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GARANTI

REXAIR, säljer Rainbow dammsugare bara till fristående auktoriserade återförsäljare 
med erfarenhet av direkt hem försäljning. Eftersom Rexair inte söker skapa en marknad 
för sin produkt genom reklam, skapas istället vetskap om produkten genom tusentals 
“direktsäljares” ansträngningar. Genom demonstration av produkten i köparens hem 
skapas intresse för efterfrågan på Rainbow dammsugare inom direksäljarnas områden. 
De fristående, auktoriserade återförsäljarna med vilka dessa direktsäljare samverkar, 
påtar sig ansvar för legitim distribution av och service på Rainbow-dammsugare, direkt 
genom sina egna direktsäljare, eller indirekt genom fristående underåterförsäljare och 
deras direktsäljare.

Rexair kräver vidare att varje auktoriserad återförsäljare tillhandahåller snabb och 
yrkesmässig service via sina egna serviceverkstäder eller genom ansvariga fristående 
serviceinrättningar på orter där de säljer Rexairs produkter via sina fristående 
underåterförsäljare eller direktsäljare.

Tappa inte bort namn och adress på den direktsäljare eller återförsäljare som du köpt 
din Rainbow-dammsugare av. Kontakta vederbörande för råd beträffande vård av din 
Rainbow, garanti, service och närmaste serviceinrättning. 

Rexair är ytterst selektiv i sitt val av direkta kunder, d v s auktoriserade återförsäljare. 
Rexair har dock inget avtal med eller juridiskt förhållande till de fristående återförsäljarna, 
vilka kan skaffa sina produkter direkt eller indirekt via auktoriserade återförsäljare. 
Företaget kan endast försöka att avhjälpa kunders klagomål gentemot sådana 
återförsäljare genom att utöva påtryckning på ansvarig auktoriserad återförsäljare. 
Det är Rexairs uttalade policy att hålla varje auktoriserad återförsäljare ansvarig för 
att rätta till felaktigheter som kan uppstå genom fristående återförsäljares uttalande 
eller handling som resulterar i konsumentklagomål. 

Om problem förekommer eller om du har några frågor angående det ovan nämnda, bör 
du först kontakta den återförsäljare eller direktsäljare av vilken du köpt din Rainbow. 
Om det visar sig svårt att få tag på vederbörande, ombeds du kontakta Rexairs 
kundtjänst på nedan givna adress och uppge ditt Rainbow- tillverkningsnummer. De 
kommer omedelbart att meddela dig namn, adress och telefonnummer till ansvarig 
auktoriserad återförsäljare för ditt område. Om du anser att du inte får nödvändig 
assistans från den auktoriserade återförsäljaren, ombeds du att genast kontakta oss. 
Alla våra auktoriserade återförsäljare är medvetna om sitt ansvar.

Vid behov av ytterligare information eller assistans, skriv till:

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.     

Telefon (248) 643-7222. Fax (248) 643-7676. Du kan besöka Rexairs Hemsida på:  

www.RainbowSystem.com
Rexair erbjuder sina auktoriserade återförsäljare, och endast dem, en skriftlig 
fyraårsgaranti för motormunstycket. Denna garanti täcker ej normalt slitage som uppstår 
från användande av motormunstycket. Även då Rexair, som tillverkaren, ej direkt har 
att göra med konsumenten eller erbjuder konsumenten en skriftlig garanti, påtvingar 
lagen visst ansvar på alla tillverkare som producerar konsumentartiklar. Produkterna 
får ej vara defekta och måste generellt vara passande för deras menade användande. 
Dessa indirekta garantier för handelsförmåga och passande honoreras av Rexair. 
Vidare, Rexair kräver att varje auktoriserad återförsäljare för vidare till konsumenten, 
via den auktoriserade distributörens egen skriftliga garanti, fördelen av Rexairs garanti 
till sådan distributör.
Rexair säljer Rainbow till auktoriserade Rainbow återförsäljare vilka, tillsammans 
med sina representanter, återförsäljer produkten endast genom hemförsäljning 
till konsumenten.  Produkter som köps på annat sätt är inte täckta av    
auktoriserad garanti.
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Var god läs alla 
instruktioner 
noggrant innan du 
använder enheten.
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KUNDTJÄNSTNUMMER
Som ett led i Rexairs kundtjänstprogram åsättes varje nytt Rainbow motormunstycke ett kundtjänst-och 
tillverkningsnummer efter att ha kvalitetstestats vid fabriken. Detta nummer:

1. Identifi erar dig som ägare till maskinen;
2. Utgör garantibevis gentemot återförsäljaren;
3. Utgör bevis för att maskinen godkänts av; fabrikens kvalitetskontroll;
4.  Garanterar att maskinen är i “fabriksnytt” skick.

Kontrollera för säkerhets skull att tillverkningsnumret enligt vidstående bild fi nns på angiven plats på Rainbow 
motormunstycket. Inget nytt Rainbow motormunstycke får säljas utan detta nummer. Om detta nummer saknas, kan 
inte Rexair påtaga sig något ansvar för enhetens ursprung ålder eller skick. Om du ej kan fi nna tillverkningsnumret 
på ditt Rainbow motormunstycke, ombeds du att skriftligen eller telefonledes kontakta vår kundtjänstavdelning, 
Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A. Telefon (248) 643-7222; 
Fax (248) 643-7676.

Skriv för säkerhetsskull tillverkningsnumret på angiven plats härnedan och spara denna information för framtida 
referens.

Besöka Rexairs Hemsida på: http://www.RainbowSystem.com

Din auktoriserade Rainbow återförsäljare
(Vänligen Texta)

Namn: ___________________________________________________________________________________________________________________

Adress: _________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: _________________________________________________________________________________________________________________

Säljares Underskrift: ___________________________________________________________________________________________

Tillverkningsnummer: _________________________________________________________________________________________

FELHANTERING

Denna Rainbow-
maskin är noggrant 
kontrollerad och testad 
vid fabriken. Om något 
smärre problem uppstår 
kan nedanstående 
felsökningsprocedur 
vara till hjälp för 
att isolera och 
avhjälpa problemen 
med ett minimum 
av olägenheter.

Om ovannämnda 
åtgärder ej avhjälper 
felet, skall du kontakta 
din auktoriserade 
Rainbow-återförsäljare.

PROBLEM TÄNKBAR ORSAK MÖJLIG LÖSNING
Maskinen 
startar ej.

Strömbrytaren på handtaget 
ej aktiverad.

Man måste trycka in reglaget 
på den elektrifi erade  
slangens handtag.

Slangkopplingen är inte 
elektriskt ansluten.

Utför elektrisk anslutning     
vid slangkopplingen.

Slanghandtaget är inte 
elektriskt ansluten.

Utför elektrisk anslutning     
vid slanghandtaget.

Det automatiska 
motorskyddet har utlösts.

Stäng av Rainbow-maskinen 
i två sekunder. Slå på 
Rainbow-maskinen igen.

Motorn är igång, 
men borsten 
roterar inte.

Trasig rem. Koppla ifrån strömmen; 
Avlägsna bottenplattan; Se till 
att borsten roterar fritt; 
Byt rem.

Borsten har 
stannat (kan inte 
roteras för hand).

Någonting har fastnat           
i borsthuset.

Koppla ifrån strömmen; 
Avlägsna bottenplattan; 
Avlägsna främmande föremål; 
Se till att borsten kan 
rotera fritt.

Utslitet lager. Byt ut borste och lager  
genom återförsäljare.

Motor-
munstycket
suger inte upp 
som det ska.

Stopp i luftkammaren. Koppla ifrån strömmen; 
Avlägsna bottenplattan; 
Rengör hela luftkammaren; 
Se genom den ledande 
anslutningen för att försäkra 
dig om att det inte fi nns 
någon tilltäppning.

Stopp i rör eller slang. Koppla ifrån strömmen. 
Avlägsna tilltäppning; Anslut 
till Rainbow- enheten; 
Försäkra dig om att luften kan 
strömma fritt genom slangen.

Borsten inte i kontakt 
med mattan.

Försäkra dig om att 
bottenplattan är helt på 
plats innan den låses fast; Byt 
ut borsten om borsthåren är 
för korta. 

Höjden inte rätt inställd. Ställ in rätt höjd.
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VARNING!:
FÖR ATT MINSKA RISKERNA FÖR BRAND, ELSTÖTAR ELLER KROPPSSKADA:
  1 Särskild uppsikt krävs när maskiner brukas av eller i närheten av barn. Tillåt inte att din 

Rainbow eller motormunstycket används som leksak och låt ej maskinen vara igång         
utan uppsikt.

  2 Drag ur Rainbow-enhetens stickkontakt när enheten ej används. Slå ifrån dess strömbrytare 
innan stickkontakten dras ur. Grip tag i själva stickkontakten när denna dras ur, för att 
undvika skada på sladd, stickkontakt, dess kontaktpinnar samt strömuttag. Du ska inte 
fatta tag i sladden när du drar eller bär maskinen och inte heller använda sladden som ett 
handtag, inte stänga en dörr över sladden och inte dra maskinen kring skarpa kanter eller 
hörn. Kör inte maskinen över sladden. Håll sladden ifrån varma ytor. Undvik användning om 
sladden eller stickkontakten är skadad.

  3 Lämna inte maskinen när stickkontakten är i vägguttaget. Drag ur Rainbow-enhetens 
kontakt från strömuttaget om maskinen lämnas utan tillsyn och innan några serviceåtgärder 
vidtas.

  4 Om Rainbow-enheten eller motormunstycket är i behov av reparation, försök inte använda 
dem. Om Rainbow-enheten eller motormunstycket inte fungerar som de ska, om de har 
tappats, skadats, lämnats utomhus eller nedsänkts i vatten, ska de returneras till din 
Rainbow-återförsäljare.

  5 Rengör inte enheten eller avlägsna föremål som fastnat i slangen förrän Rainbow-enheten 
är avstängd och stickkontakten dragits ur vägguttaget. 

  6 Anslut inte maskinen till lamputtag och använd ej förlängningssladdar. 
  7 För att undvika brandrisk eller explosionsfara får motormunstycket inte användas i närheten 

av eldfarliga och/eller explosiva ångor eller damm. Vissa rengöringsvätskor kan avge dylika 
ångor. Ytor på vilka sådana eldfarliga rengöringsvätskor har använts måste vara absolut 
torra och väl luftade innan de dammsugs. Rainbow-enheten eller motormunstycket får ej 
användas för att rensa tilltäppta rör. Om avloppsgaser kommer in i Rainbow-enheten kan 
de orsaka explosion. 

  8 Se till att ingen med ena handen är i kontakt med metalldiskbänk, varm-eller kallvattenrör 
samtidigt som vederbörande med andra handen har kontakt med någon metalldel på en 
elektrisk hushållsmaskin, armatur eller strömbrytare. Sådan kontakt kan medföra att en 
elektrisk krets sluts till jord. Våt hud ökar dessutom risken för skada av detta slag. Rör inte 
kontakt eller maskin med våta händer. 

  9 (a) Stick inte in föremål i öppningar. Använd inte apparaten om öppningar blockerats. Se 
till att damm, ludd, hår och annat som kan minska luftströmningen inte har samlats där; (b) 
Håll hår, löst sittande klädesplagg, fi ngrar och alla kroppsdelar på avstånd från öppningar 
och roterande delar; (c) Var mycket försiktig när du rengör trappor. 

10 Typ Y nätsladdar måste bytas ut av en auktoriserad Rainbow-återförsäljare. Om sladden är 
skadad ska du stänga av strömbrytaren på Rainbow-maskinen och dra ur sladden.

11 Sug inte upp föremål som brinner eller avger rök, t ex cigaretter, tändstickor eller het aska. 
Använd ej din maskin till att suga upp lättantändliga eller brännbara vätskor, t ex bensin och 
använd ej heller maskinen i utrymmen där sådana vätskor kan fi nnas. 

12 Denna maskin är försedd med dubbelisolering. Använd endast identiska reservdelar. Se 
anvisningar för underhåll av dubbelt isolerade apparater i Rainbow-handboken.

13 Ditt motormunstycke är försett med en kraftigt roterande borste. För att undvika personskada 
skall motormunstycket ej placeras mot eller i närheten av löst sittande klädesplagg, 
smycken, hår eller kroppsdelar så länge dammsugaren är kopplad till elektriskt uttag. 
Motormunstycket skyddar INTE mot kroppsskada eller skada på saker som kommer i 
kontakt med den roterande borsten.

14 VARNING: Denna slang innehåller elsladdar. Minska risken för elchock: Får ej 
nedsänkas i vätska. En skadad slang får ej användas eller repareras. Använd endast 
på matta som fuktats under rengöringsprocessen.

15 VIKTIGT!: Den elektrifi erade slangen innehåller elektriska ledningar och skall kontrolleras 
regelbundet. Den får inte användas om den är skadad, sprucken eller har hål. Undvik att 
suga upp skarpa föremål. Får ej användas för att suga upp vatten. Får ej sänkas ned i 
vatten för rengöring. Slå alltid ifrån maskinen innan du ansluter eller kopplar från antingen 
slangen eller motormunstycket.

VIKTIGA 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Var god läs alla 
instruktioner noggrant 
innan du använder 
enheten. Använd din 
Rainbow endast på 
sätt som beskrivs i 
denna bruksanvisning. 
Att använda av Rexair 
ej rekommenderade 
tillbehör kan 
medföra fara.

FÖLJ ALLTID 
DESSA VIKTIGA 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

SPARA DESSA 
INSTRUKTIONER

ENDAST FÖR 
HUSHÅLLSBRUK
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1 OBS!: Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget 
innan service utförs. Vänd motormunstycket upp- 
och ned. Vrid fästanordningen ett kvarts varv åt vänster 
(moturs) med hjälp av en vanlig skruvmejsel eller ett mynt. 
Ta bort bottenplattan genom att fatta tag i fi ngerfl ikarna.

2 Sätt ett fi nger under remskyddet i närheten av 
borstrullen. Lyft upp skyddet för att lossa det och rotera 
det bakåt mot röret.

3 Avlägsna borstrullen genom att fatta den i dess 
ändar och lyfta ut borstrullen ur fi ckorna på 
munstyckeshuset. Avlägsna den slitna eller trasiga 
remmen från borstrullen eller motoraxeln.

4 För den nya remmen runt remskivan mitt på 
borstrullen. Placera borstrullen på enheten så att 
indikatorspåret är närmast reservremfi ckan och så 
att remmen hänger från borstrullen i närheten av 
motoraxeln.

5 Med remmen runt motoraxeln och remskivan mitt 
på borstrullen, placera borstens båda ändar på de 
skenor som sitter framtill på motormunstycket och 
låt borsten glida framåt tills borstrullens båda ändar 
sitter väl fast i sina fi ckor. Snurra borsten föra hand tills 
remmen spårar mitt på remskivan på borstrullen.

6 Rotera remskyddet mot enhetens framände och 
tryck ner för att knäppa fast.

7 Placera bottenplattan över enheten. Knäpp 
bottenplattans kant på plats in i enheten och vrid 
fästanordningen ett kvarts varv till höger (medurs) tills 
det hörs ett “klick”.

BYTE AV 
SLITEN REM

OBS!: Dra alltid ut 
stickkontakten ur 
vägguttaget innan 
service utförs.

OBS!: Kontakta din 
lokala Rainbow-
återförsäljare för en ny 
motormunstyckesrem. 
Förvara den nya remmen 
i facket för reservrem 
under bottenplattan.
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ATT ANVÄNDA 
DITT 
MOTORMUNSTYCKE

Använd endast Power 
Nozzle och RainbowMate 
på torra ytor. För att 
undvika risk för elchock, 
får Power Nozzle eller 
RainbowMate ALDRIG 
användas för att suga 
upp vatten eller andra 
vätskor. 

1 Strömbrytare
2 Elkabel
3 Rakt Rör
4 Kabelränna
5 Ledad Anslutning
6 Elektrifi erad

Slang
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MONTERING:

1 Tryck fast det raka röret i den ledande anslutningen på motormunstycket. 
2 Sätt fast elkabeln i härför avsedd ränna på det raka röret. Kabeln kan tryckas fast 

med tummen.
3 Se till att det fi nns tillräckligt med lös kabel vid rörets nedre ände (och anslutning) 

så att handtaget fritt kan höjas och sänkas.

4

1 ANVÄNDNING AV MOTORMUNSTYCKET:
 Håll i motormunstycket.  Kläm handtagets 

strömbrytare (se sid 4) och för långsamt 
motormunstycket fram och tillbaka i mjuka 
och lätta rörelser. Låt motormunstycket och 
Rainbow dammsugaren utföra arbetet. 
Motormunstyckets Rätta Höjdinställning
För att kunna tillmötesgå så gott som varje 
mattrengöringsbehov är motormunstycket 
inställbart i tre höjdlägen. HÖJDinställningen 
utförs genom att vrida det treårig-läges 
tumhjulet på motormunstyckets översida till 
önskat läge.

LÅG:  För de fl esta mattor.
MEDIUM: För mattor med ojämn tjocklek som gör att motormunstycket kan 
fastna.
HÖG:  För luggmattor och speciella applikationer.

2 FÖR ATT LÅSA MOTORMUNSTYCKET I UPPRÄTT 
LÄGE:
För att låsa motormunstycket i upprätt läge, placera vänster 
fot på motormunstycket. Fatta tag i motormunstyckets raka 
rör och tryck framåt tills röret är helt fast i låsningsfl ikarna. 
Motormunstyckets rör avlägsnas genom att följa dessa steg 
i omvänd ordning.
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1 HOPKOPPLING AV MOTORMUNSTYCKETS RÖR 
OCH DEN ELEKTRIFIERADE SLANGENS HANDTAG:  
Tryck in det korta metallröret på den elektrifi erade 
slangens Rainbow-handtag i motormunstyckets 
långa metallrör. Säkra genom att rikta in knapplåset 
på handtagsröret så att dess tapp går in i hålet på 
motormunstyckets rör. Hopkopplingen är säkrad när 
knapplåset hakat i.   

2 ELEKTRISK ANSLUTNING: Håll slangen stadigt 
(fatta inte tag i Rainbow-handtagets strömbrytare) och 
sätt motormunstyckets stickkontakt i honuttaget på 
undersidan av Rainbow-handtaget.

3 DEN ELEKTRIFIERADE SLANGENS ANSLUTNING 
TILL MOTORENHETEN: Sätt fast den elektrifi erade 
slangen på luftintagets öppning på motorenhetens 
framsida. För in den elektrifi erade slangens metallände 
i luftintaget, öppna enhetens lucka genom att lyfta upp 
den med hjälp av änden på slangen och tryck in änden 
i maskinen tills dess att ett knäppande ljud hörs. På det 
här sättet är den elektrifi erade slangens koppling till 
maskinen genomförd.

LÄS NOGA FÖLJANDE: SKÖTSELANVISNINGAR. 
Din nya dammsugares prestationsförmåga beror i hög grad på hur maskinen vårdas 
i hemmet. De anvisningar som ges i detta häfte är råd om hur du bäst utför enklare 
serviceåtgärder i hemmet. Om du vill att maskinen ska fungera länge och väl ska du 
läsa igenom dessa anvisningar och ha dem tillgängliga för framtida behov.
• Sug aldrig upp hårda eller skarpa föremål med Rainbow-enheten. Föremål som 

knappnålar, hårnålar, nubb, kritor, eller pennstumpar kan skada borstrullen eller 
orsaka att drivremmen brister. 

• OLJA INTE MOTORN. Motorn är permanentsmord och förseglad.
• Använd endast motormunstycket på heltäckande mattor och på stora golvmattor
• ANVÄND INTE FÖR RENGÖRING AV PARKETTGOLV ELLER BARA GOLV.
• Använd endast på torra ytor. Använd inte utomhus eller på våta ytor.

4 REGLERING AV STRÖMTILLFÖRSEL TILL 
MOTORMUNSTYCKET:  När de elektriska anslutningarna 
gjorts kommer motorenhetens huvudströmbrytare att 
reglera både motorenheten och motormunstycket. 
Motorenheten reglerar dock inte motormunstyckets 
borstrulle. Strömbrytaren på Rainbow-handtaget måste 
slås på för att motormunstycket ska arbeta. För att ta 
bort den elektrifi erade slangen från motorenheten ska 
du trycka på spärrhakarna på slangfästets sidor och dra 
ur slangen från insugningsöppningen.

5 När du har anslutit maskinen till strömkällan ska 
du trycka PÅ/AV-brytaren på Rainbow-maskinen till 
inställningen “Hög hastighet” (>>) när du vill köra både 
Rainbow-maskinen och motormunstycket. Brytaren 
i slangen med inbyggd nätsladd i handtaget driver 
endast motormunstycket. Ta bort slangen med inbyggd 
nätsladd från den undre enheten genom att trycka på 
sidolåshakarna och dra slangen från intagets öppning.

ELEKTRIFIERAD 
SLANG

VARNING:       
Denna slang innehåller 
elsladdar. Minska 
risken för elchock: 
Får ej nedsänkas i 
vätska. En skadad 
slang får ej användas 
eller repareras. Använd 
endast på matta 
som fuktats under 
rengöringsprocessen.
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