de Pressão

*Exibido Com Tubo de Pressão Opcional

Poder e Controle na Ponta dos seus Dedos
Interruptor do Seletor de Energia
O interruptor do seletor de energia controla a velocidade do motor do Rainbow.

ALTO: Utilize esta conÿ guração para limpeza geral.
DESLIGADO: Desliga a unidade na totalidade.
BAIXO: Utilize esta conÿ guração para limpeza de ar. (Ver página 13.)

Ventoinha de Controle do Fluxo de Ar
A ventoinha de controle do ° uxo de ar no manípulo do tubo pode ser aberta ou fechada para controlar o ° uxo de
ar quando aspirar itens delicados como, por exemplo, cortinados e faz com que o Tubo de Pressão seja mais fácil de
empurrar num carpete mais denso. Enquanto limpa pode, facilmente, determinar o ajuste adequado.
FLUXO DE AR REDUZIDO: Mantenha a ventoinha aberta e ajuste, quando necessário,
para diferentes trabalhos de limpeza.
POTÊNCIA TOTAL: Mantenha a ventoinha completamente fechada para um máximo
desempenho de limpeza.

Interruptor de Bloqueio de Gatilho
O interruptor do gatilho do manípulo do tubo controla a funcionalidade do tubo eletriÿ cado quando da utilização do
Tubo de Pressão, do RainbowMate, do RainJet e do AquaMate.
POSIÇÃO PARA A FRENTE: Gatilho de bloqueio - a eletricidade está desligada.
POSIÇÃO MÉDIA: (Recomendado) Aperte o gatilho para ativar ou libertar para
desligar.
POSIÇÃO PARA TRÁS: O gatilho está bloqueado - a eletricidade está ligada.

Adaptação de Carrinho
Traga seus acessórios mais utilizados enquanto limpa espaço por espaço utilizando a
Adaptação de Carrinho conveniente. Anexe a parte da frente do Rainbow deslizando
sobre a frente da cobertura nas entradas localizadas em cada um dos lados. Direcione
para baixo para bloquear no local correto. Os anexos são colocados sendo deslizados
sobre as bases do carrinho. O carrinho anexo pode também ser anexo à varinha.
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Guia de Iniciação Rápida
Em apenas alguns passos rápidos, você irá ter seu Rainbow montado e pronto para iniciar a limpeza.

1. Encha o depósito de água...

Insiraicie água fria da torneira. Encha o depósito de água até que o limite do fundo do depósito esteja coberto.
Caso encha demasiado ou encha de menos irá reduzir o desempenho da limpeza. A água deverá ser substituída
quando a ação da mesma estiver visivelmente reduzida.

2. Aperte o Rainbow ao depósito de água...

Alinhe e coloque correctamente o Rainbow na parte de cima do depósito de água. Engate os dois trincos do
depósito de água, localizados em cada um dos lados do Rainbow, junto a extremidade do depósito de água.
Para retirar o depósito de água, libert os dois trincos e erga o Rainbow. O Rainbow não funcionará sem o
depósito de água colocado adequadamente.

3. Coloque o Rainbow no carrinho...

Coloque o Rainbow com o depósito de água encaixado no carrinho, coincidindo a extremidade exterior do
Rainbow com a extremidade exterior do carrinho tal como na ÿ gura. Um trinco de pé impede que o Rainbow se
movimente. Para movimentá-lo aperte o trinco de pé.

4. Anexe o tubo...

Aperte a junçã do tubo na abertura da entrada de ar da unidade elétrica até que o tubo faça um “clique”. Para
remover, aperte ambos os trincos e puxe o tubo da unidade elétrica.

5. Ligue a Extensão...

Conecte a extremidade macho na extremidade fêmea. Aperte as extensões ao mesmo tempo até que o
bloqueio do botão faça um clique. Para desligar, prima o botão nas extensões e puxe.

6. Ligar a extensão do manípulo do tubo...

Insira a extensão do manípulo do tubo na extremidade fêmea da extensão superior. Aperte até que ouça um
“clique”. Para desligar, aperte o botão nas extremidades e puxe.

7. Selecione um acessório...

Determine o tipo de limpeza que irá realizar (ver quadro na página 11); e depois insira o acessório desejado na
extensão inferior ou na extensão do manípulo do tubo. O botão irá vedar em ambas as extensões. Para desligar,
aperte o botão nas extremidades e puxe.

8. Conecte o Rainbow à eletricidade e ligue-o...

Ligue o ÿ o na tomada que lhe for mais conveniente Selecione ALTO para um desempenho de limpeza
maximizado.
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Cuidado & Utilização Adequados
Seguir rotinas de manutenção básica irá proporcionar-lhe um serviço duradouro e sem problemas do seu Sistema de
Limpeza Rainbow. Negligenciar a totalidade ou parte destas instruções poderá fazer diminuir a eÿ ciência de limpeza e
criar despesas de serviço potencialmente desnecessárias.

Mudar a água quanto esta estiver suja...

Não utilize a mesma água do depósito por muito tempo. Veriÿ que a água
durante a limpeza e, se a água ÿ car muito suja de pó e sujeira, esvazie o
depósito de água e adicione água limpa e fresca. Encha o depósito de água até
que o limite do fundo do depósito esteja coberto. Nunca encha o depósito de
água acima deste limite.

Esvazie e limpe sempre o depósito de água...

Imediatamente após a utilização do Rainbow, remova o depósito de água e retire
a água suja através da abertura de entrada de ar. As partículas mais pesadas irão
ÿ car no fundo do depósito enquanto a água é retirada. Uma vez que a água tenha
sido retirada, retire os restos mais pesados e joque-os fora. Depois, lave o depósito
de água com água e sabão. Lave e seque adequadamente. Não coloque o aparelho
sobre o depósito de água.
! ATENÇÃO: Remova, esvazie e lave sempre o depósito de água quando
terminar o trabalho de limpeza. Isto ajuda a evitar odores, crescimento de germes
e bactérias e o desenvolvimento de lodo no depósito. Lave apenas à mão. Não é
seguro utilizar máquina de lavar louiça.

Limpar o separador...

Para um melhor desempenho, remova e limpe o separador com frequência. Se
necessário, utilize a Escova do Separador Rainbow para soltar a porca d-o parafuso.
Limpe o separador por dentro e por fora com sabão e água utilizando a Escova do
Separador Rainbow. Limpe e seque o ° ange por baixo do separador. Imediatamente
após a limpeza, seque e substitua o separador. Aperte, manualmente, a porca do
parafuso do separador. Não force o separador contra o eixo rosqueado.
! AVISO: Substitua sempre o separador imediatamente após a limpeza
(aperte apenas manualmente). Não utilize o Rainbow sem o separador.

Des obstruindo do tubo...

Se você constatou a diminuição do ° uxo de ar quando da utilização do tubo, o tubo
poderá estar entupido. Para limpá-lo, desligue o Rainbow no botão e da tomado.
Depois, remova a porta da ventoinha do exaustor na parte de trás do Rainbow. Ligue
a união do tubo à abertura de ar do exaustor, certiÿ cando-se que ambos os trincos
estão bloqueados. Coloque a extensão do manípulo do tubo na abertura de entrada
de ar na parte da frente do Rainbow. Ligue o Rainbow e encaixe o tubo. Qualquer
sujeira contida no tubo ÿ cará presa no depósito de água do Rainbow.
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Uma Solução Completa para a Limpeza Doméstica
A variedade de acessórios de limpeza do Rainbow fornece poder e versatilidade para limpar praticamente tudo em sua
casa.

ANEXO

Mobília

Entre
Tratamentos
almofadas de Janelas Escadas

Escova de Pó





Acessório de Tecidos





Adaptador de Canto





Paredes




Espaços difíceis
de alcançar





Tubo de Pressão*








RainJet*



Rodo*




Rexafoamer*
Insu° ador / Limpador
de Espaços Conÿ nados

Tapetes &
Carpetes



Escova para Paredes
e Chão

RainbowMate*

Chão
Liso





* Disponível como acessório opcional. Para mais informações, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.

! ATENÇÃO: Limpe sempre os acessórios antes de utilizá-los em tecidos. Para evitar abrasões em superfícies
delicadas, mantenha a escova de pó limpa.
!

ATENÇÃO: Não utilize acessórios para limpar televisores de tela plan ou tela de computador.

Limpeza de acessórios...

A escova para chão e paredes, a escova de pó e o acessório de tecidos podem
ser limpos com a extremidade ÿ nal do tubo Rainbow enquanto o Rainbow
estiver liqado; ou, ainda, remova o acessório e limpe com água morna e sabão.
Deixe secar antes de substituir. Se a escova se desgastar ou ÿ car daniÿ cada,
contate o seu Distribuidor Rainbow local para substituição.

Utilizar o Adaptador de Fluxo de Ar...

O Adaptador de Fluxo de Ar Rainbow reduz o ruído de ar através da abertura
da entrada de ar. Recomenda-se a utilização o adaptador quando o Rainbow
estiver sendo utilizado como aspirador ou in° ador. Coloque simplesmente
o Adaptador de Fluxo de Ar na abertura de entrada de ar antes de utilizar o
Rainbow como aspirador ou in° ador.
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Uma Solução Completa para a Limpeza Doméstica
Para limpar chão liso...

Utilize a escova de parede & chão. Para limpar e dar um ar atraente ao seu
chão de madeira e de mosaico, a escova de parede & chão realiza um trabalho
extraordinário na remoção de sujeira e restos da superfície. A utilização continua
ajudará a prevenir riscos causados pela sujieira do chão. Conÿ gure o Controle de
Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.

Para limpar carpete...

Utilize o tubo de pressão.™* O Tubo de Pressão Rainbow é muito leve e remove
a sujeira das partes mais profundas do seu carpete e dos seus tapetes. A escova
de limpeza é muito poderosa e limpa sujeira, tecidos, cabelos e pó deixando o
seu carpete suave e limpo. Os limpadores ativos da escova ajudam na remoção
da sujeira agarrada às extremidades do carpete, na base ou perto dos móveise.
Conÿ gure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.

Para limpar o pó...

Utilize a escova de pó. Uma vez que o Rainbow agarra a sujeira na água e liberta
apenas ar lavado pela água para a sua casa, a sua casa vai precisar de menos limpeza.
No entanto, para manter sua casa adequadamente limpa, não se esqueça de limpar
o pó em superfícies muito utilizadas como, por exemplo, parapeitos, molduras,
cinzeiros, abajur, candelabros, vasos, chapéus, roupas, telas, cortinados e cortinas. Em
abajur e objetos frágeis similares, reduza a sucção ao abrir a Ventoinha do Controle
de Fluxo de Ar. Para objetos delicados, o ° uxo de ar poderá ser mais reduzido. DICA:
Conecte a escova de pó ao tubo de extensão opcional* para alcançar teto, sancas e
teias de aranha.

Para limpar paredes...

Utilize a escova de parede & chão. Todas as paredes... com papel de parede, com
painéis ou pintadas... mantêm-se limpas durante mais tempo quando a sujeira ou o
pó são removidos com regularidade. Comece pelo teto em direção ao chão, utilizando
movimentos lentos e descendentes. Para melhores resultados, permita apenas que
a extremidade superior da escova entre em contato com a parede. Com um ligeiro
espaço entre a parede e a extremidade superior da escova, o pó é removido antes que
a escova lhe toque, evitando assim marcas. Conÿ gure o Controle de Fluxo de Ar para
POTÊNCIA TOTAL.

Para limpar espaços pequenos...

Utilize o adaptador de canto. Utilize o adaptador de canto para limpar espaços
apertados e estreitos, como, por exemplo, aquecedores, rodapéss e entre
almofadas. Conÿ gure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.

Para limpar escadas carpetadas ...

Utilize o acessórioa ferramenta de tecidos. Para limpar escadas carpetadas,
remova o Rainbow do carrinho. Permita que o Rainbow se apoie com segurança na
escada acima do local onde deseje limpar. Pegue no manípulo e mova o Rainbow
um degrau de cada vez enquanto continua a limpar cada degrau. Inverta o
acessório de tecido 90 graus para limpar os degraus da escada. Conÿ gure o Controle
de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.
* Disponível como acessório opcional. Para mais informações, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.
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Uma Solução Completa para a Limpeza Doméstica
Para um ar limpo e fresco...

O Rainbow não limpa apenas o seu chão e móveis, limpa também o ar! Simplesmente,
adicione água ao depósito, coloque o Rainbow no centro de um ambiente e coloque-o
em modo de velocidade baixa durante cerca de uma hora. O Rainbow irá remover
odores intensos, pó e outras partículas do ar, colocando-as na água.

Para desodorizar...

Utilize a solução de ar fresco Rainbow.* Antes de utilizar o Rainbow,
simplesmente adicione uma tampa de Solução de Ar Fresco Rainbow na água do
depósito. O Rainbow irá circular rapidamente e refrescar o ar no ambiente enquanto
limpa, aliviando quaisquer odores domésticos.

Para aromatizar...

Utilize as fragrâncias Rainbow*. Adicione algumas gotas de qualquer fragrância
Rainbow à água do depósito. Coloque o Rainbow no centro de um ambiente e
coloque-o em modo de velocidade baixa. Em apenas alguns minutos, uma fragrância
agradável irá tomar conta da sua casa.

Para limpar mobília com tecidos...

Utilize o acessórioa de tecidos. A sujeira profunda pode reduzir a vida e a intensidad
do tecido. O acessório de Tecido Rainbow remove, de forma efetiva, a sujeira dos
móveis forrados com tecido. Com a escova de jato exclusiva da Rainbow, a sujeira da
superfície e os pelos de animais desaparecem como que por magia. Utilize o acessório
de tecido em sofás, cadeiras, colchões, almofadas, cobertores, prateleiras do guardaroupa, cortinados e cortinas. A ferramenta de tecido poderá ser utilizada sozinha ou
juntamente com a Escova de Jato anexa. DICA: Este acessório é também ótimo para
uma limpeza suave de tecidos de roupa e de exterior - incluindo lã, casacos de pele
e tecidos delicados. Ajuste o Controle de Fluxo de Ar para se adequar à situação de
limpeza.

Para limpar ventoinhas...

Utilize a escova de pó. As ventoinhas de teto e de chão recolhem e fazem circular
o pó por toda a sua casa. Os pelos da escova de pó suave entram nos espaços da
ventoinha, removendo; facilmente; a sujeira inÿ ltrada e presa. Conÿ gure o Controle
de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.

Para amaciar suas almofadas e travesseiros...

Utilize o saco para travesseiros. Este saco de plástico manual remove a poeira de
suas almofadas e travesseiros e se adapta até às almofadas de maior dimensão.
Comece por colocar a almofada no saco. Com o acessório de estofados colocado na
varinha do manípulo da mangueira, segure bem o saco da almofada envolta da
varinha, ligue seu Rainbow e ÿ que observando enquanto o ar sujo e empoeirado é
aspirado. Sem largar o saco da varinha, desconecte a mangueira da parte da frente
do Rainbow e coloque-a na abertura de saída de ar do Rainbow. Sua almofada
ÿ cará “foÿ nha” e com um aspecto limpo e agradável.
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Uma Solução Completa para a Limpeza Doméstica
Para limpar roupas de cama…

Use o Rainbow Power Nozzle. Colchões, camas box, cabeceiras, travesseiros,
berços e sacos de dormir podem ser totalmente limpos com o Sistema de Limpeza
Rainbow. Use o Rainbow Power Nozzle para soltar e eliminar cabelos, pele morta,
ácaros, migalhas e outras partículas das suas roupas de cama. Cuidado: O uso do
Rainbow Power Nozzle em roupas ÿ nas e roupas de cama macia pode causar danos.

Para insu˜ ar ou retirar ar...

Utilize o acessório de in° ar. O acessório de in° ar da Rainbow trabalha muito bem
para in° ar colchões de ar, bolas de praia e outros brinquedos in° áveis.
! AVISO: Certiÿ que-se que o pino do in° ador está bem colocado no lugar. Se
não estiver, irá soprar de forma forçada a partir da ferramenta principal.

INSTRUÇÕES:
1. Remova o painel do exaustor traseiro no Rainbow.
2. Anexe o tubo do Rainbow à abertura do exaustor.
3. Anexe o acessório de in° ar à extremidade da extensão do manípulo do
tubo.
4. Conÿ gure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.
5. Anexe o acessório de in° ar ao manípulo do tubo.
6. Insira, com cuidado, o pino do in° ador no manípulo do in° ador do objeto
a ser in° ado.
7. Rode o interruptor Rainbow para ALTO.
MODO DE ASPIRADOR
MODO DE SUCÇÃO
PINO DO INSUFLADOR

Para limpar áreas apertadas...

Utilize o limpador de espaços apertados. Para uma limpeza detalhada de áreas
difíceis de atingir, utilize o limpador de espaços apertados. Esta ferramenta versátil
pode ser utilizada quer com o pino in° ador ou com o limpador de bobina ° exível,
dependendo da sua situação de limpeza especíÿ ca. DICA: O limpador de espaços
apertados trabalha muito bem nos detalhes de limpeza no interior do seu veículo.

Para limpar debaixo de refrigeradores...

Utilize o limpador de bobina. Uma das áreas a que se deve dar mais atenção
aquando da limpeza doméstica é a área debaixo de refrigeradores (geladeiras,
ar-condicionados, etc). As bobinas dos refrigeradorese atraem pó e migalhas e
podem tornar-se menos eÿ cazes e menos eÿ cientes no consumo energia quando
cobertas de sujeira. Devido ao seu design delicado, o limpador da bobina pode
ser utilizado para aspirar; facilmente; os refrigeradores e debaixo da máquina de
lavar ou secar.
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Melhore seu Rainbow com Acessórios
®

Para mais informações sobre estes produtos, por favor, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.

A unidade de extração de limpeza de carpete AquaMate
permite-lhe atingir resultados proÿ ssionais sem a
etiqueta do preço proÿ ssional. O AquaMate trabalha de
uma forma eÿ caz na maioria dos carpetes e seca muito
rapidamente. Manchas causadas por bebidas, animais e
lama podem ser rapidamente removidas. Seus vizinhos
vão pensar que seus carpetes foram limpos por um
proÿ ssional. Utilize a solução de Limpeza de Carpetes
AquaMate para resultados de limpeza superiores.

Vai aonde o rodo nunca conseguiu ir. O depósito de
alta capacidade e contenção de detergente do RainJet
permite uma melhor limpeza em trabalhos de limpeza
maiores. Os acessórios da Escova e da Esponja podem ser
utilizados em azulejos ou em chão de linóleo para lavar
sujeira e gordura entranhada. Rode a Escove e a Lâmina
de Limpeza de Rodo e deixe o chão impecável. Utilize a
solução de Limpeza de Chão para resultados de limpeza
superiores.

O design leve e personalizado do RainbowMate
permite-lhe alcançar e limpar superfícies pequenas
como escadas, artigos de tapeçaria e interiores de
veículos. O RainbowMate tem uma escova a motor para
um máximo desempenho de limpeza.

Preparado (a) para Respirar Ar Fresco? O RainMate
proporciona-lhe um ar adocicado da forma mais
atrativa, única e prática possível. Adicione apenas
algumas gotas da sua fragrância Rainbow ou solução
de Ar Fresco Rainbow favorita ao depósito de água do
RainMate e experimente os cheiros da antureza.

Escova Jumbo para Paredes & Chão

Tubo Alargado

A Escova Jumbo para Paredes & Chão de 35 centímetros
cobre uma grande área permitindo-lhe limpar uma
grande superfície de forma mais rápida.

O Tubo Alargado de 4,25 metros ajuda-o (a) a atingir
um comprimento adicional utilizando os acessórios
Rainbow e o Tubo de Pressão. É conveniente para limpar
grandes escadarias e tectos.

Depósito de Água de 3,76 Litros

Rexafoamer

O Depósito de Água de 3,76 Litros está disponível para
grandes trabalhos de limpeza permitindo-lhe limpar
durante bastante tempo sem mudar a água. O depósito
de água de 3,76 litros adequa-se ao carrinho do
Rainbow e duplica a capacidade de limpeza do Rainbow.

O Rexafoamer cria espuma “seca” a partir de shampoo
líquido. Seus tapetes e carpetes podem ser lavados de
graça, mas proÿ ssionalmente, da forma correta, em sua
casa. Utilize a solução de Shampoo Rexafoamer para
resultados de limpeza superiores.

15

O tubo de Pressão Rainbow
™

*

®

A escova elétrica ultraleve da Rainbow remove a sujeira das profundezas de seu carpete, grandes tapetes e chãos de
superfície dura.A sua escova de limpeza poderosa solta sujeira, tecidos, cabelos e pó deixando o seu carpete suave e
limpo. Os limpadores ativos da escova ajudam na remoção de sujeira agarrada às extremidades do carpete, na base ou
perto de mobília. Conÿ gure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.
2

5

1

4
3

* Disponível como acessório opcional. Para mais informações, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.

1.
2.
3.

Soltar o Pé
Braço de Apoio
Escovas de Extremidade Activa

4.
5.

Rolo de Escova
Base de Soltar o
Disco Único

Contate um Distribuidor Rainbow
Autorizado para a substituição de cintos
do Tubo de Pressão e outros acessórios.

Limpeza de Canto Activa...

O Tubo de Pressão da Rainbow tem limpadores de extremidade de escova ativa em
ambos os lados. Guie cada um dos lados do Tubo de Pressão juntamente com as
extremidades ou perto de mobília para ajudar a remover sujeira presa ao longo das
extremidades de carpetes.

!

AVISO: Para evitar o risco de choque elétrico, NUNCA apanhe água ou quaisquer outros líquidos com o Tubo

de Pressão.

! ATENÇÃO: Utilize o Tubo de Pressão apenas para aspirar coisas secas. Não o utilize no exterior ou em
superfícies molhadas.
! ATENÇÃO: Nunca apanhe objetos aÿ ados ou duros com o Tubo de Pressão Rainbow. Itens como pinos,
ganchos de cabelo, tachas, lápis e bicos de lápis poderá daniÿ car o cinto ou o rolo da escova.
!

ATENÇÃO: Certiÿ que-se sempre que o seu Rainbow está desligado antes de anexar o Tubo de Pressão.

!

ATENÇÃO: Desligue sempre a unidade de alimentação elétrica quando não estiver a sendo utilizada.

!

ATENÇÃO: Não coloque óleo no motor. O motor é permanentemente lubriÿ cado e selado.

! ATENÇÃO: Consulte o fabricante do piso antes de usar o Rainbow Power Nozzle em superfícies duras. Depois,
teste o Power Nozzle em um local imperceptível para veriÿ car se o piso não é daniÿ cado pelo uso.
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™

Operação & Montagem do Tubo de Pressãoe
Montagem

1

2

3

4

5

6

7

8

a. Antes de utilizar o Tubo de Pressão, siga
o guia de Iniciação Rápida nas páginas
8-9 para preparar o Rainbow.
b. Insira a extensão inferior na
extremidade macho na abertura
localizada no topo no Tubo de Pressão.
Aperte para baixo até que o bloqueio do
botão faça um clique.

Operação
a. Ligue o Rainbow.
b. Rode o interruptor Rainbow para o modo
ALTO.
c. No manípulo do tubo, rode a Ventoinha
de Controle de Fluxo de Ar para
POTÊNCIA TOTAL.
d. Para o retirar da posição vertical,
coloque o seu pé esquerdo en cima do
Tubo de Pressão. Em seguida, pegue na
montagem da extensão e puxe para trás.
e. Aperte o gatilho no manípulo do tubo
da pistola para ativar o Tubo de Pressão.
Liberte o gatilho para desligar o Tubo de
Pressão. Opcional: Utilize o interruptor
de bloqueio do gatilho. (Ver página 7.)
f. Guie o Tubo de Pressão devagar para
trás e para a frente sobre o carpete com
movimentos fáceis e livres. Deixe que
o Tubo de Pressão e o Rainbow façam o
trabalho.
g. Para bloquear o Tubo de Pressão na
posição vertical, coloque o seu pé
esquerdo no alto do Tubo de Pressão.
Em seguida, pegue na montagem da
extensão e aperte para frente até que o
sistema de extensão estja bem colocado
nas bases de bloqueio.

9

h. Para desligar o Tubo de Pressão da
extensão, coloque o seu pé na base para
soltar acima do braço de apoio.
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Substituir o Cinto do Tubo de Pressão

™

Para um melhor desempenho, recomendamos que substitua o cinto do seu Tubo de Pressão Rainbow a cada 12 a 18 meses,
ou quando notar uma diminuição do desempenho de limpeza. O seu Tubo de Pressão vem com um cinto de substituição que
pode ser facilmente substituído em apenas alguns minutos. Este cinto de substituição está localizado numa bolsa de cinto à
parte abaixo do disco da base. Para cintos de substituição adicionais, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.
!

AVISO: Desligue sempre da

1

2

3

4

5a

5b

6

7

8

9

alimentação elétrica quando não estiver sendo
utilizada.
1. Vire o Tubo de Pressão ao contrário. Utilizando

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

uma chave de fendas de cabeça chata ou uma
moeda, rode o parafuso, dê uma meia volta
para a esquerda (no sentido anti-horário).
Utilizando ambos os polegares, aperte as bases
de ambos os lados do disco da base para fora
enquanto retira para desbloquear.
Em seguida, insira os dedos indicadores em
duas aberturas laterais perto das rodas. Aperte
as bases laterais para cima enquanto puxa para
dentro para libertar o disco da base.
Rode para a frente a montagem do rolo
da escova (note que as escovas de limpeza
de extremidades são viradas para baixo) e
remova.
a) Deslize o cinto daniÿ cado ou gasto para fora
do eixo do motor com um dedo; b) Levante o
rolo da escova e remova o cinto gasto.
Coloque o novo cinto sobre o ÿ m da montagem
do rolo de escovas. Posicione o novo cinto ao
redor do gancho.
a) Coloque o rolo da escova ao contrário com as
escovas de limpeza de extremidade centradas
no topo das duas bases laterais. Coloque o
cinto sobre a extremidade do eixo do motor;
b) Rode a montagem do rolo de escova para
a frente até que as escovas de limpeza de
extremidade ÿ quem viradas para cima. Rode
o rolo da escova na sua direção e posicione o
cinto no centro do puxador.
Posicione o disco de base sobre o topo da
cobertura do Tubo de Pressão. Aperte para
baixo até que a frente, as duas bases laterais e
as bases traseiras se encaixem e bloqueiem.
Utilizando uma chave de fendas de cabeça
chata ou uma moeda, rode o parafuso, dê meia
volta para a direita (no sentido anti-horário)
para bloquear o disco da base. A montagem
está completa.

18

Guia de resolução de problemas
Seu Rainbow® é equipado com um recurso que desconecta a energia da mangueira auxiliar em determinadas
condições anormais.

CÓDIGO DE LUZ
POTENCIAL CAUSA
INDICADOR
Luz Contínua A unidade é ligada enquanto o
disparador da alça da mangueira
estiver na posição “bloqueado”
(O bocal de energia emitirá um
som pulsante).
Pisca 2 vezes,
repete

AÇÃO CORRETIVA
Liberar o bloqueador de disparo da
alça da mangueira por 3 segundos.
Retomar o uso normal.

O rolo da escova do bocal de
energia está obstruído.

Desligar /desconectar a unidade.
Remover os resíduos do rolo da
escova do bocal de energia.
Retomar o uso normal.

As conexões elétricas estão
úmidas.

Desligar/desconectar a unidade.
Secar as conexões elétricas.
Retomar a operação normal.
Se a ação corretiva não corrigir
o problema:
Entre em contato com um
Distribuidor Autorizado ou
Centro de Serviço.

Pisca 4 vezes,
repete

As conexões elétricas estão
úmidas.

Desligar /desconectar a unidade.
Remover os resíduos do rolo da
escova do bocal de energia.
Retomar o uso normal.
Se a ação corretiva não corrigir
o problema:
Entre em contato com um
Distribuidor Autorizado ou
Centro de Serviço.

Pisca 6 vezes,
repete

Problema na conexão do bastão Entre em contato com um
ou na mangueira elétrica.
Distribuidor Autorizado ou
Centro de Serviço.
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Guia para Solução de Problemas
Este eletrodoméstico Rainbow foi testado e avaliado de forma adequada. Se ocorrer qualquer problema menor; os
seguintes procedimentos de parasolucionar problemas poderão ajudar a identiÿ car e a corrigir o problema. Se não for
capaz de resolver o problema, contate um Distribuidor Autorizado Rainbow para o serviço. Qualquer procedimento de
serviço não listado abaixo deverá ser realizado por um Distribuidor Autorizado da Rainbow.
! AVISO: Desligue a alimentação elétrica antes de realizar a manutenção da unidade. Qualquer falha em
desligar a alimentação poderá resultar em choque elétrico ou lesão.
PROBLEMA

CAUSA POSSÍVEL

SOLUÇÃO POSSÍVEL

O motor Rainbow não funcionando.

O Rainbow não está bem colocado no
depósito de água. A entrada de ar está
cheia de sujeira.

Assegura que os trincos laterais do
depósito de água estão bloqueados.

Não está bem ligada.

Ligue a unidade com ÿ rmeza ou tente
outra tomada.

A entrada de ar está cheia de sujeira.

Limpe a sujeira adequadamente.

O protetor do motor de reinício
automático disparou.

Desligue o Rainbow. Deixe-o desligado
durante 30 segundos. Volte a ligar
o Rainbow.

Fio, interruptor ou
Rainbow daniÿ cados.

Contate um Distribuidor Autorizado da
Rainbow.

O Rainbow não está posicionado
corretamente no depósito de água.

Assegure que o Rainbow está colocado
e anexado adequadamente ao depósito
de água.

Tubo ligado, extensão, anexo ou Tubo
de Pressão.

Remova a obstrução da área entupida.

O Neutralizador HEPA necessita de
intervenção ou substituição.

Remova o Neutralizador HEPA e limpe-o
ou substitua-o.

O Rainbow funciona com
velocidade baixa.

Aperte o interruptor para alta velocidade.

O separador está entupido ou sujo.

Remova o separador e limpe-o. (Ver
página 10)

Nível baixo de água no depósito.

Encha o depósito de água até ao
nível adequado.

Água suja em excesso no depósito.

Substitua por água limpa.

Orifício no Neutralizador HEPA.

Contate um Distribuidor Autorizado da
Rainbow.

Contaminante de sabão no depósito
de água.

Substitua por água limpa.

Nível alto de água no depósito.

Esvazie o depósito de água e volte a
encher até ao nível correto.

O depósito de água não está limpo ou
vazio após utilização.

Limpe o depósito de água e utilize
um Desodorizador de Ar Refrescante
enquanto limpa.

O separador está entupido ou sujo.

Remova o separador e limpe-o.
(Ver página 10)

Fluxo de ar muito reduzido.

A unidade descarrega pó.

Bastante espuma no depósito de água.

A unidade liberta um odor a bolor.
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PROBLEMA

CAUSA POSSÍVEL

SOLUÇÃO POSSÍVEL

Veriÿ que o Neutralizador HEPA.

Veriÿ que o Neutralizador HEPA.

Remova o Neutralizador HEPA e limpe-o
ou substitua-o.

Rainbow guardado no depósito de água.

Não armazene o Rainbow em cima do
depósito de água.

Tubo ligado, extensão, anexo ou Tubo
de Pressão.

Remova a obstrução da área entupida.

Rainbow não colocado de forma
adequada no depósito de água.

Assegure que o Rainbow está colocado
e anexado adequadamente ao depósito
de água.

O separador está entupido ou sujo.

Remova o separador e limpe-o.

O nível de água está acima da base
central do depósito de água.

Esvazie o depósito de água e volte a
encher até ao nível correto.

Aparelho funciona com aquecimentor;
Nota-se cheiro de queimado.

Vibração, ruído e tempo anormais.

O Tubo de Pressão não está funcionando.

O Interruptor de Bloqueio do Gatilho está Mova o interruptor para a posição central
na posição desligado.
e largue o gatilho.
O interruptor do manípulo não
está activo.

Deverá apertar o atuador no manípulo do
tubo eletriÿ cado.

Extensões não ligadas.

Certiÿ que-se que as extensões estão
ligadas de forma adequada.

Ligações de extensão não realizadas.

Certiÿ que-se que as extensões estão
colocadas da forma adequada.

O protector do motor de reinício
automático disparou.

Desligue o Rainbow. Deixe-o desligado
durante 30 segundos. Volte a ligar
o Rainbow.

O motor do Tubo de Pressão está
funcionando, mas a escova não se
movimenta.

Cinto partido.

Desligue a alimentação elétrica; Remova
o disco de base; Certiÿ que-se que a
escova gira livremente; Substitua o cinto.

A escova do Tubo de Pressão está parada
e não consegue rodar manualmente

Objeto alojado na câmara da escova.

Desligue a alimentação elétrica; Remova
o disco da base; Remova o objeto
estranho; Certiÿ que-se que a escova
roda livremente.

Mancal gasto.

Contate um Distribuidor Autorizado
da Rainbow para uma escova de
substituição.

Câmara-de-ar entupida.

Desligue a alimentação elétrica; Remova
o disco de base; Limpe, na totalidade, a
câmara-de-ar.

Tubo ou extensões entupidas.

Desligue a alimentação elétrica;
Remova a obstrução; Ligue ao Rainbow;
Certiÿ que-se que o ar está a ° uir
livremente através do tubo.

Pelos não estão em contato com
o carpete.

Certiÿ que-se que o disco da base está
mesmo na posição antes de apertar;
Substitua a escova se os pelos estiverem
muito gastos.

As escovas de limpeza de extremidade
estão gastas.

Contate um Distribuidor Autorizado da
Rainbow para a substituição as escovas
de extremidade.

O Tubo de Pressão não está retirando a
sujeira adequadamente.
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Fragrâncias Rainbow e Soluções
®

Para mais informações sobre estes produtos, por favor, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.

Fragrâncias Rainbow

a coleção de luxo

®

Traga o frescor refrescante e de um jardim primaveril
para dentro da sua casa com as fragrâncias Rainbow.

Desperte os seus sentidos com a nossa Coleção de Luxo
disponível em quatro aromas spa intrigantes.

Eucalipto
Framboesa
Laranja
Limão
Flor de Macieira

Chá de Menta
Rosas de Mandarina

ar fresco
Este desodorizante
altamente concentrado
e a solução de frescura
aliviam os odores
domésticos como por
exemplo peixe, tabaco,
couve, tinta, etc.,
enquanto limpa.

Pinheiro
Baunilha
Violeta
Gardênia
Picante

chão limpo

aquamate

A Solução de Chão Limpo
é a ideal para a limpeza
adequada de linóleo ou
mosaicos. Basta espalhar
a solução num Chão
Limpo e deixar o produto
fazer o trabalho.

Formulado
especialmente para ser
utilizado com o Rainbow
AquaMate, a solução
de Limpeza de Carpetes
AquaMate combina
um condicionador que
protege, desodoriza e
limpa para resultados de
limpeza superiores.
22

®

Compota de Laranja
Lavanda

rexafoamer
A solução do Shampoo
Rexafoamer remove,
com rapidez, sujeira
que não se vê em
tapetes e carpetes. Não
é necessário esfregar.
Limpa profundamente e
seca rapidamente.

GARANTIA LIMITADA
A Rexair fornece aos seus Distribuidores Autorizados Rainbow independentes, e apenas a eles, uma garantia por escrito de quatro (4)
anos do Sistema de Limpeza Rainbow e acessórios e uma garantia de oito (8) anos do controlador eletrônico e motor do aspirador. As
peças de substituição podem ser novas ou recauchutadas se necessário à total responsabilidade da Rexair. Estas garantias não cobrem
o desgaste e uso normais advindos da utilização dos produtos. Mesmo que a Rexair, como fabricante, não negoceie diretamente com o
consumidor nem dê ao consumidor uma garantia por escrito, a lei impõe certas responsabilidades sobre todos os fabricantes de produtos
consumíveis. Os produtos não devem ter defeitos e deverão estar em boas condições para o uso adequado. Estas garantias implícitas de
compra e manutenção são honradas pela Rexair. A lém disso, a Rexair exige que cada Distribuidor Autorizado passe para o consumidor,
através da garantia por escrito do Distribuidor Autorizado, o benefício da garantia Rexair para tal Distribuidor.
A Rexair vende o Rainbow aos seus Distribuidores Autorizados Rainbow para revenda por tais Distribuidores e pelos seus
agentes através de demonstrações na residência dos cliente. Qualquer outro tipo de venda é estritamente proibido. Qualquer
produto comprado de qualquer outra maneira não está coberto pelas garantias Autorizadas.
O fabricante, a Rexair, estabeleceu uma herança orgulhosa da venda de um produto superior através de Distribuidores Autorizados
independentes por mais de 75 anos e compromete-se a servir e a apoiar os clientes Rainbow.
A Rexair vende o Sistema de Limpeza Rainbow apenas a Distribuidores Autorizados independentes que tem experiência em vendas
diretas. Estes Distribuidores Autorizados assumem a responsabilidade por uma distribuição e um serviço do Rainbow Cleaner
diretamente através dos seus vendedores ou indiretamente através de Sub-Distribuidores independentes e seus vendedores.
A Rexair não tem qualquer acordo ou relação legal com os revendedores independentes que adquirem os produtos direta ou
indiretamente a partir de um Distribuidor Autorizador e pode apenas tentar corrigir quaisquer queixas do cliente sobre tais revendedores
agindo através do Distribuidor Autorizado responsável. A política anunciada pela Rexair é para responsabilizar o Distribuidor Autorizado
pela solução de qualquer queixa advinda de qualquer consumidor que adquire o produto decorrente das vendas ou serviços de qualquer
um destes revendedores independentes.
A Rexair requer ainda que cada Distribuidor Autorizado realize um serviço adequado e capaz através dos seus próprios serviços ou
através de serviços independentes responsáveis em tais comunidades nas quais são vendidos os produtos Rexair através dos vendedores
e sub-distribuidores independentes.
Não perca o nome e o endereço do Vendedor ou Distribuidor de quem comprou o seu Rainbow Cleaner. Contate-o (a) para aconselhamento
sobre como cuidar do seu Rainbow, cobertura de garantia, serviço e área de serviço mais próxima. Se não for capaz de contatar nenhum
deles, ou se sentir que não está receberndo a assistência adequada do seu Distribuidor Autorizado, contate a Rexair diretamente. Lá, irão
fornecer-lhe o nome, o endereço e o número de telefone de um Distribuidor Autorizado na sua área.
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