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˜ ° ˛̋ ˙ ˆ ˇ ˘ξυπη° έτησης π˘λ˜ τών
˜°˛˝ ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ R ainbow ˇαι Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο μετά α ό τον 
έ ˝γχο εγγύησης ποιότητας, ως μέρος του προγράμματος εξυπηρέτησης πελατών Rexair. Αυτός ο σειριακός αριθμός 
 αρέχει:

Για μελλοντική αναφορά, καταγράψατε το σειριακό αριθμό στο χώρο που διατίθεται παρακάτω. Απαγορεύεται η 
πώληση μη αυθεντικών, νέων Rainbow ˇαι Power Nozzle χωρίς αυτόν τον αριθμό. Αν ο σειριακός αριθμός λ˝†πει, η 
Rexair δεν αναγνωρίζει την προέ ˝ˆ˙ η, την ηλικία ή την κατ°˙ ταση της συσˇευής. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το 
σειριακό αριθμό στο Rainbow ˇαι το Power Nozzle,  αρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
της Rexair.

  Ταυτο οίηση ιδιοκτησίας για εσάς
  Ταυτο οίηση εγγύησης για το διανομέα σας

  Διασφάλιση για επιτυχή έ ˝γχο ποιότητας
  Διασφάλιση κατ°˙ τασης «σαν καινούριο»

Model: e2 - 73 db(A)

˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ˛ ˇ ˛ ˘ ΗΜΕΝ˛ ˙  ˇ ˆΑΝ˛ ΜΕΑ˙  RAINBOW ˘ Η˙  ΠΕΡˆΟΧΗ˙  ˙ Α˙

˙˜ ˆΡˆΑΚΟΣ ΑΡˆΘΜ˛˙ R AINBOW  

ΟΝΟΜΑ

ˇ ˆ˜ ˝ ΘΥΝ˙ Η

ΠΟΛΗ/ΚΡΑ˘ ˛ ˙ /
ΤΑΧ˝ ˇ Ρ˛ ΜˆΚ˛ ˙  

Κ ˇ ΙΚΑ˙

ΗΛ˜ Κ˘ Ρ˛ ΝˆΚΟ 
˘ ΑΧ˝ ˇ Ρ˛ ΜΕΙ˛

˜ια συμβουλές 
˝ χετικά με τη 
φ ˘ ντίδα τ˘˙ 
Rainbow κ˛° 
πληροφορίες για 
την εγγύηση, τ˛ 
ανταλλακτικά κ˛° 
τη συντήρηση, 
επικοινωνήστε 
με τ˘ ν 
εξου˝ °˘ ˘ τημέν˘ 
διανομέ˛ 
Rainbow της 
περιοχής σας.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΤΙ  
Wet Dust Can’t Fly ®

«Η ΒΡΕΓΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ ΔΕΝ ΠΕΤΑΕΙ»

ΤΟ  RAINBOW® ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗ  
The Power of Water ®

«ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗ 
ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΡΟΦΕΡΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.
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‘ ο λογότˆ  ο *Asthma & ALLERGY FRIENDLY ˇαι ASTHMA & ALLERGY 
FRIENDLY ˝†ναι σ˘ ματα πι˙ το ο†η˙ ης και σ˘ ματα κατατ˝˛ έντα της 
ALLERGY STANDARDS LIMITED. ‘ ο THE ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION 
OF AMERICA ˝†ναι σ˘ μα κατατ˝˛ έν της AAFA.

Meets 

ASP:03:03

Standard for 

Vacuum Cleaners

μήνυμα από τη  REXAIR®

’ ραττόμεθα της ευκαιρίας για να σας συγχαρούμε 
ˇαι να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το 
σύστημα καθαρισμού Rainbow. š ˇ αινούρια 
σας συσˇ˝ˆ˘ R ainbow είναι το α οτέ ˝σμα 
τουλάχιστον 75 ετών συνεχούς έρευνας 
 ροϊόντων, ανά τυξης και επινοητικότητας. 
Σήμερα, τα προϊόντα Rainbow πωλούνται και στις 
50 Ηνωμέν˝ς Πολιτείες και σε παρα άνω α ό 75 
χώρες στον κόσμο. Πιστεύουμε ότι το σύστημα 
οικιακού καθαρισμού Rainbow είναι το πιο 
α οτε ˝σματικό και ευέλικτο της αγοράς.

Με την κατάλληλη χρήση και φροντίδα, το 
Rainbow θα βε τιώσει σημαντικά το χώρο σας και 
θα σας προσφέρει πολυετή, αξιόπιστη λειτουργία. 
Διαθέ˙ τε μερικ°  ˝ τά για να διαβάσετε τον 
οδηγό και να εξοικειωθείτε με το καινούριο 
σας σύστημα καθαρισμού Rainbow. Αν έχετε 
ερωτήσεις ή αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με 
το Rainbow,  αρακαλούμε επικοινωνήστε με το 
διανομέα ή τον έμπορο α ό τον ο οίο αγοράσατε 
το Rainbow. Αν η επικοινωνία είναι αδύνατη, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε για βοήθεια με το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Rexair.

Η Rexair είναι περήφανο μέλος 
της Ένω˝ ης Κατευθυνόμενης 
Πώλησης και τηρεί τ˘ ν κώ ° κ˛ 
δε˘ ντ˘ λογίας DSA.

50 W. Big Beaver Road, Suite 350
Troy, Michigan 48084

United States of America

(248) 643-7222 
custserv@rexairllc.com

rainbowsystem.com

Rainbow® ˛ ˙ τή η ηλεκτ °κή σκ˘ ύπ˛ 
είν˛ ι εγγ˙ ημένα φ°λ°κή π ˘ ς τ˛ 
άτ˘ ˆ α με ά˝ θμα κ˛ ° ˛λλε γίες  
asthma & allergy friendly™ 

˛ πό τ˘ ’ με °κ˛ ν°κ† š  ˙ ˆ α γ°α τ˘ 
€˝ θμα κ˛ ι τις Αλλε γίες*. 

‘ α Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of 
Water®,  Wet Dust Can’t Fly® ˇαι η διαμόρφω˙ η τοˆ ˙ ˆ ˙ τ˘ ματος κα˛ αρι˙ μού 
Rainbow® ˝†ναι σ˘ ματα κατατ˝˛ έντα της Rexair LLC, ‘ ρόˆ, ‡ †̇ ιγˇαν, š • Α.
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!  ΠΡ˛˜ ˆˇ ΟΠΟˆΗ˙ Η: Ο η ˝ˇ τροφόρος σω ˘ νας π˝ριέχ˝ι η ˝ˇ τριˇ° ˙ ύρματα και θα 
 ρέ ˝ι να ˝ έγχ˝ται ταˇ τιˇ° . –α μη χρη˙ ιμο οιη˛˝† ̇ ˝  ˝ρ† τω˙ η  οˆ έχ˝ι ˆ  ο˙ τ˝† 
… ° …η, έχ˝ι ˇο ˝† ̆  τρˆ  η˛˝†. –α α οφ˝ύγ˝τ˝ τη ˙ ˆ  ογ˘ αιχμηρών αντιˇ˝ιμένων. 
‡ ην χρη˙ ιμο οι˝†τ˝ ˇαι μην ˝ ιδιορ˛ ών˝τ˝ ˙ ω ˘ να  οˆ έχ˝ι φ˛ αρ˝†. ƒ ιˇοινων˘ ˙ τ˝ 
μ˝ ένα ƒγˇ˝ˇριμένο ’ ιανομέα της Rainbow ˘ μ˝ το ˜ έντρο ⁄  ηρ˝˙ ιών για ˝ ι˙ ˇ˝ˆές. 
‡ ην …̨̂ †“˝τ˝ τη  α…̆ ˙˝ ˆ γρό για ˇα˛ ° ρι˙ μα. –α χρη˙ ιμο οι˝†τ˝ τον η ˝ˇ τροφόρο 
˙ ω ˘ να μόνο ̇ ˝ ˙ ˆνδˆα˙ μό μ˝ ˝ξαρτ˘ ματα της Rainbow ̆  ˙˝ χα ι°  οˆ έχοˆν ̂ γραν˛˝† 
˙ ύμφωνα μ˝ τις  ροδιαγραφές ˇα˛ αρι˙ μού της  Rainbow. –α ˇ  ˝†ν˝τ˝  ° ντοτ˝ αˆ τ˘ 
τη ˙ ˆ˙ ˇ˝ˆ˘  ριν α ό τη ˙ ύνδ˝˙ η ˘ την α ο˙ ύνδ˝˙ η τοˆ ˙ ω ˘ να ˘ τοˆ μηχανοˇ†νητοˆ 
αˇροφύ˙ ιοˆ.

!  ΠΡ˛˜ ˆˇ ΟΠΟˆΗ˙ Η: ƒξαιτ†ας τοˆ  ˇ ινδύνοˆ  η ˝ ˇ τρο  ηξίας, ό ˝ ς οι η ˝ ˇ τριˇές 
˙ ˆ˙ ˇ˝ˆές  ρέ ˝ι να χρη˙ ιμο οιούνται μόνο ˙ ύμφωνα μ˝ τις οδηγ†̋ ς. ’ ˝ν  ρέ ˝ι να 
γ†ν˝ται μη ˝ ιτρ˝ όμ˝νη χρ˘ ˙ η ο οιοˆδ˘  οτ˝ η ˝ˇ τριˇού  ρο€όντος. — οˆδ˘  οτ˝ 
ˆ  ° ρχ˝ι η ˝ˇ τριˇό ρ˝ύμα, μ ορ˝† να ˆ  ° ρξει διαρρο˘ ˘ …ραχˆˇύˇ  ωμα. Αν ο χρ˘ ˙ της 
˙ τέˇ˝ται ̇ το έδαφος, ̇ ˝ ̂  όγ˝ιο ̆  ˙˝ δωμ° τιο ό οˆ ένα ̇ τρώμα ν˝ρού μ ορ˝† να αγγ†ξει 
το  ° τωμα, μ ορ˝† να  ροˇ λη˛˝† ̇ ο…αρ˘ η ˝ˇ τρο ληξ†α. Γι’αˆ τό, χρη˙ ιμο οι˝†τ˝ το 
Rainbow μόνο σύμφωνα με τις οδηγ†̋ ς στο παρόν Εγχ˝ιρ†διο Χρ˘ ˙ τη.

!  ΠΡ˛˙˛ ΧΗ: ‘ ο δοχ˝†ο ν˝ρού Rainbow δ˝ μα“˝ύ˝ι ˆ ιˇ° τα ο ο†α αντι˙ τέˇονται 
˙ την ˆ γραντιˇ˘ δρ° ˙ η τοˆ ν˝ρού, ό ως ˝ αιώδη ˘  ιπαρ° ˙ ˆ˙ τατιˇ° (για  αρ° δ˝ιγμα 
αι˛ ° λη ̆  ˙ τ° χτ˝ς) ούτ˝ ˇαι οˆ˙ †̋ ς ̇ ˝ μορφ˘ ˙ ˇόνης (ό ως ̌ ˝ραμιˇές οˆ˙ †̋ ς, ξερο ι˛ ι° 
˘ ˙ ˇόνη α ό ̇ ο…° ). ‡ η χρη˙ ιμο οι˝†τ˝ το Rainbow για να ̌ α˛ αρ†̇ ˝τ˝  τητιˇ° ˘ τοξιˇ° 
ˆ  ιˇά ή γύρω α ό αˆ τ° .
1. Αυτή η ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ μπορεί να χρησιμο οιηθεί α ό  αιδιά 8 ˇαι άνω ετών ˇαι α ό 

 ρόσωπα με μειωμέν˝ς φυσικές, αισθητήριες ̆   νευματικές ικανότητες ̆  με έ  ειψη 
πείρας ̌ αι γνώσεων ̂  ό τον όρο ότι έχουν τη σωστή ̋  †… εψη ̆   ̌ αθοδήγηση όσον 
αφορά τη χρήση της ˙ˆ˙ ˇευής με ασφαλή τρό ο ˇαι τους κινδύνους  ου αυτή 
εμπεριέχει. Τα  αιδιά δεν επιτρέπεται να  αίζουν με τη ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘. Καθάρισμα ˇαι 
συντήρηση α ό το χρήστη δεν πρέπει να ανατίθενται σε παιδιά χωρίς επίβλεψη.

2. Σ…˘τ̇ε το α ό τον ˇ˝ντρικό του διακό τη  ριν να το βγάλετε α ό την  ρίζα. 
Βγάλτε το Rainbow α ό την  ρίζα όταν δε χρησιμο οιείται. Πιάστε το φις για να το 
α οσυνδέσετε α ό την  ρίζα για να μην  ροκαλέσετε ζημιά ̇ το ̌ αλώδιο, την  ρίζα, 
τις ακίδες ˘ την ˆ οδοχ˘. Μην τραβάτε το ˇαλώδιο ˇαι μην το χρησιμο οιείτε για 
μεταφορά ̆  ως λαβή ̌ οντ° ˙˝ μυτερές άκρες ̆  γωνίες. Μη  ειτουργείτε τη ̇ ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ 
 άνω α ό το ˇαλώδιο. Μη χρησιμο οιείτε τη ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ με ˇατε˙ τραμμένο ˇαλώδιο 
˘ φις. Μην α ομακρύν˝˙ τε όταν η ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ είναι συνδεδεμένη. Βγάλτε το Rainbow 
α ό την πρίζα όταν δεν είναι υπό παρακολούθηση και πριν τη συντήρηση. 

3. Όταν χρησιμο οιείτε τη ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ σαν ˙ ˇούπα, μην την αφήνετε χωρίς ˝ †… εψη 
όταν είναι ˙ την  ρίζα. Βγάλτε τη ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ Rainbow α ό την  ρίζα όταν δεν 
επιτηρείται ˇαι  ροτού ˇάνετε σέρβις ˘ αντικατ°˙ ταση του ιμάντα μετάδοσης 
κίνησης σε μηχανοκίνητα ακροφύσια.

4. Αν το Rainbow δε  ειτουργ˝† σωστ°, αν έχει πέσει ˇάτω, έχει ˆ οστεί βλάβη, έχει 
αφεθεί έξω ̆  έχει πέσει ̇ ˝ νερό, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα 
Rainbow ˘ με το ˇέντρο επισˇευής για επιθεώρηση. Μην ˇαθαρίζετε τη ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ 
ˇαι μην α οφράσσετε το σωλήνα αν το Rainbow δε βρίσˇεται εκτός  ειτουργίας ̌ αι 
αν δεν έχει αφαιρεθεί α ό την πρίζα. 

5. Μη συνδέετε ̇ την ̂  οδοχ˘ ˙ˆ˙ ˇευής λαμπτήρα πυράκτωσης ̌ αι μη χρησιμο οιείτε 
επεκτάσεις καλωδίων. 

6. Μην το χρησιμο οιείτε με φορητούς μετατροπείς ή με μετασχηματιστές τ°˙ ης.
7. Μη χρησιμο οιείτε το Rainbow ̆  τα αξεσουάρ Rainbow για την α όφραξη αγωγών. 

!
ΠΑΡΑΚΑΛΟ˝ Μ˜ ˇ ˆΑΒΑ˙ ˘ ˜ ˛ Λ˜ ˙ ˘ ˆ˙ ˛ ˇ ΗΓˆ˜ Σ ΠΡˆΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Τ Ν Σ˝ ˙ Κ˜ ˝  Ν

ΧΡΗ˙ˆ Μ˛ Π˛ ˆ˜ ˆ˘ Ε Μ˛ Ν˛ ˜ ° ΑΡ˘ ΗΜΑ˘Α Π˛ ˝ ˙ ˝ Νˆ˙ ˘Α Ο ΚΑ˘ΑΣΚ˜ ˝ Α˙ ˘ Η˙ .

ση˙ ˜ ντι έˇ πληροφο° ˘ˇ  ˜ σφ˜ λ˘ ˜ ˇ
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Αν εισχωρήσει στο Rainbow αέριο α ό α οχέτευση μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
8. Μην αγγίζετε  οτέ μεταλλικό νεροχύτη, κρύο ˘ θερμό σωλήνα νερού με το ένα χέρι 

˝νώ αγγίζετε μεταλλικ° μέρη ηλεκτρικής ˙ˆ˙ ˇευής, …°η̇ λαμπτήρα ˘ διακό τη 
με το άλλο χέρι. Το σώμα σας μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρικό κύκλωμα με 
τη γείωση. Επι  έον, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος με βρεγμένο δέρμα. Μη 
μεταχειρίζε˙ τε πρίζες ή ηλεκτρικές συσˇευές με βρεγμένα χέρια.

9. (Α) Μην το οθετείτε αντικείμενα ˙ τα ανοίγματα. Μη χρησιμο οιείτε ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ με 
φραγμένα ανοίγματα, α ομακρύνετε τη ̇ ˇόνη, τα χνούδια, τις τρίχ˝ς ̌ αι οτιδήποτε 
μπορεί να εμποδίσει την κυκλοφορία του αέρα. (›) Απομακρύνετε τα μαλλιά, τα 
φαρδιά ρούχα, τα δάκτυλα ̌ αι ο οιαδήποτε ̇ ημεία του σώματος α ό τα ανοίγματα 
ˇαι τα κινούμενα μέρη. (Γ) Δώστε ιδιαίτερη  ροσοχ˘ ˇατ° τον ̌ αθαρισμό ̇ ˝ ˙ ˇ° ˝ς. 

10. Μη μαζεύετε αντικείμενα  ου ̌ αίν˝ ̆  βγάζουν ̌ α νό, όπως τ˙ ιγάρα, ̇ πίρτα ̆  “˝˙ τή 
˙ τάχτη. Μη μαζεύετε εύφ εκτα ˘ ˇαύσιμα υγρά όπως …ν̋ζίνη, ˘ μη ˇαθαρίζετε ˙˝ 
περιοχές ό ου ενδέχεται να υπάρχουν τέτοια υγρά.

11. Για να α οφύγετε την πιθανότητα πυρκαγιάς ˘ έκρηξης, μη χρησιμο οιείτε 
το Rainbow ˘ τα αξεσουάρ Rainbow ˙˝ περιοχές με εύφ εκτες ˘ εκρηκτικές 
αναθυμιάσεις ˘ με ˙ ˇόνη. ˜°  οια υγρά ˇαθαρισμού μπορεί να δημιουργήσουν 
τέτοιου είδους αναθυμιάσεις. Οι περιοχές ό ου έχουν χρησιμο οιηθεί εύφ εκτα 
ˇαθαριστικ° υγρά  ρέπει να είναι τε είως ˙ τεγνές ˇαι να έχουν αεριστεί  ριν 
ˇαθαριστούν.

12. š ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ διαθέτει δι  ˘ μόνωση. Χρησιμο οιείτε μόνο ίδια ανταλλακτικ°. 
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες για τη συντήρηση συσˇευών με δι λή μόνωση.

13. Το Rainbow διαθέτει διακό τη ˝νδασφάλισης για να εμποδίζεται η  ειτουργία της 
˙ˆ˙ ˇευής αν το δοχείο νερού δεν είναι ˇαλά ˇουμπωμένο.ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣƒ‘ƒ –Α 
ΑΓΝΟΗΣΕΤΕ ΑΥ‘š ‘š ”ƒ‰‘ΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

14. Το ακροφύσιο Rainbow Power Nozzle διαθέτει μία ισχυρή περιστρεφόμενη 
βούρτσα. Για την α οφυγή τραυματισμού, το Rainbow Power Nozzle δεν  ρέπει 
να βρίσˇεται  άνω ˘ ˇοντ° ˙˝ φαρδιά ρούχα, ˇοσμήματα, μαλλιά ˘ επιφάνειες 
του σώματος ˝νώ το Rainbow είναι ˙ την  ρίζα. Το ακροφύσιο Power Nozzle ’ƒ– 
 ροστατεύει α ό τραυματισμούς ˘ α ό ζημιές ˙˝ αντικείμενα  ου έρχονται ˙˝ 
˝ αφή με την περιστρεφόμενη βούρτσα.

15. Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτρο ληξίας, αυτή η ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ ˝νδέχεται να έχει 
ένα  ολωμένο φις (το ένα βύσμα διαφέρει α ό το άλλο). Αυτό το φις ˝φαρμόζει 
μόνο με ένα τρό ο ˙˝  ολωμένη  ρίζα. Εάν το φις δεν ˝φαρμόζει  λήρως ˙ την 
 ρίζα, αντιστρέψτε το φις. Εάν συνεχίζει να μην ˝φαρμόζει σωστ°, ˇαλέ˙ τε ένα 
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να ˝γκαταστήσει τη σωστή  ρίζα. Μην αλλάξετε ˙˝ 
ˇαμιά περί τωση το φις. 

16. Εάν το ˇαλώδιο είναι φθαρμένο, ˇ ˝† τ̇ε τον διακό τη ρεύματος της Rainbow ˇαι 
βγάλτε τη ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘ α ό την  ρίζα. Τα ˇαλώδια  ρέπει να αντικαθίστανται μόνο α ό 
Εγκεκριμένο Διανομέα της Rainbow.

17. Μην ˝νεργο οιείτε ˇανέναν ανεμιστήρα με ˇατε˙ τραμμένο ˇαλώδιο ˘ φις. 
Απορρίψτε τον ανεμιστήρα ˘ επιστρέψτε τον ˙˝ εξουσιοδοτημένο συγκρότημα 
συντήρησης για επιθεώρηση ή/και επισˇ˝ˆ˘. 

18. Μη μετακινείτε το ˇαλώδιο ˇάτω α ό χαλιά. Μην ˇαλύπτετε το ˇαλώδιο με  ανιά, 
ψάθες ˘  αρόμοια ˇαλύμματα. Μη μετακινείτε το ˇαλώδιο ˇάτω α ό έπι λα ˘ 
˙ˆ˙ ˇευές. Το οθετήστε το ˇαλώδιο μακριά α ό την περιοχ˘ μετακίνησης ό ου δε 
θα σˇοντάψετε πάνω του. 

19. Πρόκειται για εξο λισμό με υψηλή τ°˙ η ̌ αι μπορεί να  ροκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές 
 αρεμβο ές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον οργανισμό ˇοινής ωφέ ειας της 
περιοχής σας για ο οιεσδήποτε ειδικές α αιτήσεις παροχής ρεύματος. 

Φ˝ ΛΑ° ˘˜  Α˝ ˘˜ ˙  ˘ˆ˙  
ΟΔΗΓˆ̃ ˙

Α⁄ ‘ Η Η Σ ⁄ Σ˜ ƒ⁄ š • „ ——„ ‰fiƒ‘ Α‰ ‡—–Ο Γ‰Α Ο‰̃‰Α˜ š ‹ „ š Σš 
‹ „ š Σ‰‡ —• —‰ƒ‰‘ ƒ ‘ — RAINBOW ‡ —–Ο Σ ⁄ ‡ ‚ fl–Α Μƒ ‘ ‰Σ Ο’ š Γ‰ƒΣ Σ‘ — •Α„ —– 
ƒΓ‹ ƒ‰„‰’‰— ‹ „š Σ‘ š
rainbowsystem.com



6

1. Σπείρα καλωδίου 
2. • °ˇ α εξαερισμού εξαγωγής  
3. Άνοιγμα εξαγωγής αέρα 
4. Προσαρμογέας ροής αέρα 
5. Διακό της επιλογής ισχύος  
6. Λαβή 
7. Μονάδα ισχύος 
8. Άνοιγμα εισαγωγής αέρα  
9. Μάνδαλα δοχείου νερού  
10. Κουτί προσάρτησης  
11. Παξιμάδι διαχωριστή  
12. Διαχωριστής  

13. Δοχείο νερού  
14. Πλατφόρμα 
15. Άγκιστρο ποδιού πλατφόρμας 
16. Ουδετερο οιητής ΗΕΡΑ  
17. ƒξάρτημα καθαρισμού 

περιορισμένων χώρων & 
Εργαλείο φουσκώματος  

18. Πηνίο ψύκτη 
19. Βούρτσα δαπέδου &τοίχων 
20. Σακούλα γεμίσματος 

(’ ˝ν εμφανίζεται)
21. Ράβδοι καθαρισμού  

22. Λαβή σωλήνα χερουλιού 
πιστολιού  

23. Σˇανδάλη λαβής σωλήνα  
24. Ράβδος λαβής σωλήνα 
25. Σχισμή ε έγχου ροής αέρα
26. Ρύγχος αναρρόφησης γωνιών 
27. Βούρτσα ξε˙ ˇονίσματος  
28. Ρύγχος για ταπετσαρίες 
29. š εκτροκινούμενος σωλήνας 
30. Ακροφύσιο Power Nozzle* 

˘ξο  ̨ ˘ιω˝ ˘ τ˘ ˙ ε το rainbow®

*Παρουσιάζεται με προαιρετικό 
ακροφύσιο Power Nozzle 

˙ ΥΝΤΗΡΗΣΗ ˙ ˝ ˙ ΚΕΥΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ  Οι ˙ˆ˙ ˇευές με δι  ˘ μόνωση είναι εξο λισμέν˝ς 
με δύο ˙ˆ˙ τήματα μόνωσης αντί για γείωση. Σ˝ ˙ˆ˙ ˇευές με δι  ˘ μόνωση δεν  αρέχεται ˇανένα μέσο γείωσης ούτε 
 ρέπει να  ροστεθεί ˇανένα μέσο γείωσης ˙ τη ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘.  š συντήρηση ˙ˆ˙ ˇευής με δι  ˘ μόνωση α αιτεί εξαιρετική 
φροντίδα ˇαι γνώση του ˙ˆ˙ τήματος ˇαι  ρέπει να  ραγματο οιείται α οκλειστικ° α ό εξειδικευμένο  ροσωπικό 
Rainbow. Τα ανταλλακτικ° ˙ˆ˙ ˇευών με δι  ˘ μόνωση  ρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια με τα εξαρτήματα τα ο οία 
αντικαθιστούν. Οι ˙ˆ˙ ˇευές με δι  ˘ μόνωση έχουν  άνω τους τη φράση “DOUBLE-INSULATION” (δι  ˘ μόνωση) ˘ 
“DOUBLE-INSULATED.” (δι  ° μονωμένο). Το σύμβολο (τετράγωνο μέσα ˙˝ τετράγωνο) μπορεί ˝ †˙ ης να βρίσˇεται  άνω 
˙ τη ˙ˆ˙ ˇ˝ˆ˘. — οιαδήποτε συντήρηση εκτός α ό τον ˇαθαρισμό  ρέπει να  ραγματο οιείται α ό εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Rainbow ή α ό το κέντρο συντήρησης.

˜ια την αγ˘ ρά αξε˝˘˙ άρ ή ανταλλακτικών, π˛  ˛ καλούμε επικοινωνήστε 
με εξου˝ °˘ ˘ τημένο διανομέ˛ R ainbow. 



7

Δια†όπτης επιλογής ισ•‡ š“
Ο διακό της επιλογής ισχύος ε έγχει την ταχύτητα του μοτέρ του Rainbow.

HIGH (υψηλό):  χρησιμο οιήστε αυτή τη ρύθμιση για γ˝νικό καθαρισμό.

OFF (απ‘ ‘—€οπš–ηση):  Απενεργο οιεί όλη τη συσˇ˝ˆ˘.

LOW (• αμηλό):  χρησιμο οιήστε αυτή τη ρύθμιση για καθαρισμό του αέρα. 
(› . Σ˝λίδα 13).

Δια†όπτης κλειδώματος σ†ανδάλης
Ο διακό της κλειδώματος σˇανδάλης της λαβής του σωλήνα ε έγχει τη λειτουργικότητα του ηλεκτροκινούμενου 
σωλήνα κατά τη χρήση των Power Nozzle, RainbowMate, RainJet ˇαι AquaMate.

ΕΜΠΡΟΣ ΘΕΣΗ: ˜ ειδώνει τη σˇανδάλη - η ισχύς είναι α ˝ νεργο οιημένη.

ΜΕΣΑΙΑ ΘΕΣΗ: (Συνιστάται) Πατήστε τη σˇανδάλη για ενεργο οίηση και 
α ˝  ευθερώστε τη για α ˝ νεργο οίηση. 

ΠΙΣ  ΘΕΣΗ: η σˇανδάλη είναι κλειδωμένη - η ισχύς είναι ενεργο οιημένη.

˙ χισμή ε’›€• ου ροής αέρα
š ˙ χισμή ε έγχου ροής αέρα στη λαβή του σωλήνα μπορεί να ανοιχτεί ή να κλειστεί κατά τον καθαρισμό ευαίσθητων 
αντικειμένων όπως κουρτίν˝ς και να διευκολύνει την κίνηση του ακροφυσίου Power Nozzle  άνω σε πυκνά χαλιά. 
Καθώς καθαρίζετε, μπορείτε να εφαρμόσετε γρήγορα την κατάλληλη ρύθμιση.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ: Αφήστε τη σχισμή ανοιχτή και ρυθμίστε όπως χρειάζεται για 
διάφορες εργασ† ς̋ καθαρισμού. 

ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥ˙ : Αφήστε τη ˙ χισμή τε είως ˇ ειστή για μέγιστη α όδοση ˇαθαρισμού.

Κουτί προσά—τησης
Μετακινήστε μαζί σας τα εργαλεία που χρησιμο οιείτε περισσότερο α ό το ένα 
δωμάτιο στο άλλο με το εύχρηστο κουτί προσάρτησης. Εφαρμόστε το στο μπροστινό 
μέρος του Rainbow γλιστρώντας το πάνω α ό το μπροστινό μέρος του περιβλήματος 
μέσα στις εγκοπές που βρίσˇονται σε κ°˛˝   ευρά. Πιέ˙ τε προς τα κάτω για να 
ˇ ειδωθεί στη θέ˙ η του. Τα προσαρτήματα α οθηκεύονται γλιστρώντας τα πάνω α ό 
τους στύλους στο κουτί. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το κουτί προσάρτησης στη 
ράβδο.

έλ˘γχοˇ  ˜ ˛ σ̨χύς στ ς̨ ά ° ες των δ˜  τύλων σ˜ ˇ
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οδηγˆ ˇ γ° ήγο° ης ˘   νησης
Σε μόλις μερικά γρήγορα βήματα το Rainbow θα είναι συναρμολογημένο και έτοιμο για να αρχίσει το καθάρισμα.

1. Γεμίστε τš ƒš • ‘ –š  ‘—š‡...
Ξεκινήστε με κρύο νερό α ό τη βρύση. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι να καλυφθεί το πάνω μέρος του θόλου που 
βρίσˇεται στον πάτο του δοχείου. Αν το γεμίσετε υπερβολικά ή όχι επαρκώς, θα μειωθεί η α όδοση καθαρισμού. 
Το νερό θα πρέπει να αντικαθίσταται όταν η δράση του νερού μειώνεται σημαντικ°.

2. Αγκιστ—⁄ στε τš Rainbo w στš ƒš • ‘ –š  ‘—š‡…
Ευθυγραμμίστε και εφαρμόστε το Rainbow ˙ την κορυφή του δοχείου νερού. Αγκιστρώστε τα δύο μάνδαλα του 
δοχείου νερού στις δύο π ευρές του Rainbow ˙ την παρυφή του δοχείου νερού και τραβήξτε προς τα πάνω. Για 
να το α οσυνδέσετε α ό το δοχείο νερού, α ˝  ευθερώστε τα δύο άγκιστρα και ανασηκώστε το Rainbow. Το 
Rainbow δε θα λειτουργήσει αν το δοχείο νερού δεν είναι προσαρτημένο. 

3. Τοποθετήστε τš Rainbo w στην πλατφόρμα…
Το οθετήστε το Rainbow με το δοχείο νερού προσαρτημένο στην πλατφόρμα, ταιριάζοντας το προεξέχον άκρο 
του Rainbow με το  ροεξέχον άκρο της  λατφόρμας όπως φαίνεται ˙ την εικόνα. Το Rainbow ˇ ειδώνει ˙ τη θέ˙ η 
του με το άγκιστρο ποδιού. Για να το ξεκλειδώσετε πατήστε το άγκιστρο ποδιού.  

4. Προσα—τήστε το σωλήνα…
Πιέ˙ τε το σύνδεσμο του σωλήνα στο άνοιγμα του αέρα της μονάδας ισχύος μέχρι να κάνει ο σωλήνας κλικ. Για να 
τον αφαιρέσετε, πιέ˙ τε και τα δύο άγκιστρα και τραβήξτε το σωλήνα α ό τη μονάδα ισχύος.

5. Συνƒ› στε τις ράβδου“... 
Εισαγάγετε το αρσενικό άκρο α ό τη μία ράβδο στο θηλυκό άκρο της άλλης ράβδου. Πιέ˙ τε τις ράβδους μαζί 
μέχρι το κουμπί κλειδώματος να κάνει κλικ. Για να τις α οσυνδέσετε, πατήστε το κουμπί στις ράβδους και 
τραβήξτε τις ράβδους ώστε να διαχωριστούν. 

6. Συνƒ› στε τη ράβδο με τη λαβή του σωλήνα...
Εισαγάγετε τη ράβδο με τη λαβή του σωλήνα στο θηλυκό άκρο της άνω ράβδου. Πιέ˙ τε μέχρι να κάνει κλικ το 
ˇουμπί κλειδώματος. Για να α οσυνδέσετε, πατήστε το κουμπί πάνω στη ράβδο και τραβήξτε.  

7. Επιλέξτε το προσά—τημα…
Καθορίστε το είδος καθαρισμού που θα πραγματο οιήσετε (βλ. ˙ χήμα στη σελίδα 11), έπειτα εισαγάγετε το 
επιθυμητό προσάρτημα στην κάτω ράβδο ή στη ράβδο με τη λαβή του σωλήνα χειρολαβής του πιστολιού. 
Το κουμπί θα κλειδώσει στην οπή της κάθε ράβδου. Για να α οσυνδέσετε, πατήστε το κουμπί στη ράβδο και 
τραβήξτε.

8. Βάλτε τš Rainbo w στην π—–fiα και εν‘—€οποιήστε τš...
Συνδέ˙ τε το καλώδιο με την πιο βολική πρίζα. Επιλέξτε τη λειτουργία HIGH (υψηλή) για μέγιστη α όδοση 
ˇαθαρισμού.



9

1

2

1

2

1

3

5

7

2

4

6

8



10

 ˜ τάλληλη χ° ήση & φ° οντ δ˜

Αλλάζετε τš  ερό όταν ε– αι βρώμι†š...
Μην καθαρίζετε για μεγάλο διάστημα με μόνο ένα γέμισμα νερού. ƒ έγξτε το νερό κατ° 
τον καθαρισμό και αν το νερό είναι πολύ πηχτό με χνούδια και βρωμιά, αδειάστε το 
δοχείο του νερού και προσθέ˙ τε φρέ˙ ˇο, καθαρό νερό. Η σωστή στάθμη νερού είναι 
˙ την κορυφή του θόλου στο κέντρο του δοχείου νερού. Μη γεμίζετε ποτέ το δοχείο 
 άνω α ό αυτό το σημείο.

Να αδειάζετε και να καθαρίζετε π‹ τš τε τš ƒš • ‘ ίο του ν‘—š‡...
Αμέσως μετά τη χρήση του Rainbow αφαιρέ˙ τε το δοχείο του νερού και 
α ομακρύνετε το βρώμικο νερό μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Καθώς το 
νερό χύνεται, τα βαρύτερα σωματίδια θα κατακαθίσουν στον πάτο του δοχείου. 
Μόλις χύσετε το νερό, αφαιρέ˙ τε τα βαρύτερα υλικ°  ου α ομένουν και α ορρίψτε 
τα. Έπειτα, πλύνετε το δοχείο νερού με σα ούνι και νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε 
˙ χολαστικά. Μη φυλάσσετε το Rainbow  άνω α ό το δοχείο νερού.

!  ΠΡΟΣ˛ ΧΗ: Μόλις τε ειώνει η εργασία καθαρισμού, να γίνεται πάντα 
αφαίρε˙ η, άδειασμα και πλύσιμο του δοχείου νερού. Κάτι τέτοιο βοηθά στην 
α οφυγή οσμών και την ανά τυξη μικροβίων και βακτηριδίων και τη δημιουργία 
γλίτσας στο δοχείο. Να π ένεται μόνο στο χέρι. Δ˝ν ενδείκνυται για πλύσιμο στο 
 λυντήριο πιάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣ˘˜  ˘ ˛  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ... 
Για μέγιστη α όδοση, αφαιρέ˙ τε και καθαρίστε το διαχωριστή ανά τακτά διαστήματα. 
Αν χρειαστεί, χρησιμο οιήστε τη βούρτσα διαχωριστή Rainbow/ˇ ειδί για να 
χαλαρώσετε το παξιμάδι. Καθαρίστε το διαχωριστή εσωτερικ° ˇ αι εξωτερικά με 
νερό και σα ούνι με τη βούρτσα διαχωριστή Rainbow. Αμέσως μετά τον καθαρισμό, 
˙ τεγνώστε και επανατο οθετήστε το διαχωριστή. Σφίξτε με το χέρι το παξιμάδι του 
διαχωριστή. Μην το οθετείτε με δύναμη το διαχωριστή στον άξονα με σπειρώματα.

!  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βάζετε πάντα το διαχωριστή στη θέ˙ η του μετ° 
τον καθαρισμό (σφίξιμο μόνο με το χέρι). Μη λειτουργείτε το Rainbow χωρίς το 
διαχωριστή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΡΑΞΙΜΑ˘ ˛˙  ˘ ˛˝  ˙  ΛΗΝΑ...  
Αν παρατηρήσετε μειωμένη ροή αέρα κατά τη χρήση του σωλήνα, μπορεί ο σωλήνας 
να είναι βουλωμένος. Για να αντιμετωπίσετε την α όφραξη, α ˝ νεργο οιήστε το 
Rainbow ˇαι βγάλτε το α ό την πρίζα. Έπειτα, αφαιρέ˙ τε τη θύρα εξαερισμού 
εξαγωγής στο πίσω μέρος του Rainbow. Συνδέ˙ τε το σύνδεσμο του σωλήνα 
˙ το άνοιγμα της εξαγωγής αέρα και βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άγκιστρα είναι 
ασφαλισμένα. Το οθετήστε τη ράβδο της λαβής σωλήνα στο άνοιγμα της εισαγωγής 
αέρα στο μπροστινό μέρος του Rainbow. Ενεργο οιήστε το Rainbow ˇαι κουνήστε το 
σωλήνα πέρα δώθε. Η παγιδευμένη σˇόνη στο σωλήνα θα μαζευτεί στο δοχείο νερού 
του Rainbow.

Η τήρηση μερικών βασικών διαδικασιών συντήρησης θα σας βοηθήσει να επωφεληθείτε α ό μακροχρόνια λειτουργία 
του συστήματος καθαρισμού Rainbow χωρίς προβλήματα. Η παραμέληση κ°  οιων ή όλων των οδηγιών μπορεί να έχει 
ως α οτέ ˝σμα μειωμένη α όδοση καθαρισμού και πιθανώς επι  έον έξοδα συντήρησης.  
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˙  ˜  ολοκλη° ω˙ ένη λύση ο  ̨˛˜  ού  ˜ ˝ ˜ ° ισ˙ ού

Καθαρισμός των προσα—τημάτων... 
Η βούρτσα για πατώματα και τοίχους, η βούρτσα ξε˙ ˇονίσματος και το εργαλείο 
για ταπετσαρίες μπορούν να καθαριστούν με το ανοικτό άκρο του σωλήνα Rainbow 
˝νώ το Rainbow είναι σε λειτουργία, ή μπορείτε να αφαιρέσετε το προσάρτημα 
ˇαι να το καθαρίσετε με ζε˙ τό νερό και σα ούνι. Αφήστε το να στεγνώσει πριν το 
˝ ανατο οθετήσετε. Αν οι τρίχ˝ς έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά, επικοινωνήστε με το 
διανομέα Rainbow της περιοχής σας για αντικατ°˙ ταση.

Χρήση του ρυθμιστή ροής αέρα...
Ο ρυθμιστής της ροής αέρα μειώνει το θόρυβο του αέρα μέσα α ό το άνοιγμα 
εισαγωγής αέρα. Σˆ˙ τήνουμε τη χρήση του ρυθμιστή όταν το Rainbow 
χρησιμο οιείται για φύσημα αέρα ή για φούσκωμα. Απλά το οθετήστε το ρυθμιστή 
ροής αέρα στο άνοιγμα εισαγωγής αέρα πριν τη χρήση του Rainbow για φύσημα αέρα 
ή για φούσκωμα.

Η ευρεία γκάμα εργαλείων καθαρισμού Rainbow σας προσφέρει τη δύναμη και την ευχέρεια να καθαρίσετε πρακτικ° 
οτιδήποτε στο σπίτι σας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Έπι λα
Ανάμεσα σε 
μαξιλάρια

Καθαρισμός 
 αραθύρων Σκ°  ες

”˝†˝ς 
επιφάνειες

Επιφάνειες 
με μοκέτα & 

χαλιά Τοίχοι
Χώροι με δυσˇολία 

 ρόσβασης

Βούρτσα ξε˙ ˇονίσματος  

Εργαλείο ταπετσαρίας   

Ρύγχος αναρρόφησης 
γωνιών    

Βούρτσα για πατώματα 
ˇαι τοίχους   

Power Nozzle*  

RainbowMate*  

RainJet* 

Squeegee* 

Rexafoamer* 

ƒξάρτημα 
φουσκώματος / 
Εργαλείο καθαρισμού 
˙ τενών χώρων

 

* ’ ιατ†̨ ˝ται ως προαιρ˝τιˇό αξ˝˙ οˆ ° ρ.

!  ΠΡΟΣ˛ ΧΗ: Να καθαρίζετε πάντα τα προσαρτήματα πριν τη χρήση πάνω σε υφάσματα. Για να α οφύγετε τις 
˝ˇδορές σε ευαίσθητες επιφάνειες, διατηρείτε τις τρίχ˝ς τις βούρτσας ξε˙ ˇονίσματος καθαρές.

!  ΠΡΟΣ˛ ΧΗ: Μη χρησιμο οιείτε τα προσαρτήματα σε τηλ˝οράσεις με επί ˝ δη οθόνη ή σε οθόν˝ς 
ˆ ολογιστών.
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˙  ˜  ολοκλη° ω˙ ένη λύση ο  ̨˛˜  ού  ˜ ˝ ˜ ° ισ˙ ού
Για τš   † αθαρισμό σε λε–‘“ ‘ πιφάν‘ ιε“...
χρησιμοπ˘°ήστε τη βούρτσα για πατώματα & τοίχ˘˙ ς. Για καθαρά και ε ˇˆ˙ τικ° 
 ατώματα α ό σκληρό ξύλο και λινοτ° πητες, η βούρτσα για πατώματα και τοίχους 
ˇάνει εξαιρετική δουλειά για την α ομάκρυνση σˇουπιδιών και σˇόνης. Η συχνή 
χρήση βοηθά στην α οφυγή των αιχμών που προκαλούν τα σˇουπίδια στο πάτωμα. 
Ρυθμίστε τον έ ˝γχο της ροής αέρα στο FULL POWER ( λήρης ισχύς).

Για τš   † α‰α—ισμό επι„ α ‘ ι⁄ ν με μš †› τα...
Χρησιμοπ˘°ήστε τ˘ P ower Nozzle.™*  Το ελαφρύ Rainbow Power Nozzle αφαιρεί τη 
βρωμιά σε βάθος α ό τις μοκέτες και τα χαλιά σας. Η ισχυρή του περιστρεφόμενη 
βούρτσα α ομακρύνει το χνούδι, τις κλωστές, τις τρίχ˝ς και τη βρωμιά και αφήνει τα 
χαλιά σας α αλά και καθαρά. Τα ενεργά άκρα καθαρισμού της βούρτσας βοηθούν στην 
α ομάκρυνση της παγιδευμένης βρωμιάς στις άκρες των χαλιών, ˙ τα σοβατεπιά ή δί λα 
α ό έπι λα. Ρυθμίστε τον έ ˝γχο της ροής αέρα στο FULL POWER ( λήρης ισχύς).

Για ξεσ†όνισμα...
Χρησιμοπ˘°ήστε τη βούρτσα ξε˝ κ˘ νίσματος.  Επειδή το Rainbow  αγιδεύει τη 
˙ ˇόνη σε νερό και α ˝  ευθερώνει στο χώρο σας μόνο αέρα που έχει καθαριστεί μέσω 
του νερού, το σπίτι σας χρειάζεται λιγότερο καθάρισμα. Ωστόσο, για να διατηρήσετε 
το χώρο σας α ολύτως καθαρό, μην ξεχνάτε να ξε˙ ˇονίζετε παραμελημένα μέρη όπως 
περβάζια παραθύρων, ˇορνίζες, περσίδες, αμπαζούρ, βάσεις φωτισμού, ˇαλουπώματα, 
φυτ° ˝ σωτερικού χώρου, ˇαπέλα, ρούχα, οθόν˝ς, σεντόνια, σˇ˝ άσματα και κουρτίν˝ς. 
Για τα αμπαζούρ και παρόμοια εύθραυστα αντικείμενα, μειώστε την αναρρόφηση 
ανοίγοντας τη σχισμή ε έγχου ροής αέρα. Για ευαίσθητα αντικείμενα, η ροή του 
αέρα πρέπει να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Σ⁄ ‡›—⁄ ΛΗ: Προσαρμόστε τη βούρτσα 
ξε˙ ˇονίσματος στον προαιρετικό σωλήνα επέκτασης* για να φτάσετε τους ανεμιστήρες 
˙ το ταβάνι, το γείσο και τους ιστούς αράχνης.

Για τš   † αθαρισμό τš–•” ...
χρησιμοπ˘°ήστε τη βούρτ˝˛  ˛ πέδου & τοίχων. Όλοι οι τοίχοι, με ταπετσαρία, με 
διακόσμηση ή βαφή, παραμένουν καθαροί για μεγαλύτερο διάστημα αν η σˇόνη και η 
βρωμιά αφαιρούνται τακτικά. Ξεκινήστε α ό το ταβάνι και συνεχίστε προς το πάτωμα, 
με αργές κινήσεις προς τα κάτω. Για καλύτερα α οτε έσματα, αφήστε μόνο το άνω 
άκρο της βούρτσας να ακουμπάει τον τοίχο. Με τον ε εύθερο χώρο ανάμεσα στον τοίχο 
ˇαι το κάτω μέρος της βούρτσας η σˇόνη αφαιρείται πριν ακουμπήσει τις τρίχ˝ς, έτ˙ ι 
α οφεύγονται οι ραβδώσεις. Ρυθμίστε τον έ ˝γχο της ροής αέρα στο FULL POWER 
( λήρης ισχύς).

Για τš   †α‰α—ισμό στ‘  ⁄  • ⁄ —” ...
Χρησιμοπ˘°ήστε το ρύγχος αν˛  ρόφησης γωνιών. Χρησιμο οιήστε το ρύγχος 
αναρρόφησης γωνιών σε στενούς και στριμωγμένους χώρους, όπως ανάμεσα στα μέρη 
του καλοριφέρ, κάτω α ό τα καλοριφέρ, κατά μήκος των σοβατεπί και στις άκρες των 
 ατωμάτων αλλά και βαθιά ανάμεσα σε μαξιλάρια. Ρυθμίστε τον έ ˝γχο της ροής αέρα 
˙ το FULL POWER ( λήρης ισχύς).

Για τš   † αθαρισμό σ†άλας με μοκέτα...
Χρησιμοπ˘°ήστε το εργαλείο για τ˛ πετ˝˛ ρίες. Για να καθαρίσετε σˇ° ˝ς με 
μοκέτα, αφαιρέ˙ τε το Rainbow α ό την πλατφόρμα. Το οθετήστε καλά το Rainbow 
˙ το σˇαλί πάνω α ό εκεί ό ου καθαρίζετε. Πιάστε τη λαβή και μετακινήστε το 
Rainbow ένα σˇαλί κάθε φορά καθώς καθαρίζετε. Περιστρέψτε το εργαλείο για 
ταπετσαρίες κατά 90 μοίρες για τον καθαρισμό στις άκρες των σˇαλιών. Ρυθμίστε 
τον έ ˝γχο της ροής αέρα στο FULL POWER ( λήρης ισχύς).

* ’ ιατ†̨ ˝ται ως προαιρ˝τιˇό αξ˝˙ οˆ ° ρ. Για π˝ρι˙ ˙ ότ˝ρ˝ς π ηροφορ†̋ ς, ˝ ιˇοινων˘ ˙ τε με έναν 
˝ξοˆ ˙ ιοδοτημένο διανομέα Rainbow.
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Για φρέσ†ο αέρα, περασμένο από νερό... 
Το Rainbow όχι μόνο καθαρίζει τα πατώματα και τα έπι λά σας, αλλά καθαρίζει και 
τον αέρα! Απ °  ροσθέ˙ τε νερό στο δοχείο, το οθετήστε το Rainbow ˙ το κέντρο του 
δωματίου και θέ˙ τε το σε λειτουργία σε χαμηλή ταχύτητα για περί ου μία ώρα. Το 
Rainbow θα α ομακρύνει τις επίμον˝ς μυρωδιές, την ατμοσφαιρική σˇόνη και άλλα 
σωματίδια α ό τον αέρα, ενώ τα παγιδεύει στο νερό. 

˜ ξουδετέρ” ση οσμών... 
Χρησιμοπ˘°ήστε το διάλυμα rainbow fresh air.* Πριν χρησιμο οιήσετε το Rainbow, 
α  °  ροσθέ˙ τε ένα κα άκι διαλύματος Rainbow Fresh Air ˙ το δοχείο του νερού. Το 
Rainbow θα κυκλοφορήσει γρήγορα τον αέρα και θα τον ανανεώσει σε ολόκληρο το 
χώρο ενώ καθαρίζετε, μετριάζοντας πο  ές ανεπιθύμητες οικιακές μυρωδιές.

Για να α—ωματίσετε... 
Χρησιμοπ˘°ήστε τ˛ ˛  ώματ˛ r ainbow fragrances*. Προσθέ˙ τε μερικές σταγόν˝ς 
α ό ο οιοδήποτε άρωμα Rainbow ˙ το δοχείο νερού. Το οθετήστε το Rainbow ˙ το 
ˇέντρο του δωματίου και θέ˙ τε το σε λειτουργία σε χαμηλή ταχύτητα. Σε μερικ°  ˝ τ°, 
ένα ευχάριστο άρωμα θα δια οτίσει το χώρο σας. 

Για τš   † αθαρισμό υφασμάτων για έπιπλα...
Χρησιμοπ˘°ήστε το εργαλείο για τ˛ πετ˝˛ ρίες. Η βαθιά ενσωματωμένη βρωμιά 
μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του υφάσματος. Το εργαλείο Rainbow για 
ταπετσαρίες α ομακρύνει α οτε ˝σματικά τη βρωμιά α ό έπι λα με επένδυση. Η 
 ροσαρτημένη βούρτσα με ακροφύσιο, α οκλειστικότητα της Rainbow, α ομακρύνει 
με μαγικό τρό ο τη βρωμιά στην επιφάνεια και το τρίχωμα των ζώων. Χρησιμο οιήστε 
το εργαλείο για ταπετσαρίες σε καναπέδες, καρέκλ˝ς, στρώματα, μαξιλάρια, 
ˇουβέρτες, ράφια ντουλά ας, σˇ˝ άσματα και κουρτίν˝ς. Το εργαλείο για ταπετσαρίες 
μπορεί να χρησιμο οιηθεί μόνο του ή μαζί με τη βούρτσα με ακροφύσιο Jet Brush.  
Σ⁄ ‡›—⁄ ΛΗ: Αυτό το εργαλείο είναι εξαιρετικό για τον α αλό καθαρισμό ρουχισμού και 
˝νδυμάτων, όπως μάλλινων, γούνινων παλτών και ευαίσθητων υφασμάτων. Ρυθμίστε 
τον έ ˝γχο ροής αέρα που ταιριάζει στην περί τωση.

Για καθαρισμό ανοιγμάτων εξαερισμού...
Χρησιμοπ˘°ήστε τη βούρτσα ξε˝ κ˘ νίσματος. Τα ανοίγματα εξαερισμού στα πάτωμα 
ή το ταβάνι συλλέγουν και επανακυκλοφορούν τη σˇόνη σε όλο το σπίτι σας. Οι μαλακές 
τρίχ˝ς της βούρτσας ξε˙ ˇονίσματος φτάνουν ανάμεσα στις σχισμές του εξαερισμού και 
αφαιρούν εύκολα την επίμονη βρωμιά και τα παγιδευμένα α ορρίμματα. Ρυθμίστε τον 
έ ˝γχο της ροής αέρα στο FULL POWER ( λήρης ισχύς).

Για να κ‹ ετε τα μαξιλάρια αφράτα...
Χρησιμοπ˘°ήστε τη σακούλα μαξιλαριών. Αυτή η βολική σακούλα αφαιρεί τον 
 ο ˆˇ αιρίτικο, σˇονισμένο αέρα α ό τα μαξιλάρια και έχει μέγεθος που προσαρμόζεται 
ακόμη και στα μεγαλύτερα μαξιλάρια.  Με το εργαλείο ταπετσαρίας συνδεδεμένο στο 
άκρο της ράβδου ακροφύσιου χειρολαβής, κρατήστε σφιχτά τη σακούλα μαξιλαριών 
˙ τη θέ˙ η της γύρω α ό τη ράβδο, ενεργο οιήστε το Rainbow ˇαι δώστε προσοχ˘ 
ˇαθώς ο πο ˆˇ αιρίτικος, σˇονισμένος αέρας ρουφιέται. Χωρίς να αφήσετε τη σακούλα 
να βγει α ό τη ράβδο, α οσυνδέ˙ τε το σωλήνα α ό το μπροστινό μέρος του Rainbow 
ˇαι συνδέ˙ τε τον με το άνοιγμα εξάτμισης αέρα του Rainbow. Το μαξιλάρι σας «γίνεται 
αφράτο» τώρα με καθαρό αέρα που έχει πλυθεί με νερό. 

˙  ˜  ολοκλη° ω˙ ένη λύση ο  ̨˛˜  ού  ˜ ˝ ˜ ° ισ˙ ού
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Για φούσκωμα ή φύσημα αέρα...
Χρησιμοπ˘°ήστε το εργαλείο φου˝ κώματος. Το εργαλείο φουσκώματος Rainbow 
ταιριάζει περίφημα για το γρήγορο φούσκωμα για στρώματα αέρα, μπ° ˝ς και άλλα 
φουσκωτ°  αιχνίδια. 

!  ΠΡ˛˜ ˆ̌ ΟΠΟˆΗ˙ Η: Βεβαιωθείτε ότι η ακίδα του εργαλείου 
φουσκώματος είναι σωστά ασφαλισμένη στη θέ˙ η της. Αν δεν είναι, θα φυσηχτεί με 
δύναμη α ό το σώμα του εργαλείου.

˛ ˇ ΗΓˆ̃ ˙:   
1. Αφαιρέστε το π†̇ ω τμ˘ μα εξαγωγ˘ ς τοˆ R ainbow.
2. • ρο˙ αρτ˘ ˙ τε το σω ˘ να τοˆ R ainbow ˙ το άνοιγμα εξαγωγ˘ ς. 
3. „ ˆ ˛ μ†̇ τε τον έ ˝γχο της ρο˘ ς αέρα στο FULL POWER (  ˘ ρης ι˙ χύς).
4. • ρο˙ αρτ˘ ˙ τε το εργα ˝†ο φοˆ ˙ ˇώματος στη λα…ή τοˆ ˙ ω ˘ να. 
5. ƒι˙ αγ° γ˝τ˝  ρο˙ ˝ˇ τιˇά την αˇ †δα φοˆ ˙ ˇώματος στο στέ ˝χος 

φου˙ ˇώματος του αντικ˝ιμένου  ου ˛ έ ˝τε να φου˙ ˇώ˙˝ τε. 
6. Γ̂ ρ†̇ τε το διαˇό τη τοˆ R ainbow ˙ τη θέση HIGH (ˆ ψη ˘ ).

˙  ˜  ολοκλη° ω˙ ένη λύση ο  ̨˛˜  ού  ˜ ˝ ˜ ° ισ˙ ού
Για να φρεσ†‹ ρετε τα κλινοσ†‘ πάσματα…
Χρησιμοπ˘°ήστε τ˘ ˛ κροφύ˝ ιο δύναμης Rainbow. Τα στρώματα, τα στρώματα με 
˝λατήρια, τα μαξιλάρια, τα ράντζα και τα σ †πινγκ-μπαγκ μπορούν να καθαριστούν 
ολοκληρωτικά με το σύστημα καθαρισμού Rainbow για να χαλαρώσουν και να 
α αλείψουν τρίχ˝ς, νεκρό δέρμα, ακάρεα της σˇόνης, ψίχουλα και άλλα σωματίδια 
α ό τα κλινοσˇ˝ άσματά σας. “ ˘˝˘ χή: Η χρήση του ακροφύσιου δύναμης Rainbow 
˙˝  ˝ τ° ˙˝ ντόνια και μαλακά κλινοσˇ˝ άσματα ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά.

Για τš   † αθαρισμό στενών περιο•⁄ ...
Χρησιμοπ˘°ήστε το εργαλείο καθαρισμού για στενούς χώρους. Για το 
˙ χολαστικό καθαρισμό περιοχών με δύσˇολη πρόσβαση, χρησιμο οιήστε το 
εργαλείο καθαρισμού για στενούς χώρους. Το ευέλικτο αυτό εργαλείο μπορεί να 
χρησιμο οιηθεί είτε με την ακίδα φουσκώματος ή με το σπιράλ ελαστικό σωλήνα 
ˇαθαρισμού, ανάλογα με την περί τωση. ˙ ˝ ΜΒΟΥΛΗ: Το εργαλείο καθαρισμού 
για στενούς χώρους ταιριάζει α όλυτα για τις λ˝ τομέρειες στο εσωτερικό του 
αυτοκινήτου σας.

Για τš   † αθαρισμό κάτω από ψυγ‘ ία...
Χρησιμοπ˘°ήστε τ˘ ˝ πιράλ ελαστικό σωλήν˛. Η περιοχ˘ ˇ άτω α ό το ψυγείο 
είναι α ό τις πιο παραμελημέν˝ς στον καθαρισμό του σπιτιού. Τα πηνία ψύξης 
του ψυγείου μαζεύουν σˇόνη και ψίχουλα και μπορεί να λειτουργούν λιγότερο 
α οτε ˝σματικ° ˇ αι με μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας όταν είναι καλυμμένα 
α ό βρωμιά. Χάρη στο λ˝ τό του σχ˝διασμό, ο σπιράλ σωλήνας καθαρισμού μπορεί 
να χρησιμο οιηθεί για τον εύκολο καθαρισμό των ορατών πηνίων ψύξης του 
ψυγείου σας και κάτω α ό το πλυντήριο ή το στεγνωτήριό σας.  

”ƒ‰‘ΟΥΡΓΙΑ ‚ ⁄ Σš‡ Α‘ ΟΣ

”ƒ‰‘ΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΚΙΔΑ ‚—⁄ Σ˜fl‡ Α‘ ΟΣ
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˘ν σ̨χύστ˘ το  rainbow® ˙ ˘ αξ˘σουά°

Η μονάδα καθαρισμού αφαίρε˙ ης για χαλιά AquaMate 
σας προσφέρει επαγγ˝λματικά α οτε έσματα 
χωρίς το επαγγ˝λματικό κόστος. Το AquaMate είναι 
α οτε ˝σματικό στους περισσότερους τύπους χαλιών 
ˇαι στεγνώνει γρήγορα. Μπορείτε να αφαιρέσετε με 
ταχύτητα λ˝ˇ έδες α ό χυμένα αναψυκτικ°, ˇ ατοικίδια 
ˇαι ίχνη λάσπης. Οι γείτονές σας θα νομίζουν ότι 
θα χαλιά σας έχουν καθαριστεί α ό επαγγ˝λματίες. 
Χρησιμο οιήστε το διάλυμα AquaMate Carpet Cleaning 
για καλύτερα α οτε έσματα καθαρισμού.

—  ̋ τός και ελαφρός σχ˝διασμός του RainbowMate 
σας προσφέρει πρόσβαση για να καθαρίσετε μικρές 
επιφάνειες όπως σˇαλιά, σοβατεπί και το εσωτερικό 
αυτοκινήτων. Το RainbowMate διαθέτει μηχανοκίνητη 
βούρτσα για μέγιστη α όδοση καθαρισμού.

Φτάνει εκεί ό ου καμία σφουγγαρίστρα δεν έφτασε 
 οτέ. Το αυτόνομο δοχείο διαλύματος RainJet υψηλής 
χωρητικότητας προσφέρει καλύτερο καθαρισμό για 
τις μεγαλύτερες εργασ† ς̋ καθαρισμού. ‡ ορείτε να 
χρησιμο οιήσετε το σφουγγάρι και τη βούρτσα ως 
 ροσαρτήματα εναλλάξ σε πλακάκια ή σε λινοτ° πητες 
για να α ομακρύνετε τρίβοντας την επίμονη βρωμιά 
ˇαι τα σˇουπίδια. Ανα οδογυρίστε το σφουγγάρι και το 
μάκτρο μαζέματος της σ άτουλας αφήνει τα πατώματα 
άψογα. Χρησιμο οιήστε μαζί το διάλυμα Clean Floor για 
βέ τιστα α οτε έσματα καθαρισμού.

ƒ† τ̇ε έτοιμοι για μία πνοή φρέ˙ ˇου αέρα; Το RainMate 
σας προσφέρει αυτή την ευχάριστη αίσθηση με τον 
πιο εύκολο, μοναδικό και ενδιαφέροντα τρό ο. Απ ° 
ψεκ°˙ τε μία ή περισσότερες φορές το αγαπημένο 
σας άρωμα Rainbow ή το διάλυμα Rainbow Fresh Air 
solution ˙ το δοχείο νερού RainMate ˇαι α ολαύστε το 
μαγευτικό ύπαιθρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προϊόντα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Rainbow.

Βούρτσα πατωμάτων & τš–•”  Jumbo 
Η βούρτσα πατωμάτων & τοίχων Jumbo 14 ιντσών 
ˇαλύπτει μεγαλύτερη περιοχή ώστε να καθαρίζετε 
μεγαλύτερες επιφάνειες πιο γρήγορα.

ˇ š • ‘ –š  ‘—š‡ 4-Quart (3,76 λίτρα)
Το δοχείο νερού 4-Quart  ροσφέρεται για μεγαλύτερες 
εργασ† ς̋ καθαρισμού, επιτρέποντάς σας να καθαρίζετε 
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς να αλλάζετε 
το νερό. Το δοχείο νερού 4-Quart  ροσαρμόζεται στην 
 λατφόρμα του Rainbow ˇαι δι λασιάζει την ικανότητα 
ˇαθαρισμού του Rainbow. 

Σωλήνας προέκτασης
Ο σωλήνας προέκτασης 4,25 μέτρων προσφέρει εύκολη 
 ρόσβαση σε δύσˇολα σημεία όταν χρησιμο οιείτε τα 
 ροσαρτήματα Rainbow ˇαι το Power Nozzle. Είναι 
ˇατάλληλος για τον καθαρισμό σε μεγάλα κλιμακοστ°˙ ια 
ˇαι για όλα τα ταβάνια.

Rexafoamer
Το Rexafoamer  αράγει «στεγνό» αφρό α ό υγρό 
σα ούνι. Έτ˙ ι μπορείτε να πλύνετε τις μοκέτες και τα 
χαλιά σας ανέξοδαόμως, αλλα και με επαγγ˝λματική 
 οιότητα στο σπίτι σας. Χρησιμο οιήστε το διάλυμα 
Rexafoamer Shampoo για βέ τιστα α οτε έσματα 
ˇαθαρισμού.
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Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Rainbow για την αντικατ°˙ ταση 
των ιμάντων ακροφυσίου Power Nozzle 
ˇαι για άλλα εξαρτήματα.

tο α ° οφύσ ο̨  rainbow® power nozzle™ *

!  ΠΡ˛˜ ˆˇ ΟΠΟˆΗ˙ Η: Για την α οφυγή ηλεκτρο ληξίας μη μαζεύετε ΠΟΤΕ νερό ή ο οιοδήποτε άλλο υγρό με 
το Power Nozzle. 

!  ΠΡ˛ ˙˛ ΧΗ: Χρησιμο οιήστε το Power Nozzle μόνο για στεγνό καθάρισμα. Μην το χρησιμο οιείτε σε 
εξωτερικούς χώρους ή σε βρεγμέν˝ς επιφάνειες.

!  ΠΡ˛ ˙˛ ΧΗ: Μη μαζεύετε ποτέ σκληρά ή μυτερά αντικείμενα με το Rainbow Power Nozzle. Τα αντικείμενα 
όπως καρφίτ˙˝ ς, φουρκέτες, καρφάκια, κραγιόνια και υπο είμματα μολυβιών μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ρολό 
της βούρτσας ή τον ιμάντα.

!  ΠΡ˛ ˙˛ ΧΗ: Πριν την προσάρτηση του Power Nozzle, να βεβαιών˝˙ τε πάντα ότι το Rainbow δεν είναι           
˙ την πρίζα.

!  ΠΡ˛ ˙˛ ΧΗ: Κατά τη συντήρηση η μονάδα πρέπει να είναι πάντα α οσυνδεδεμένη α ό την παροχή ρεύματος.

!  ΠΡ˛ ˙˛ ΧΗ: Μη λαδώνετε το μοτέρ. Το μοτέρ έχει λι αν˛˝† ˇαι σφραγιστεί μόνιμα.

!  ΠΡ˛ ˙˛ ΧΗ: Συμβουλευτείτε τον κατασˇευαστή του πατώματός σας προτού χρησιμο οιήσετε το Rainbow 
Power Nozzle σε γυμνές, σκληρές επιφάνειες. Κατόπιν, δοκιμάστε το Power Nozzle σε ένα δυσδιάκριτο μέρος για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν καταστρέφεται το πάτωμα α ό τη χρήση.

Το ελαφρό Ακροφύσιο Ισχύος Rainbow αφαιρεί τη σˇόνη βαθιά μέσα α ό τη μοκέτα σας, τα μεγάλα χαλιά και α ό 
 ατώματα σκληρών επιφανειών. Η ισχυρή του περιστρεφόμενη βούρτσα αφαιρεί χνούδι, κλωστές, τρίχ˝ς και σˇόνη, 
˝νώ αφήνει το χαλί α αλό και καθαρό. Τα ενεργά άκρα καθαρισμού της βούρτσας βοηθούν στην α ομάκρυνση της 
 αγιδευμένης βρωμιάς στις άκρες των χαλιών, ˙ τα σοβατεπί ή δί λα α ό έπι λα. Ρυθμίστε τον έ ˝γχο της ροής αέρα στο 
FULL POWER ( λήρης ισχύς).

4

5

Καθαρισμός με εν‘—€‹ ‹ †ρα...  
Το ακροφύσιο Rainbow Power Nozzle διαθέτει ενεργές ακριανές βούρτ˙˝ ς 
ˇαθαρισμού και στις δύο π ευρές. Οδηγήστε την κ°˛˝   ευρά του Power Nozzle ˙ τα 
σοβατεπί ή δί λα α ό τα έπι λα για την α ομάκρυνση παγιδευμένης βρωμιάς στις 
άκρες των χαλιών.

* ’ ιατ†˛̋ ται ως  ροαιρ˝τικό αξ˝˙ οˆ ° ρ. Για  ˝ρισ˙ ότερ˝ς   ηροφορί˝ς ˝ ικοινων˘ ˙ τε μ˝ έναν ˝ξοˆ ˙ ιοδοτημένο διανομέα Rainbow.

1. Απε ευθέρωση με το πόδι
2. Περιστρεφόμενος βραχίονας
3. Ενεργές ακριανές βούρτ˙˝ ς

4. Ρολό βούρτσας
5. Γλωττίδες α ˝  ευθέρωσης 

  °ˇ ας πέλματος



17

συν˜ ° ˙ ολˆ γηση & λ˘ τ̨ου° γία του power nozzle™

Συναρμολόγηση
a. • ριν τη χρ˘ ˙ η τοˆ Power Nozzle, 

αˇο οˆ ˛ ˘ ˙ τε τον οδηγό γρ˘ γορης 
˝ˇ ˇ †νη˙ ης στις σ˝ ίδ˝ς 8-9 για την 
 ρο˝τοιμα˙ ία τοˆ  Rainbow. 

b. ƒι˙ αγ° γ˝τε την κ° τω ρ° …δο με το 
αρ˙ ˝νιˇό άˇ ρο στο άνοιγμα ποˆ 
…ρ†̇ ˇ˝ται στο π° νω μέρος τοˆ Power 
Nozzle. • ατ˘ ˙ τ˝  ρος τα κ° τω μέχρι να 
ˇ° ν˝ι ˇ  ικ η α˙ φ°  ˝ια του ˇουμ ιού.

Λειτουργία
a. › °  τε το Rainbow ˙ την πρ†“α.
b. Γ̂ ρ†̇ τε το διαˇό τη τοˆ R ainbow ˙ τη 

 ειτοˆ ργία HIGH (ˆ ψη ˘ ).
c. Στη λα…ή τοˆ ˙ ω ˘ να, γˆ ρ†̇ τε τη σχι˙ μ˘ 

˝ έγχου ρο˘ ς αέρα στο FULL POWER 
(  ˘ ρης ι˙ χύς). 

d. Για την α ο˙ ύμ  ˝ξη α ό την όρ˛ ια 
˛ έση, …°  τε το αρι˙ τ˝ρό σας πόδι π° νω 
˙ το Power Nozzle. ‡ ˝τ° ,  ι° ˙ τε το 
˙ ˆ γˇ ρότημα της ρ° …δοˆ ˇ αι τρα…̆ξτ˝ 
 ρος τα π†̇ ω. 

e. • ιέστε τη σˇανδ°  η στη λα…ή τοˆ 
˙ ω ˘ να με τη χ˝ιρο α…̆  ι˙ το ιού για 
να ˝ν˝ργο οι˘ ˙˝ τε το Power Nozzle. 
Α ˝ ˝ˆ ˛ ˝ρώ˙ τε τη σˇανδ°  η για να 
α ˝ν˝ργο οι˘ ˙˝ τε το Power Nozzle. 
• ροαιρ˝τιˇό: χρησιμοποι˘˙ τ˝ το 
διαˇό τη κ ˝ιδώματος σˇανδ°  ης. (›  . 
˙ ˝ ίδα 7). 

f. ˜ α˛ οδηγ˘ ˙ τε το Power Nozzle αργ° 
˝μ ρός και π†̇ ω π° νω στο χα ί μ˝ 
˝ ˝ύ˛ ˝ρ˝ς και εύˇο ˝ς κιν˘ ˙ ˝ις. Αφ˘ ˙ τ˝ 
το Power Nozzle ˇαι το Rainbow να 
ˇα˛ αρί˙ ουν. 

g. Για να α˙ φα †̇ ˝τε το Power Nozzle ˙ την 
όρ˛ ια θέση, …°  τε το αρι˙ τ˝ρό σας πόδι 
 ° νω στο Power Nozzle. ‡ ˝τ° ,  ι° ˙ τ˝ 
το σˆ γˇ ρότημα της ρ° …δοˆ ˇ αι σ ρώξτ˝ 
 ρος τα εμ ρός μέχρι το σύ˙ τημα 
της ρ° …δου να εμ  αˇ˝ί τ˝ ˝†ως στις 
γ ωττ†δ˝ς α˙ φ°  ι˙ ης.

h. Για να α ο˙ ˆ νδέσ˝τε το Power Nozzle 
α ό τη ρ° …δο, το ο˛ ˝τ˘ ˙ τε το πόδι 
˙ ας στη λα…ή α ˝ ˝ˆ ˛ έρω˙ ης με το 
 όδι π° νω α ό τον π˝ρι˙ τρ˝φόμ˝νο 
…ραχ†ονα.

1

3

5

7

2

4

6
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9
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˜ ντ  ̨ ˜ τάστ˜ ση του ι˙ άντ˜  p ower nozzle™

!  ΠΡ˛˜ ˆˇ ΟΠΟˆΗ˙ Η: Κατά τη 
συντήρηση α οσυνδέ˙ τε α ό την παροχ˘ 
ρεύματος. 

1. Γυρίστε το Power Nozzle ανά οδα. Με ένα 
ˇατσαβίδι με πλατιά άκρη ή με ένα κέρμα, 
γυρίστε τη βίδα κατά ¼ αριστερόστροφα.

2. Με τους δύο αντίχειρες σ ρώξτε τις 
γλωττίδες και στις δύο π ευρές της π °ˇ ας 
πέλματος προς τα έξω ενώ ανυψώνετε για να 
α ασφαλίσετε. 

3. Μετά, εισαγάγετε τους δύο δείκτες σας στα 
ανοίγματα με δύο π ευρές δί λα α ό τις 
ρόδες. Τραβήξτε τις π ευρικές γλωττίδες 
 ρος τα πάνω και σ ρώξτε προς τα μέσα για 
να σηκώσετε την π °ˇ α πέλματος.

4.  Περιστρέψτε το ρολό της βούρτσας προς τα 
εμπρός (σημειώστε ότι οι ακριανές βούρτ˙˝ ς 
ˇαθαρισμού είναι ανά οδα) και αφαιρέ˙ τε.

5. α) αφαιρέ˙ τε το φθαρμένο ή κατε˙ τραμμένο 
ιμάντα α ό τον άξονα του μοτέρ με το 
δάχτυλο, β) ˙ ηκώστε το ρολό της βούρτσας 
ˇαι αφαιρέ˙ τε το φθαρμένο ιμάντα.

6. Το οθετήστε το νέο ιμάντα πάνω α ό το 
άκρο του κυλίνδρου της βούρτσας. 
…) Το οθετήστε νέο ιμάντα γύρω α ό την 
τροχαλία.

7. α) το οθετήστε το ρολό της βούρτσας 
ανά οδα με τις ακριανές βούρτ˙˝ ς 
ˇαθαρισμού κ˝ντραρισμέν˝ς πάνω α ό τις 
δύο π ευρικές γλωττίδες. Γλιστρήστε τον 
ιμάντα πάνω α ό το άκρο του άξονα του 
μοτέρ, β) περιστρέψτε προς τα εμπρός το 
ρολό του μοτέρ μέχρι οι ακριανές βούρτ˙˝ ς 
ˇαθαρισμού να κοιτούν προς τα πάνω. 
Γυρίστε το ρολό της βούρτσας προς το μέρος 
σας για να το οθετήσετε τον ιμάντα στο 
ˇέντρο της τροχαλίας.

8. Το οθετήστε την π °ˇ α πέλματος πάνω 
α ό το κάλυμμα του Power Nozzle. Πατήστε 
 ρος τα κάτω μέχρι οι μπροστινές, οι δύο 
  ευρικές και οι πίσω γλωττίδες μπουν στη 
θέ˙ η τους και ασφαλιστούν.

9. Με ένα κατσαβίδι με πλατιά άκρη ή με ένα 
ˇέρμα, γυρίστε τη βίδα κατά ¼ δεξιόστροφα 
για να ασφαλίσει η π °ˇ α πέλματος. Η 
συναρμολόγηση ολοκληρώθηκ˝.

Για μέγιστη α όδοση, συστήνουμε την αντικατ°˙ ταση του ιμάντα Rainbow Power Nozzle ˇάθε 12 με 18 μήν˝ς, ή όταν 
 αρατηρήσετε μείωση της α όδοσης καθαρισμού. Το Power Nozzle διαθέτει έναν ιμάντα αντικατ°˙ τασης και μπορεί 
να αλλαχθεί εύκολα σε μερικ°  ˝ τά. Ο ιμάντας αντικατ°˙ τασης βρίσˇεται στην τσέπη εφεδρικού ιμάντα κάτω α ό την 
  °ˇ α πέλματος. Για επι  έον ιμάντες αντικατ°˙ τασης, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα Rainbow.

1 2

3 4
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8 9
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ΚΩΔΙΚ˛˙  
ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συν‘• › ς Φω“  Η μονάδα είναι αναμμένη όσο 
ο διακό της της λαβής του 
σωλήνα βρίσˇεται στη θέ˙ η 
“locked-on” (ˇ ειδωμένος) 
(το Ακροφύσιο Ρεύματος θα 
˝ˇ πέμπει επαναλαμβανόμενο 
ήχο).

ƒ ευθερώστε την ασφάλεια του 
διακό τη της λαβής του σωλήνα για 
3 δευτερό ˝ τα.  
ƒ αναλάβετε την κανονική χρήση.

Α αβοσβήν‘ ι 
2 Φορέ“, 
Επαναλαμβάνεται 

Εμποδίζεται η στρογγυλή 
βούρτσα του Ακροφυσίου 
‰˙χύος.

Σ…˘τ̇ε τη μονάδα / α οσυνδέ˙ τε τη 
μονάδα α ό το ρεύμα.
Απομακρύνετε τα υπο είμματα 
α ό τη στρογγυλή βούρτσα του 
Ακροφυσίου Ισχύος.   
Συνεχίστε την κανονική λειτουργία.

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι 
υγρές.

Σ…˘τ̇ε τη μονάδα / α οσυνδέ˙ τε τη 
μονάδα α ό το ρεύμα.
Στεγνώστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις. 
Συνεχίστε την κανονική λειτουργία.
Αν η διορθωτική εν›—€‘ ια δεν 
απš† αταστήσει το πρόβλημα:
Επι†οινωνήστε με έναν 
˜ ξουσιοδοτημένο Διανομέα ή με 
το Κέντρο Επισ†ευών.

Α αβοσβήν‘ ι 
4 Φορέ“, 
Επαναλαμβάνεται 

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι 
υγρές.

Σ…˘τ̇ε τη μονάδα / α οσυνδέ˙ τε τη 
μονάδα α ό το ρεύμα.
Στεγνώστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις. 
Συνεχίστε την κανονική λειτουργία.

Αν η διορθωτική εν›—€‘ ια δεν 
απš† αταστήσει το πρόβλημα:
Επι†οινωνήστε με έναν 
˜ ξουσιοδοτημένο Διανομέα ή με 
το Κέντρο Επισ†ευών.

Α αβοσβήν‘ ι 
6 Φορέ“, 
Επαναλαμβάνεται 

Πρόβλημα στη σύν˛˝ ˙ η του 
ηλεκτρικού σωλήνα ή της 
ράβδου.  

Επι†οινωνήστε με έναν 
˜ ξουσιοδοτημένο Διανομέα ή με 
το Κέντρο Επισ†ευών.

οδηγˆ ς χρήστη γ α̨ την επ λυση π° οβλη˙ άτων  

Το Rainbow® σας  διαθέτει μια λειτουργία που α οσυνδέει το ρεύμα α ό το βοηθητικό σωλήνα κάτω α ό ορισμέν˝ς μη 
φυσιολογικές συν˛˘ˇ ˝ς.
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Αυτή η συσˇ˝ˆ˘ R ainbow έχει περάσει α ό σχολαστικούς ε έγχους και επιθεωρήσεις. Αν υπάρξουν μικρο ροβλήματα, 
οι παρακάτω διαδικασ† ς̋ επίλυσης προβλημάτων μπορεί να βοηθήσουν στην ταυτο οίηση και την επίλυση του 
 ροβλήματος. Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα 
Rainbow ˘ ˇ έντρο συντήρησης.

!  ΠΡ˛˜ ˆˇ ΟΠΟˆΗ˙ Η: Πριν πραγματο οιήσετε ο οιαδήποτε εργασία στη συσˇευή βγάλτε τη α ό την πρίζα. 
Αν το παραλείψετε μπορεί να προκληθεί ηλεκτρο ληξία ή τραυματισμός.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥ˙ Η

Το μοτέρ του Rainbow δε λειτουργ˝†. Το Rainbow δεν είναι καλά ασφαλισμένο 
˙ το δοχείο του νερού. š ˙ ˘ τα της 
εισαγωγής αέρα είναι βουλωμένη 
με σˇουπίδια.

Βεβαιωθείτε ότι τα π ευρικά άγκιστρα 
του δοχείου νερού είναι ασφαλισμένα.

’ ˝ν είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα. Συνδέ˙ τε καλά στην πρίζα ή δοκιμάστε 
μία άλλη πρίζα.

š ˙ ˘ τα της εισαγωγής αέρα είναι 
βουλωμένη με σˇουπίδια.

Απομακρύνετε σχολαστικ° 
τα υπο είμματα.

Ενεργο οιήθηκε ο μηχανισμός 
 ροστασίας της αυτόματης 
˝ ανεκκίνησης του μοτέρ.

Απενεργο οιήστε το Rainbow. Αφήστε 
το για 30 δευτερό ˝ τα. Ενεργο οιήστε 
το ξανά.

Ελαττωματικό καλώδιο, 
α ˝ νεργο οιήστε το Rainbow.

Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Rainbow ˘ ˇ έντρο 
συντήρησης.

Αισθητά μειωμένη ροή αέρα. Το Rainbow δεν είναι σωστ° 
το οθετημένο στο δοχείο νερού.

Βεβαιωθείτε ότι το Rainbow είναι σωστ° 
το οθετημένο και ασφαλισμένο στο 
δοχείο νερού.

Βουλωμένος σωλήνας, ράβδος, 
 ροσάρτημα ή Power Nozzle.

Αποφράξτε τη βουλωμένη περιοχ˘.

Ο ουδετερο οιητής ΗΕΡΑ χρειάζεται 
συντήρηση ή αντικατ°˙ ταση.

Αφαιρέ˙ τε τον ουδετερο οιητή ΗΕΡΑ και 
ˇαθαρίστε τον ή αντικαταστήστε τον.

Το Rainbow  ειτουργεί σε χαμηλή 
ταχύτητα.

Γυρίστε το διακό τη ισχύος στην 
υψηλή ταχύτητα.

Ο διαχωριστής είναι βουλωμένος 
ή βρώμικος.

Αφαιρέ˙ τε το διαχωριστή και καθαρίστε. 
(› . ˙˝ λίδα 10).

Η μονάδα βγάζει σˇόνη. Χαμηλή στάθμη νερού στο δοχείο. Γεμίστε το δοχείο του νερού στη 
σωστή στάθμη.

⁄ περβολικά βρώμικο νερό στο δοχείο. Αντικαταστήστε με καθαρό νερό.

Τρύπα στον ουδετερο οιητή ΗΕΡΑ. Επικοινωνήστε με έναν ε
ξουσιοδοτημένο διανομέα Rainbow 
˘ ˇ έντρο συντήρησης.

⁄ περβολικός αφρός στο δοχείο νερού. Ρύπανση με σα ούνι στο δοχείο νερού. Αντικαταστήστε με καθαρό νερό.

⁄ ψηλή στάθμη στο δοχείο νερού. Αδειάστε το δοχείο νερού και 
ξαναγεμίστε στη σωστή στάθμη.

š ˙ˆ˙ ˇευή α ˝  ευθερώνει 
μυρωδιά μούχλας.

Το δοχείο νερού δεν έχει καθαριστεί ή 
έχει βραχεί μετά τη χρήση.

Καθαρίστε το δοχείο του νερού και 
χρησιμο οιήστε α οσμητικό χώρου κατ° 
τον καθαρισμό.

οδηγˆˇ ˜ ντ˛̇ ˘τώπ σ̨ηˇ προβλη˙ άτων
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥ˙ Η

Ο διαχωριστής είναι βουλωμένος 
ή βρώμικος.

Αφαιρέ˙ τε και καθαρίστε το διαχωριστή. 
(› . ˙˝ λίδα 10).

Βρέξτε τον ουδετερο οιητή ΗΕΡΑ. Αφαιρέ˙ τε και καθαρίστε ή 
αντικαταστήστε τον ουδερεο οιητή 
šƒ„ Α.

Το Rainbow α οθηκεύθηκ˝  άνω στο 
δοχείο νερού.

Μην α οθηκεύετε το Rainbow  άνω στο 
δοχείο νερού.

Η μηχανή ζε˙ ταίνεται, παρατηρείται 
οσμή καμένου.

Βουλωμένος σωλήνας, ράβδος, 
 ροσάρτημα ή Power Nozzle.

Αποφράξτε τη βουλωμένη περιοχ˘.

Το Rainbow δεν είναι σωστ° 
το οθετημένο στο δοχείο νερού.

Βεβαιωθείτε ότι το Rainbow είναι σωστ° 
το οθετημένο και ασφαλισμένο στο 
δοχείο νερού.

Ασυνήθιστος τόνος, ήχος ή δόνηση. Ο διαχωριστής είναι βουλωμένος 
ή βρώμικος

Αφαιρέ˙ τε και καθαρίστε το διαχωριστή.

š ˙ τάθμη του νερού είναι πάνω α ό το 
θόλο στο κέντρο του δοχείου νερού.

Αδειάστε το δοχείο νερού και 
ξαναγεμίστε στη σωστή στάθμη.

Το μοτέρ του Power Nozzle 
δε λειτουργ˝†.

Ο διακό της ασφάλισης της σˇανδάλης 
είναι στη θέ˙ η α ˝ νεργο οίησης.

Μετακινήστε το διακό τη στη μεσαία 
θέ˙ η και πατήστε τη σˇανδάλη.

Ο διακό της στη λαβή δεν 
είναι ενεργο οιημένος.

Πρέπει να πατήσετε τον ενεργο οιητή 
˙ τη λαβή ηλεκτροκινούμενου σωλήνα.

Οι ράβδοι δεν είναι συνδεδεμέν˝ς. Βεβαιωθείτε ότι οι ράβδοι είναι σωστ° 
συνδεδεμέν˝ς.

’ ˝ν έχουν πραγματο οιηθεί συνδέσεις 
των ράβδων.

Βεβαιωθείτε ότι οι ράβδοι είναι σωστ° 
το οθετημέν˝ς.

Ενεργο οιήθηκε ο μηχανισμός 
 ροστασίας της αυτόματης 
˝ ανεκκίνησης του μοτέρ.

Απενεργο οιήστε το Rainbow. Αφήστε 
το για 30 δευτερό ˝ τα. Ενεργο οιήστε 
ξανά το Rainbow.

Το μοτέρ του Power Nozzle  ειτουργ˝† 
αλλά η βούρτσα δε γυρίζει.

Σ ασμένος ιμάντας. Βγάλτε το α ό την πρίζα. Αφαιρέ˙ τε 
την π °ˇ α πέλματος. Βεβαιωθείτε ότι 
η βούρτσα περιστρέφεται ε εύθερα. 
Αντικαταστήστε τον ιμάντα.

Η βούρτσα του Power Nozzle ˙ ταμάτησε 
ˇαι δεν περιστρέφεται με το χέρι.

Παγιδευμένο αντικείμενο στο θάλαμο 
της βούρτσας.

Βγάλτε το α ό την πρίζα. Αφαιρέ˙ τε 
την π °ˇ α πέλματος. Αφαιρέ˙ τε το 
ξένο σώμα. Βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα 
περιστρέφεται ε εύθερα.

‚ θαρμένο ρουλεμάν. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Rainbow ˘ ˇ έντρο συντήρησης 
για την αντικατ°˙ ταση της βούρτσας.

Το Power Nozzle δε μαζεύει καλά 
τα σˇουπίδια.

Βουλωμένος θάλαμος αέρα. Βγάλτε το α ό την πρίζα. Αφαιρέ˙ τε την 
  °ˇ α πέλματος. Καθαρίστε ολόκληρο το 
θάλαμο αέρα.

Βουλωμέν˝ς ράβδοι ή σωλήνας. Βγάλτε το α ό την πρίζα. Αφαιρέ˙ τε 
το εμπόδιο. Συνδέ˙ τε με το Rainbow. 
Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί 
˝ εύθερα στο σωλήνα.

Οι τρίχ˝ς δεν έχουν επαφή με το χαλί. Βεβαιωθείτε ότι η π °ˇ α πέλματος 
είναι εντελώς στη θέ˙ η της πριν την 
ασφάλιση. Αντικαταστήστε τη βούρτσα 
αν οι τρίχ˝ς είναι πολύ φθαρμέν˝ς 
˘ ˇ οντές.

Οι ακριανές βούρτ˙˝ ς καθαρισμού 
είναι φθαρμέν˝ς.

Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Rainbow ˘ ˇ έντρο 
συντήρησης για την αντικατ°˙ ταση 
των ακριανών βουρτσών.
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a° ώ˙ ˜ τ˜ rainbow® & διαλύ˙ ˜ τ˜   ˜ ˝ ˜ ° ισ˙ ού
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προϊόντα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Rainbow.

⁄  οδεχτείτε στο σπίτι σας τις γ ˆˇ ές και 
αναζωογονητικές μυρωδιές του ανοιξιάτικου κήπου ή 
της υπαίθρου με τα αρώματα Rainbow.

‰ˇανο οιήστε τις αισθήσεις σας με την πολυτελή μας 
συλλογή που διατίθεται σε τέσσερα συναρ αστικ° 
αρώματα ινστιτούτου περι οίησης.

Αυτό το α οσμητικό και 
αναζωογονητικό διάλυμα 
ατμόσφαιρας α αλύνει 
τις ανεπιθύμητες οικιακές 
μυρωδιές όπως ψάρι, 
ˇα νός, λάχανο, μπογιά, 
ˇ  , ˇαθώς καθαρίζετε.

‘ ο δι°  ˆ μα Rainbow 
Clean Floor ˝†ναι ιδανιˇό 
για τον σχο α˙ τιˇό 
ˇα˛ αρι˙ μό λινοτ°  ητα ή 
˝ ιφαν˝ιών μ˝   αˇ° ˇ ια. 
Α  ά ψ˝ˇ° ˙ τε το Clean 
Floor ˇαι αφ˘ ˙ τε το 
να δρ° ˙ ει.

Ειδικ° ˙ χ˝διασμένο για 
χρήση με το Rainbow 
AquaMate, το διάλυμα 
ˇαθαρισμού χαλιών 
AquaMate συνδυάζει 
ˇαθαρισμό, α οσμητικό, 
 ροστασία και 
συντήρηση για εξαιρετικ° 
α οτε ˝σματικό 
ˇαθαρισμό.

Το διάλυμα Rexafoamer 
Shampoo αφαιρεί 
γρήγορα τα ανεπιθύμητα 
ίχνη α ό τα χαλιά και τις 
μοκέτες. Δε χρειάζεται 
επίμονο τρίψιμο. 
Καθαρίζει σε βάθος, 
˙ τεγνώνει γρήγορα.

˜° ˛˝ ˙° ˆ ˇ˘ ς
Μούρ˘
Π˘ ρˇ˘ ˛˝ ˙ι
Λεμόνι
Α θός μ λι˝ ς

Τσ˝ ι μέ ˇα
Μα ˇαρί ι 
ˇρια ˇαφ° ˙˙όξ° ˙˘

Π˘ ρˇ˘ ˛˝ λι 
ˆ ιπερόρριζα
Άγρι˘ ˛ ° ˆ αρίσσι 
˙εβά ˇα

Πεύ˛˘
“ ανί˙ια
“ ι˘ ˙έτα
Γαρ’ έ ια
Μˆ αšαρικ˝

fresh air 
(φ° έσ οˇ)

clean fl oor
( ˜ ˝ ˜ ° ˆ)

aquamate® rexafoamer

a° ώ˙ ˜ τ˜ r ainbow® η πολυτ˘λής συλλογή
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
š Rexair  αρέχ˝ι ˙ τοˆ ς αν˝ξ° ρτητοˆ ς ˝ξοˆ ˙ ιοδοτημένοˆ ς διανομ˝†ς Rainbow, ˇαι μόνο ˙ ˝ αˆ τούς, γρα τ˘ τ˝τρα˝τ˘ (4) ˝γγύη˙ η 
για το ˙ ύ˙ τημα ˇα˛ αρι˙ μού Rainbow ˇαι για τα  ρο˙ αρτημένα αξ˝˙ οˆ ° ρ ˇαι ˝γγύη˙ η οˇ τώ (8) ˝τών για το μοτέρ η ˝ˇ τριˇ ˘ ς 
˙ ˇού ας/η ˝ˇ τρονιˇό ρˆ ˛ μι˙ τ˘ . ‘ α αντα  αˇ τιˇ° μ ορ˝† να ˝†ναι ˇαινούρια ˘ ˝ αναˇατα˙ ˇ˝ˆ α˙ μένα ˙ ύμφωνα μ˝ α όφα˙ η μόνο 
της Rexair. Αˆ τές οι ̋ γγˆ ˘ ˙ ˝ις δ˝ν ̌ α ύ τοˆ ν τη φˆ ˙ ιο ογιˇ ˘ φ˛ ορ° ˇαι “ημι°  οˆ  ροˇ ύ τ˝ι α ό τη χρ˘ ˙ η των  ρο€όντων. Αν ̌ αι η 
Rexair, ως ˇατα˙ ˇ˝ˆ α˙ τ˘ ς, δ˝ν έχ˝ι ° μ˝˙ η ˙ ˆ να  αγ˘ μ˝ τον ˇατανα ωτ˘ ούτ˝  αρέχ˝ι ˙ τον ˇατανα ωτ˘ γρα τ˘ ˝γγύη˙ η, ο νόμος 
˝ ι…°   ˝ι ˇ°  οιες ˝ˆ ˛ ύνες ˙ ˝ ό οˆ ς τοˆ ς ˇατα˙ ˇ˝ˆ α˙ τές οι ο ο†οι ˇατα˙ ˇ˝ˆ ° “οˆ ν  ρο€όντα  οˆ  ροορ†“ονται ˙ το ˇατανα ωτιˇό 
ˇοινό. ‘ α  ρο€όντα δ˝ν  ρέ ˝ι να ˝†ναι ˝ αττωματιˇ° ˇαι  ρέ ˝ι γ˝νιˇ° να αρμό“οˆ ν για την  ρο… ˝ όμ˝νη χρ˘ ˙ η. š Rexair τιμ° 
αˆ τές τις ˙ ιω ηρές ˝γγˆ ˘ ˙ ˝ις ˝μ ορ˝ˆ ˙ ιμότητας ˇαι ˇατα  η ότητας. ƒ ι  έον, η Rexair α αιτ˝† α ό ˇ° ˛ ˝ ˝ξοˆ ˙ ιοδοτημένο 
διανομέα να  ˝ρ° ˙ ˝ι ˙ τον ˇατανα ωτ˘ , μέ˙ ω διˇ ˘ ς τοˆ γρα τ˘ ς ˝γγύη˙ ης, το όφ˝ ος της ˝γγύη˙ ης Rexair ˙ το διανομέα.

— ̌ατασˇευαστής Rexair έχει δημιουργήσει μία περήφανη  αράδοση πώλησης  ροϊόντων υψηλής  οιότητας μέσω ανεξάρτητων 
εξουσιοδοτημένων διανομέων για  αρα άνω α ό 75 χρόνια ˇαι δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση ˇαι την ˆ οστήριξη των  ˝ λατών 
Rainbow.
š Rexair πωλ˝† το σύστημα ˇαθαρισμού Rainbow μόνο ˙˝ ανεξάρτητους εξουσιοδοτημένους διανομείς με εμπειρία ˙ την πώληση 
ˇατ’οίκον. Αυτοί οι ƒξουσιοδοτημένοι Διανομείς αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διανομή ˇαι το σέρβις της Rainbow Cleaner μέσω των 
δικών τους αντι ροσώπων ή άμεσα μέσω ανεξαρτήτων Διανομέων υπεργολάβων και των αντι ροσώπων τους.
š Rexair δεν έχει ̌ αμία συμφωνία ̆  νομική ̇ χέ˙ η με τους ανεξάρτητους μεταπωλητές οι ο οίοι α οκτούν  ροϊόντα άμεσα ̆  έμμεσα α ό 
ˇ°  οιον εξουσιοδοτημένο διανομέα ˇαι μπορεί μόνο να  ροσ αθήσει να  ροβεί ˙˝ διορθώσεις ύστερα α ό  αρά ονα  ˝ λατών ˙ χετικ° 
με τέτοιους μεταπωλητές δρώντας μέσω του υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου διανομέα. š γνωστή τακτική της Rexair είναι να θεωρεί 
υπεύθυνο ˇ°˛˝ εξουσιοδοτημένο διανομέα για την αντιμετώπιση ˇ°˛˝  αρα όνου α ό ο οιοδήποτε μέλος του αγοραστικού ˇοινού 
˙ χετικά με τις πωλήσεις ή την εξυπηρέτηση α ό ο οιονδήποτε α ό τους ανεξάρτητους μεταπωλητές.
Επι  έον η Rexair α αιτεί α ό ˇ°˛˝ εξουσιοδοτημένο διανομέα να διαθέτει γρήγορη ˇαι τεχνικ° άρτια εξυπηρέτηση μέσω των δικών 
του υπηρε˙ ιών ˘ μέσω των ανεξάρτητων υπηρε˙ ιών ˙ τις ˇοινότητες ˙ τις ο οίες η Rexair  ουλά  ροϊόντα μέσω των ανεξάρτητων ˆ ο-
διανομέων και των εμπόρων.
Μη χάσετε το όνομα ˇαι τη διεύθυνση του εμπόρου ˘ του διανομέα α ό τον ο οίο αγοράσατε το σύστημα ˇαθαρισμού Rainbow. 
Επικοινωνήστε μαζί του (της) για συμβουλές ˙ χετικ° με τη φροντίδα του Rainbow, την ˝γγύηση, τη συντήρηση ˇαι το  λησιέ˙ τερο 
ˇέντρο παροχής συντήρησης.
Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, ˘ αν νομίζετε ότι δε λαμβάνετε την ˇατάλληλη βοήθεια α ό τον εξουσιοδοτημένο 
διανομέα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης  ˝ λατών της Rexair για βοήθεια. Θα σας δώσουν το όνομα, τη 
διεύθυνση και το τηλέφωνο του εξουσιοδοτημένου διανομέα της περιοχής σας.
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