
UN MESAJ DE      
LA REXAIR

GARANŢIE SCRISĂ

Rexair vinde Sistemul de Curăţat Rainbow numai Distribuitorilor Autorizaţi Independenţi, 
care au experienţă în vânzarea directă la domiciliu. Întrucât Rexair nu-şi distribuie 
produsul prin campanii de reclamă naţionale, cunoaşterea produsului se realizează 
cu ajutorul eforturilor individuale ale miilor de “dealeri” în vânzare directă, care, prin 
demonstraţii practice la domiciliu, stârnesc interesul pentru Sistemul de Curăţat 
Rainbow în comunităţile lor locale. Distribuitorii Autorizaţi independenţi care lucrează 
cu acei dealeri poartă responsabilitatea pentru distribuirea legală şi întreţinerea 
Sistemelor de Curăţat Rainbow în mod direct prin proprii lor dealeri, sau în mod indirect 
prin subdistribuitorii independenţi şi dealerii lor.
De asemenea, Rexair cere fi ecărui Distribuitor Autorizat să asigure asistenţa de 
service, promptă şi de calitate prin reţeaua sa proprie de service sau prin atelierele 
independente de service responsabile, în acele regiuni în care produsele lui Rexair se 
vând prin intermediul subdistribuitorilor săi independenţi şi al dealerilor.
Nu pierdeţi numele şi adresa dealerului sau distribuitorului de la care aţi cumpărat 
Sistemul de Curăţat Rainbow. Luaţi legătura cu el/ea pentru a cere un sfat privind 
întreţinerea sistemului dumneavoastră de curăţat Rainbow, privind termenul de 
garanţie, precum şi informaţii referitoare la atelierul de service cel mai apropiat.
Rexair este o companie extrem de exigentă în alegerea clienţilor săi direcţi, şi 
anume a Distribuitorilor Autorizaţi. Rexair însă nu deţine acorduri sau relaţii legale cu 
subdistribuitorii independenţi care-şi procură produsele direct sau indirect de la un 
Distribuitor Autorizat, în schimb poate încerca să rezolve orice plângeri ale clienţilor 
în legătură cu astfel de subdistribuitorii acţionând prin intermediul Distribuitorului 
Autorizat responsabil. Politica lui Rexair este ca fi ecare Distribuitor Autorizat să-şi 
asume răspunderea pentru acţiunile subdistribuitorilor independenţi care pot avea 
drept consecinţă plângeri ale clienţilor.
Dacă aveţi vreo problemă sa Întrebare cu privire la cele expuse mai sus, mai întâi luaţi 
legătura cu distribuitorul sau dealerul de la care aţi achiziţionat sistemul dumneavoastră 
de curăţat Rainbow. 
Dacă nu reuşiţi să luaţi legătura cu aceştia adresaţi-vă către Departamentul lui Rexair 
pentru Deservirea Clienţilor la adresa indicată mai jos, menţionând Numărul de Serie 
al sistemului dumneavoastră de curăţat Rainbow. Departamentul vă va comunica 
imediat, numele, adresa şi numărul de telefon al Distribuitorului Autorizat responsabil 
de regiunea dumneavoastră. Dacă consideraţi că nu aţi primit nici un ajutor de la 
Distribuitorul dumneavoastră Autorizat, vă rugăm să ne contactaţi imediat. Fiecare 
Distribuitor Autorizat cunoaşte răspunderile pe care le are.
Pentru orice informaţie sau asistenţă suplimentară scrieţi la:
Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.
(248) 643-7222 sau fax la (248) 643 7676. Puteţi vizita Web Site Rexair la:  

www.RainbowSystem.com
Rexair, acordă doar Distribuitorilor săi Autorizaţi o garanţie scrisă de patru ani pentru 
Bătătorul electric. Chiar dacă Rexair, ca fabricantul acestor produse, nu lucrează directa 
cu consumatorul şi nu-i poate oferi garanţie scrisă, legea impune anumite obligaţii 
tuturor fabricanţilor care sunt producători de articole de larg consum. Articolele nu avea 
defecte şi în general trebuie să-şi satisfacă destinaţia. Aceste garanţii implicite pentru 
desfacerea şi validarea produselor sunt respectate de către Rexair. De asemenea, 
Rexair cere fi ecărui Distribuitor Autorizat să vândă produsul consumatorului cu propria 
sa garanţie scrisă în baza garanţiei asigurate de Rexair.
Rexair vinde Rainbow distribuitorilor Rainbow autorizaţi pentru revânzarea 
exclusivă de către aceşti distribuitori şi reprezentanţii lor în urma unei 
demonstraţii practice la domiciliul potenţialilor cumpărători. orice altă modalitate 
de vânzare este strict interzisă. eventualele produse cumpărate prin altă 
modalitate de vânzare nu sunt garantate de garanţiile autorizate.
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NUMĂR PENTRU GARANŢIA CLIENTULUI

În cadrul programului de Protecţie a Clientului Rexair, toate noile Bătătoare Electrice Rainbow primesc un Număr de 
Serie pentru Protecţia Consumatorului după ce trec de Controlul Calităţii din fabrică. Prin acest număr de serie se 
asigură:

1. Identifi carea dumneavoastră ca proprietar;
2. Identifi carea garanţiei pentru Distribuitorul dumneavoastră;
3. Asigurarea validităţii controlului de calitate;
4.  Asigurarea dată produsului “proaspăt ieşit din fabrică.”

Pentru protecţia dumneavoastră, verifi caţi dacă numărul de serie este trecut pe Bătătorul Electric Rainbow la locul 
arătat în schema de alături. Nici un nou Bătător Electric Rainbow nu trebuie vândut fără acest număr. Dacă numărul 
este absent, Rexair nu răspunde de vechimea, provenienţa sau starea aparatului. Dacă lipseşte numărul de serie de 
pe Bătătorul dumneavoastră Electric Rainbow, vă rugăm luaţi legătura cu departamentul nostru pentru deservirea 
consumatorilor la (248) 643-7222, trimiteţi un fax la (248) 643-7676, sau scrieţi la Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 
350, Troy, Michigan 48084  U.S.A.

Pentru protecţia dumneavoastră, scrieţi numărul de serie în spaţiul rezervat mai jos. Păstraţi această informaţie pentru 
o consultare ulterioară.

Vizitaţi Web Site Rexair la: http://www.RainbowSystem.com

Distribuitorul dumneavoastră local autorizat Rainbow
(vă rugăm scrieţi cu litere de tipar)

Nume: ___________________________________________________________________________________________________________________

Adresa: _________________________________________________________________________________________________________________

Judeţ/Stat/Cod: ____________________________________________________________________________________________________

Telefon: _________________________________________________________________________________________________________________

Semnătura Comerciantului: ________________________________________________________________________________

Număr de serie: ___________________________________________________________________________________________________

DEPANARE

Acest aparat Rainbow 
a fost complet testat 
şi inspectat în fabrică. 
Dacă apare o problemă 
minoră, următoarele 
proceduri de depistare şi 
eliminare a problemelor 
vă pot ajuta să 
identifi caţi şi să corectaţi 
problema cu minim efort.

Dacă soluţiile de mai 
sus nu dau rezultate 
mulţumitoare, 
contactaţi Distribuitorul 
dumneavoastră 
Autorizat Rainbow.

PROBLLEMA CAUZĂ POSIBILĂ SOLUŢIA POSIBILĂ

Motorul Nu 
Funcţionează.

Întrerupătorul de pe mâner 
nu este apăsat.

Apăsaţi întrerupătorul de 
pe mânerul furtunului cu 
cablu electric.

Contactul electric de la 
cuplajul furtunului nu         
se realizează.

Refaceţi contactul electric 
la cuplaj.

Contactul electric de la 
mânerul furtunului nu         
se realizează.

Refaceţi contactul electric la 
mânerul furtunului.

Siguranţa automatică 
de protecţie a motorului 
s-a declanşat.

Opriţi aparatul Rainbow timp 
de două secunde. Porniţi 
aparatul Rainbow din nou.

Motorul 
Funcţionează 
Dar Peria Nu 
Se Roteşte.

Cureaua este ruptă. Deconectaţi de la reţeaua 
electrică; Îndepărtaţi capacul; 
Verifi caţi dacă peria se roteşte 
liber; Înlocuiţi cureaua.

Peria s-a oprit 
(Nu poate Fi 
Rotită Cu Mâna).

Un obiect este blocat în 
interiorul periei.

Deconectaţi de la reţeaua 
electrică; Îndepărtaţi capacul; 
Îndepărtaţi obiectul străin; 
Verifi caţi dacă peria se 
roteşte liber.

Lagărul este uzat. Înlocuiţi peria şi lagărul 
la Distribuitor.

Bătătorul 
Electric Nu 
Aspiră Corect.

Camera de aer               
este colmatată.

Deconectaţi de la reţeaua 
electrică; Îndepărtaţi capacul; 
Curăţaţi întreaga cameră de 
aer; Priviţi prin braţul pivotant 
să verifi caţi dacă 
sunt obstrucţii.

Ţevile sau furtunul 
sunt colmatate.

Deconectaţi de la reţeaua 
electrică; Îndepărtaţi 
obstrucţia; Conectaţi la 
Rainbow; Verifi caţi dacă aerul 
trece liber prin furtun.

Perii nu vin în contact 
cu covorul.

Asiguraţi-vă că aţi poziţionat 
corect capacul înainte de a 
efectua blocarea; Înlocuiţi 
peria dacă perii sunt uzaţi 
şi scurţi.

Înălţimea nu este 
stabilită corect.

Stabiliţi înălţimea 
corespunzătoare.
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ATENŢIE
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU RĂNIRE
ATENŢIE
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU RĂNIRE
ATENŢIE

:
  1 În cazul în care aparatul este folosit de către copii sau în apropierea acestora se impune 

o strictă supraveghere. Nu permiteţi niciodată ca aparatul Rainbow sau Bătătorul electric 
să fi e folosite ca jucărie sau să funcţioneze nesupravegheate.

  2 Scoateţi aparatul Rainbow din priză când nu îl folosiţi. Închideţi aparatul de la întrerupătorul 
să fi e folosite ca jucărie sau să funcţioneze nesupravegheate.

  2 Scoateţi aparatul Rainbow din priză când nu îl folosiţi. Închideţi aparatul de la întrerupătorul 
să fi e folosite ca jucărie sau să funcţioneze nesupravegheate.

principal înainte de a-l scoate din priză. Ţineţi ştecherul cu mâna când îl scoateţi din priza 
de perete pentru a evita defectarea cablului, ştecherului sau prizei de curent. Nu folosiţi 
cablul pentru a trage sau ridica aparatul, nu-l folosiţi ca mâner, nu închideţi uşa peste 
cablu, nu-l trageţi peste colţuri sau margini ascuţite. Nu treceţi aparatul peste cablu. Nu 
ţineţi cablul aproape de suprafeţe fi erbinţi. Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul sau cablul 
sunt defecte.

  3 Nu lăsaţi aparatul în priză. Scoateţi aparatul Rainbow din priză când nu îl folosiţi şi înainte 
de a efectua operaţiuni de întreţinere.

  4 Dacă sistemul Rainbow sau Bătătorul Electric nu funcţionează bine, nu încercaţi 
să manipulaţi nici una din maşini. Dacă sistemul Rainbow sau Bătătorul Electric nu 
funcţionează cum trebuie, a fost scăpat din mână, deteriorat, dacă a fost lăsat afară, sau 
dacă a căzut în apă restituiţi-l Distribuitorului Rainbow.

  5 Nu curăţaţi aparatul şi nu desfundaţi furtunul înainte de a opri sistemul Rainbow şi de a 
scoate ştecherul din priza de perete.

  6 Nu conectaţi aparatul la priza de curent a unui corp de iluminat incandescent şi nu folosiţi 
prelungitoare electrice.

  7 Pentru a reduce posibilitatea incendiului sau exploziei, nu folosiţi Bătătorul Electric în 
zonele infl amabile şi/sau în prezenţa vaporilor sau particulelor explozibile. Unele lichide 
pot produce astfel de vapori. Zonele în care au fost folosite lichide de curăţare infl amabile 
ar trebui complet uscate şi bine aerisite înainte de a fi  aspirate. Nu folosiţi aparatul 
Rainbow sau Bătătorul Electric pentru a desfunda drenaje. Dacă gazul din drenaj este 
aspirat în interiorul aparatului Rainbow, există pericol de explozie.

  8 Nu atingeţi niciodată cu o mână chiuveta de metal sau ţevile metalice pentru apă rece 
sau caldă, în timp ce cu cealaltă mână atingeţi părţile metalice ale unui aparat electric, 
corp de iluminat sau întrerupător. Corpul dumneavoastră ar putea completa un circuit 
electric cu pământul. În plus, suprafeţele de piele umede pot mări cu mai mult acest 
corp de iluminat sau întrerupător. Corpul dumneavoastră ar putea completa un circuit 
electric cu pământul. În plus, suprafeţele de piele umede pot mări cu mai mult acest 
corp de iluminat sau întrerupător. Corpul dumneavoastră ar putea completa un circuit 

pericol. Nu manipulaţi ştecherul sau aparatul cu mâinile ude.
  9 (a) Nu introduceţi obiecte în orifi cii. Nu folosiţi aparatul cu orifi ciile blocate; îndepărtaţi 

praful, scamele, părul sau orice ar putea reduce fl uxul de aer; (b) Nu apropiaţi părul, 
hainele largi, degetele sau alte părţi ale corpului de orifi cii sau alte piese în mişcare; (c) 
Aveţi mare grijă când folosiţi aparatul pentru curăţarea scărilor.

10 Cablurile de tip “Y” trebuie schimbate de Distribuitorii Rainbow autorizaţi. Dacă cablul 
este defect, deconectaţi comutatorul de pe maşina Rainbow şi scoateţi-o din priză.

11 Nu aspiraţi nici un obiect care arde sau fumegă, cum ar fi  ţigări, chibrituri sau scrum 
fi erbinte. Nu aspiraţi lichide infl amabile sau combustibile, cum ar fi  benzina şi nu aspiraţi 
în zone în care acestea ar putea fi  prezente.

12 Acest aparat este prevăzut cu dublă izolare. Folosiţi numai piese de schimb originale. 
Vezi instrucţiunile de service pentru aparatele cu dublă izolaţie din Manualul Posesorului 
Rainbow.

13 Aparatul Rainbow este prevăzut cu un întrerupător de blocare care opreşte funcţionarea 
atunci când bazinul de apă nu este fi xat corect. NU ÎNCERCAŢI SĂ IGNORAŢI ACEASTĂ 
Aparatul Rainbow este prevăzut cu un întrerupător de blocare care opreşte funcţionarea 

NU ÎNCERCAŢI SĂ IGNORAŢI ACEASTĂ 
Aparatul Rainbow este prevăzut cu un întrerupător de blocare care opreşte funcţionarea 

MĂSURĂ DE PROTECŢIE.
atunci când bazinul de apă nu este fi xat corect. 
MĂSURĂ DE PROTECŢIE.
atunci când bazinul de apă nu este fi xat corect. 

14 ATENŢIE:  Acest tub conţine fi re electrice. Pentru reducerea riscului de electrocutare: 
Nu introduceţi în lichide. Nu folosiţi sau reparaţi un tub deteriorat. Folosiţi numai 
pe mochetă înmuiată prin procesul de curăţire.

15 Pentru a reduce riscul de şoc electric, acest aparat are o fi şă de contact polarizată (una 
dintre lame este mai lată decât cealaltă). Această fi şă se va potrivi unei prize polarizate 
într-un singur mod. Dacă fi şa nu se potriveşte complet cu priza, întoarceţi fi şa în cealaltă 
direcţie. Dacă nu se potriveşte în continuare, contactaţi un electrician califi cat să instaleze 
priza corespunzătoare. Fişa nu poate fi  alterată în nici un fel.

16  Cablurile de tip “Y” trebuie schimbate de Distribuitorii Rainbow autorizaţi. Dacă cablul 
este defect, deconectaţi comutatorul de pe maşina Rainbow şi scoateţi-o din priză.

MĂSURI DE 
PROTECŢIE 
IMPORTANTE
Vă rugăm să citiţi 
cu atenţie toate 
instrucţiunile înainte 
de a folosi aparatul. 
Folosiţi aparatul 
Rainbow numai în 
conformitate cu 
destinaţia sa, după 
cum este explicat 
în instrucţiuni. 
Utilizarea 
accesoriilor care nu 
sunt recomandate 
de Rexair poate fi  
periculoasă.

Respectaţi 
întotdeauna 
aceste 
MĂSURI DE 
PROTECŢIE 
IMPORTANTE.

PĂSTRAŢI 
ACESTE 
INSTRUCŢIUNI

NUMAI 
PENTRU 
SCOPURI 
CASNICE

2

1 NOTĂ: Întotdeauna deconectaţi aparatul din priză. 
Întoarceţi Bătătorul electric în priză. 
NOTĂ: Întotdeauna deconectaţi aparatul din priză. 
Întoarceţi Bătătorul electric în priză. 
NOTĂ: Întotdeauna deconectaţi aparatul din priză. 

Cu ajutorul unei 
şurubelniţe plate sau a unei monete, rotiţi clama la o 
pătrime de cerc spre stânga (în sensul invers direcţiei 
acelor ceasornicului). Înlăturaţi placa unică apucând-o 
de urechi.

2 Introduceţi degetul sub capacul ce protejează 
cureaua în apropierea tamburului cu perii. Ridicaţi 
capacul ce protejează cureaua pentru a-l debloca şi 
rotiţi-l posterior către baghetă.

3 Pentru a îndepărta tamburul cu perii, prindeţi cu 
mâna extremităţile exterioare ale acestuia şi ridicaţi-
l din locaşurile de pe carcasa bătătorului. Scoateţi 
cureaua de transmisie uzată sau ruptă de pe tamburul 
cu perii sau de pe axul motorului.

4 Înfăşuraţi noua curea în jurul rolei din mijlocul 
tamburului cu perii. Aşezaţi tamburul cu perii deasupra 
aparatului astfel încât şanţul indicator să fi e în proxima 
apropiere a spaţiului destinat curelei de rezervă şi 
cureaua de transmisie să fi e fi xată la tamburul cu perii 
în apropierea axului motorului. Aşezaţi cureaua de 
transmisie în jurul axului motorului.

5 Cu cureaua înfăşurată în jurul axului motorului şi rola 
în mijlocul tamburului cu perii, aşezaţi extremităţile 
tamburului cu perii pe şinele localizate la marginile 
exterioare ale Bătătorului Electric. Folosind ambele 
mâini, glisaţi tamburul electric cu perii pe şine către 
partea din faţă a aparatului până când extremităţile 
tamburului cu perii sunt în întregime aşezate în locaşurile 
lor. Învârtiţi cu mâna tamburul cu perii până ce cureaua 
se fi xează în mijlocul rolei tamburului cu perii.

6 Rotiţi capacul ce protejează cureaua către partea din 
faţă a aparatului până se fi xează în poziţie.

7 Poziţionaţi placa unică peste aparat. Fixaţi pe loc 
marginea plăcii unice de aparat şi rotiţi clama la o 
pătrime de cerc spre dreapta (în sensul direcţiei acelor 
ceasornicului) până ce auziţii un declic.

SCHIMBAREA 
CURELEI DE 
TRANSMISIE

NOTĂ: Întotdeauna 
deconectaţi aparatul 
din priză. 

NOTĂ:  Luaţi legătura 
cu Distribuitorul 
dumneavoastră local 
Rainbow pentru a obţine 
o Curea nouă pentru 
Bătătorul Electric. 
Aşezaţi cureaua nouă în 
spaţiul destinat curelei 
de rezervă dedesubtul 
capacului.

5



UTILIZAREA 
VÂRFULUI MINI-
COMPRESORULUI

Folosiţi  Power Nozzle 
şi RainbowMate numai 
pentru aspirare uscată. 
Pentru evitarea riscului 
de electrocutare , nu 
folosiţi NICIODATĂ  
Power Nozzle sau 
RainbowMate pentru 
aspirare de apă sau 
orice alte lichide. 

1 COMUTATOR
2 CABLU 

ELECTRIC
3 ŢEAVĂ 

DREAPTĂ
4 ŞANŢ PENTRU 

CABLU
5 BRAŢ PIVOTANT
6 FURTUNUL 

CU CABLU 
ELECTRIC

3

ASAMBLARE:

1 Fixaţi ţeava dreaptă în braţul pivotant al bătătorului electric.
2 Introduceţi cablul electric în ghidajul pentru cablu de pe ţeava dreaptă apăsându-l 

cu degetul mare.
3 Cablul inferior trebuie să fi e liber la baza ţevii drepte (şi a braţului pivotant) pentru 

a permite mânerului să fi e ridicat şi coborât.

4

1 ACŢIONAREA BĂTĂTORULUI ELECTRIC:
 Apucaţi Bătătorul Electric. Apăsaţi comutatorul 

(vezi pag. 4) şi ghidaţi Bătătorul Electric 
înapoi şi înainte cu mişcări regulate şi uşoare. 
Lăsaţi Bătătorul Electric şi sistemul de Curăţat 
Rainbow să lucreze. 
REGLAREA BĂTĂTORULUI ELECTRIC LA 
UN NIVEL CORESPUNZĂTOR
Bătătorul Electric are un ajustaj de nivel cu 
trei poziţii pentru curăţarea satisfăcătoare 
a covoarelor. Ajustarea NIVELULUI se face 
prin rotirea butonului de reglare cu cele trei poziţii, situat la partea superioară a 
Bătătorului Electric, către poziţia dorită.

JOS: Pentru marea majoritate a covoarelor şi carpetelor.
MEDIU: Pentru covoare pluşate pe care se poate curăţa cu Bătătorul Electric.
ÎNALT: Pentru covoare de pluş foarte groase şi pentru utilizări speciale.

2 PENTRU A FIXA ŢEAVA BĂTĂTORULUI ELECTRIC ÎN 
POZIŢIE VERTICALĂ
PENTRU A FIXA ŢEAVA BĂTĂTORULUI ELECTRIC ÎN 
POZIŢIE VERTICALĂ
PENTRU A FIXA ŢEAVA BĂTĂTORULUI ELECTRIC ÎN 

:
Pentru a fi xa ţeava Bătătorului Electric în poziţie verticală, 
puneţi piciorul stâng pe vârful Bătătorului Electric. Apucaţi 
ţeava dreaptă a Bătătorului Electric şi împingeţi înainte 
până când ţeava se blochează complet în poziţie verticală. 
Pentru a debloca ţeava Bătătorului Electric, urmaţi aceleaşi 
instrucţiuni în ordine inversă.

5

1

3

6

2

1 CONECTAREA ŢEVII BĂTĂTORULUI ELECTRIC ŞI A 
MÂNERULUI FURTUNULUI CU CABLU ELECTRIC
CONECTAREA ŢEVII BĂTĂTORULUI ELECTRIC ŞI A 
MÂNERULUI FURTUNULUI CU CABLU ELECTRIC
CONECTAREA ŢEVII BĂTĂTORULUI ELECTRIC ŞI A 

:  
Introduceţi ţeava metalică scurtă a mânerului furtunului 
cu cablu electric Rainbow în ţeava metalică lungă a 
Bătătorului Electric. Potriviţi butonul de blocare de pe 
ţeava scurtă astfel încât să coincidă cu orifi ciul de pe 
ţeava Bătătorului electric. Glisaţi butonul în ghidaj pentru 
a fi xa blocarea. Odată ce s-a declanşat butonul de 
blocare conectarea este asigurată.

2 REALIZAREA CONECTĂRII ELECTRICE: Ţineţi 
furtunul strâns (nu apăsaţi întrerupătorul de pe mânerul 
furtunului Rainbow), conectaţi cablul electric de la 
Bătătorul Electric în priza de jos a mânerului Rainbow.

3 CONECTAREA FURTUNULUI CU CABLUL ELECTRIC 
LA MOTORUL ELECTRIC: Ataşaţi furtunul cu cablul 
electric la partea anterioară a motorului electric în 
orifi ciul prizei de aer. Introduceţi extremitatea cuplajului 
în orifi ciul prizei de aer, deschideţi capacul orifi ciului 
de evacuare a aerului trăgând în sus vârful cuplajului 
furtunului şi împingând cuplajul în maşină până ce se 
cuplează cele două cleme. Această operaţiune va 
completa conectarea electrică la aparat.

INFORMAŢII DE SERVICE: VĂ RUGĂM CITIŢI CU MARE ATENŢIE.
Performanţa noului dumneavoastră sistem de curăţat depinde în mare măsură de 
modul în care acesta este întreţinut. Instrucţiunile din acest manual vă vor ajuta să 
efectuaţi întreţinerea simplă la dumneavoastră acasă. Pentru a fi  cât mai satisfăcuţi în 
anii de utilizare citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le la îndemână pentru a le 
putea consulta şi pe viitor.
• Nu aspiraţi niciodată obiecte dure sau ascuţite cu aparatul Rainbow. Obiecte cum ar 

fi  ace, agrafe de păr, creioane şi cioturi de creioane pot deteriora tamburul cu perii 
sau pot rupe cureaua.

•  NU UNGEŢI MOTORUL. Motorul este permanent lubrifi at şi sigilat.
• Folosiţi Bătătorul Electric numai pe covoare şi/sau carpete mari pentru podele.
• NU-L FOLOSIŢI PE PODELE NEACOPERITE SAU DIN LEMN DE ESENŢĂ 
• Folosiţi Bătătorul Electric numai pe covoare şi/sau carpete mari pentru podele.
• NU-L FOLOSIŢI PE PODELE NEACOPERITE SAU DIN LEMN DE ESENŢĂ 
• Folosiţi Bătătorul Electric numai pe covoare şi/sau carpete mari pentru podele.

TARE.
• Folosiţi-l doar pe suprafeţe uscate. Nu-l folosiţi afară din casă sau pe       

suprafeţe umede.

4 ACŢIONAREA BĂTĂTORULUI ELECTRIC:    Legăturile 
electrice fi ind realizate, comutatorul principal al motorului 
electric va acţiona atât motorul electric cât şi Bătătorul 
Electric.  Motorul electric, însă, nu va acţiona tamburul 
cu peria Bătătorului Electric.  Pentru  a pune în funcţiune 
Bătătorul electric trebuie să fi e acţionat comutatorul de 
declanşare de pe mânerul Rainbow.  Pentru a îndepărta 
furtunul cu cablul electric, strângeţi clemele laterale de 
pe extremitatea cuplajului şi trageţi furtunul din orifi ciul 
prizei.

5 După ce toate conectările electrice au fost făcute, 
apăsaţi pe întrerupătorul PORNIT/OPRIT de pe aparatul 
Rainbow la poziţia de viteză mare (>>) pentru a putea 
folosi şi aparatul Rainbow şi Bătătorul Electric motorizat. 
Întrerupătorul în mânerul furtunului electric poate opera 
numai Bătătorul electric. Pentru a înlătura furtunul electric 
de la unitatea de jos, strângeţi clamele laterale de cuplare 
şi scoateţi furtunul din orifi ciul de aspirare.

FURTUNUL 
CU CABLU 
ELECTRIC

ATENŢIE: 
Acest  tub conţine 
fi re electrice.  Pentru 
reducerea riscului 
de electrocutare: Nu 
introduceţi în lichide. 
Nu folosiţi sau reparaţi 
un tub deteriorat. 
Folosiţi numai pe 
mochetă înmuiată prin 
procesul de curăţire.
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