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Din uavhengige, autoriserte Rainbow-distributør

RENGJØRING AV GLATTE GULV

2 3

5 7

9

3FT
1M

3FT
1M

10

RENSING OG OPPBEVARING
21 3 4 5

4

76

3FT
1M

3FT
1M

8

3FT
1M

3FT
1M

6

1

BRUKSANVISNING



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Når man bruker elektriske apparater er det visse sikkerhetstiltak man bør følge, blant annet:

Les bruksanvisningen før du tar i bruk 
apparatet.  

ADVARSEL—For å redusere faren for brann, 
elektrisk sjokk eller skade:
1. Gå ikke fra apparatet tilplugget. Dra ut kontakten når 

apparatet ikke er i bruk, og før tilsyn.
2. For å redusere faren for elektrisk støt skal apparatet kun 

brukes innendørs.
3. For å unngå fare for elektrisk støt og brannskader skal man 

kun bruke Rainbow-produkter som er beregnet for bruk i 
denne maskinen.

4. For å unngå fare for elektrisk støt, skal man KUN bruke 
slangen som følger med Rainbow til våtrengjøring. Sjekk 
bruksanvisningen. Det elektriske støpselet må ikke 
modifi seres på noen måte.

5. AquaMate inneholder en elektrisk motor og ledning. For 
å unngå elektrisk støt må man IKKE ha den elektriske 
ledingen i vann når man fyller eller renser tanken.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE! 

OM AQUAMATE-TANKEN:

6. VIKTIG—AquaMate-tanken er kun designet for —AquaMate-tanken er kun designet for —
RENT, KALDT vann fra springen. For å unngå skade på 
Aquamate, må tanken IKKE fylles med følgende:
• Varmt vann eller varme væsker.
• Vaskemidler av noen slag, heller ikke Rainbow-produkter.
• Butikkjøpte rengjøringsmidler eller andre blandinger.

7. Bruk kun AquaMate Shampoo og Floor Cleaner i den lille 
såpeskålen.

8. Skal ikke brukes på parkett, laminat eller marmorgulv.
9. Pass på at teppet er helt tørt før du bruker Rainbow Power 

Nozzle til å støvsuge opp.
10. Bruk ikke AquaMate når vanntanken er tom. Dette kan føre 

til skader på pumpen.
11. Les fl ere sikkerhetsinstruksjoner i bruksanvisningen.

PRODUKTOVERSIKT
VEDLIKEHOLD AV DOBBELTISOLERTE 
APPARATER:  I et dobbeltisolert apparat er det to 
isolasjonssystemer i stedet for jording. Det følger ikke med 
noen jordingsapplikasjoner, og det bør heller ikke legges 
til noen. Vedlikehold av dobbeltisolerte apparater krever 
forsiktighet og kunnskap om systemet, og bør kun utføres av 
kvalifi sert servicepersonell. Et dobbeltisolert apparat er merket 
med ”DOUBLE INSULATION” eller ”DOUBLE-INSULATED”. 
Symbolet (en fi rkant inne i en fi rkant) kan også trykket på 
apparatet.
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TEPPEKLARGJØRING

BRUK KUN AQUAMATE®BRUK KUN AQUAMATE®BRUK KUN AQUAMATE  SLIK DET ER BESKREVET I DENNE BRUKSANVISNINGEN! ® SLIK DET ER BESKREVET I DENNE BRUKSANVISNINGEN! ®

KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK.  SKAL KUN BRUKES MED RAINBOW E2™.KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK.  SKAL KUN BRUKES MED RAINBOW E2™.KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK
www.rainbowsystem.com
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