
دليل التعليمات
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إرشادات هامة للسالمة

! تحذير: 

استخدم رينبو بملحقاته و مستلزماته كما هو موضح بالكتيب. استخدم فقط المرفقات الموصي بها من قبل المصنع.. 	

ي الأماكن المغلقة فقط.. 	
لتقليل خطر الصدمة  الكهربائية، استخدمه �ف

ف و ل تستخدمها مع أي . 	 ء مشتعل أو يتصاعد منه  الدخان مثل السجائر، أعواد الثقاب و الرماد الساخن. ل تستخدم المكنسة الكهربائية مع السوائل القابلة لالشتعال مثل الجازول�ي ي
ل تقم بشفط أي �ش

مكان قد تتواجد فيه هذه السوائل.

صابة من الأجزاء المتحركة، قم بفصله قبل التنظيف، أعمال الصيانة، . 	 ي حال عدم استخدامه. لتقليل خطر الإ
ك منتج رينبو موصولً بالكهرباء عند استخدامه كمكنسة كهربائية. افصله من المخرج �ف ل ت�ت

الخدمات أو عند استخدام أي مرفق من مرفقات رينبو.

قم بإطفاء الجهاز قبل سحبه من المخرج.. 	

ل تقم بفصل الجهاز عن طريق سحب الكابل، بل قم بمسك المقبس و ليس الكابل.. 	

ل تمسك الجهاز أو المقبس بيد مبلولة بالماء.. 	

ل تقم بسحب الكابل، استخدامه كمانع، إغالق الباب عىل الكابل أو لفه حول حواف حادة. ل تشغل رينبو حول الكابل، ابق الكابل بعيداً عن الأسطح الساخنة.. 	

ي . 	
ار. قم بإعادة الجهاز إىل مركز الخدمة �ف ئاً فيجب استبداله من المصنع، مزود الخدمة أو شخص مؤهل لذلك و ذلك لتجنب أي أ�ف . إذا كان الكابل المزود مه�ت ف ئ�ي ل تستخدم الجهاز بكابل أو مقبس مه�ت

ي الماء.
ي الأماكن المفتوحة أو سقط �ف

حال؛ إذا كان الجهاز ل يعمل كما ينبغي، قط سقط مرة، تحطم، تم تركه �ف

ي قد تعيق مرور الهواء.. 		
ي أي فتحة من فتحات الجهاز. ل تقم بتشغيل الجهاز إذا كانت إحدى الفتحات مغلقة؛ أبق الفتحات نظيفة من الغبار، الشعر أو أي من الأشياء ال�ت

ء �ف ي
ل تقم بإدخال أي  �ش

أبق الشعر، المالبس الناعمة، الأصابع و كل الجسم بعيداً عن الفتحات و الأجزاء المتحركة.. 		

استخدمه بحذر شديد عن تنظيف الساللم.. 		

ل تستخدم رينبو مع المياه أو أي سوائل أخرى خالل التنظيف. لتقليل خطر الصعقة الكهربائية ل تستخدم المجسم عىل الأسطح الرطبة--- استخدمه فقط عىل السجاد الذي يتم تنظيفه بالطريقة العادية.. 		

لتقليل خطر الشتعال و الصعقة الكهربائية الناتجة عن تلف العنا� الداخلية، استخدم فقط منتجات رينبو المخصصة لهذا الجهاز.. 		

يحتوي خرطوم المياه عىل أسالك و توصيالت كهربائية. لتقليل خطر الصعقة الكهربائية ل تستخدم الجهاز حيث يكون هناك أي تلف أو قطع. تجنب استخدامه مع الأشياء الحادة. لتجنب الأخطار ل . 		
ورة صيانته من  ي مع وجود المعرفة الكاملة بأجزائه إضافًة إىل �ف

تستخدم خرطوم المياه المتلف أو تحاول إصالحه أو استبداله بأي نوع آخر. يجب أخذ كامل الحذر عند صيانة خرطوم المياه الكهربا�أ
قبل شخص مختص بذلك.

اء.. 		 خ، قطع، تلف أو اه�ت ر، �ش يجب فحص الخرطوم بشكل دوري من أجل تجنب أي �ف
يستخدم الجهاز لتنظيف السجاد داخل البيت و ذلك وفقاً لتعليمات المصنع. . 		

” الرجاء قراءة كل  ي
هذا الرمز يع�ن

التعليمات قبل استخدام الجهاز”.
  هي درجة الحماية ضد ارتفاع المياه.

ي 
ي “ انتبه” عند استخدام جهاز كهربا�أ

شارة تع�ن هذه الإ
ف العتبار: شارات التالية يجب أن يتم أخذها بع�ي فإن الإ



		 .. ي
ف للعزل بدلً من الأرصف ي نظام�ي

ي جهاز العزل الثنا�أ
ي ) مربع داخل مربع(. يوجد �ف

ي أو رمز العزل الثنا�أ
: كلمة العزل الثنا�أ ي بالتاىلي

ف جهاز العزل الثنا�أ .  يتم�ي ي
 يستخدم رينبو العزل الثنا�أ

ي عناية فائقة و معرفة تامة بالجهاز و أن يتم صيانته من قبل 
ي إليه. يتطلب صيانة جهاز العزل الثنا�أ

ي هذا الجهاز و ل يصمم الجهاز لإضافة خط أرصف
ي �ف

ل تتوافر الآلت ذات النظام الأرصف
ف. عند عملية تبديل العنا� التالفة، يجب أن تكون العنا� الجديدة مطابقة تماماً للعنا� المستبدلة. شخص مح�ت

دائماً أغلق الجهاز قبل القيام بعملية توصيل أو فك الخرطوم أو أي فوهة بمحركات.. 		

ل تستخدم الجهاز بدون وجود مرشحات.. 		

ي حال كان حوض المياه غ�ي مثبت بالشكل الصحيح أو كان مغلقاً. ل تحاول أن تلتف أو تتخطى . 		
ي تمنع الجهاز من التشغيل �ف

ي منطقة حوض المياه ال�ت
إن جهاز رينبو مصحوب بقفل متشابك موجود �ف

النظام المتشابك.

ف . 		 ل تشبك الجهاز بمقبس موصول بضوء متوهج او تستخدمه مع سلك التوصيل. ل تستخدمه مع المحولت المحمولة أو محولت الفولتية. ل تستخدمه للتقاط السوائل القابلة لالشتعال مثل الجازول�ي
ي أي منطقة تتواجد فيه هذه السوائل.

أو �ف

لتقليل خطر الصعقة الكهربائية فإن الجهاز يحتوي عىل قوابس الستقطاب ) نصل أوسع من الآخر(.  سيالئم القابس مخرج المستقطب بطريقة واحدة فقط. إذا لم يالئم القابس المخرج فقم بعكس . 		
القابس. إذا مازال القابس غ�ي مالئماً بعد عملية عكسه فقم بالتصال مع الشخص المتخصص ليغ�ي المخرج، ل تحاول تبديل القابس بأي حال من الأحوال.

ة، و ذلك عند إرشادهم للطريقة . 		 عاقات الجسدية و العقلية إىل جانب الأشخاص الذين تنقصهم المعرفة  و الخ�ب يمكن استخدام جهاز رينبو من قبل الأطفال الذين يتعدون سن ال8 و الأشخاص ذو الإ
الصحيحة و الآمنة لستخدام الجهاز. يجب أن يتم مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز. ل يجب أن تتم عملية الصيانة و التنظيف من قبل الأطفال بدون وجدود مراقب.

. الرجاء التصال بوحدة الستعالمات عند الستفسار عن أي توصيالت متعلقة بالجهاز و المعدات.. 		 إن الجهاز هو جهاز عاىلي الفعالية و قد يسبب تداخل كهرومغناطيسي

صيانة الأجهزة ثنائية العزل

ي إليه. يتطلب صيانة جهاز العزل
ضافة خط أرصف ي هذا الجهاز و ل يصمم الجهاز لإ

ي �ف
. ل تتوافر الآلت ذات النظام الأرصف ي

ف للعزل بدلً من الأرصف ي نظام�ي
ي جهاز العزل الثنا�أ

 يوجد �ف
ف  ف. عند عملية تبديل العنا� التالفة، يجب أن تكون العنا� الجديدة مطابقة تماماً للعنا� المستبدلة. يتم�ي ي عناية فائقة و معرفة تامة بالجهاز و أن يتم صيانته من قبل شخص مح�ت

الثنا�أ
ي ) مربع داخل مربع(. أي صيانة للجهاز غ�ي التنظيف يجب أن تتم ممن قبل الموزع المختص أو مركز الصيانة.

ي أو رمز العزل الثنا�أ
: كلمة العزل الثنا�أ ي بالتاىلي

جهاز العزل الثنا�أ

2

احفظ هذه التعليمات
ىلي فقط. 

ف إن جهاز رينبو مصمم لالستخدام الم�ف
استخدم الجهاز كما هو موضح بالكتيب.
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دليل البدء الرسيع

زر موقع rainbowsystem.com لمزيد من دروس الفيديوفقط بخطوات رسيعة سيكون جهاز رينبو مركباً و جاهزاً لالستخدام.
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 يقدم نظام Rainbow للتنظيف منظف 
 Association of جو معتمد لبيتك. يشهد

 Home Appliance Manufacturers (AHAM)
بأن جهاز Rainbow منظف هواء معتمد 

ي الذي يؤدي 
مصمم لتقليل التلوث الهوا�أ

ي الأماكن المفتوحة.
ي �ف

للتلوث الهوا�أ

طريقة تنظيف الهواء

توقيت تنظيف الهواء 

اضغط عىل رمز التوقيت  و اختار 		، 

		 أو 		 دقيقة لضبط تنظيف الهواء.

اضغط عىل رمز التوقيت  مرة اخرى 

يقاف عملية التنظيف. لإ

30 60 90

للحصول عىل هواء نقي – باستخدام المياه 

ل ينظف رينبو الأرضيات و المفروشات فقط بل ينظف الهواء أيضاً! بكل بساطة. أضف الماء 
يل  ف ي منتصف الغرفة. شغل الجهاز عىل الرسعة المنخفضة، س�ي

إىل الحوض، ضع الجهاز �ف
الجهاز الروائح، الغبار أو أي عوائق موجودة بالهواء و يحبسها بالماء. 

زالة الروائح لإ

استخدم معطر الجو الخاص برينبو: قبل استخدام رينبو، قم بإضافة فنجاناً من معطر الجو 
رينبو للماء الموجود بالحوض. ستفاعل المعطر فوراً و يطفى رائحة جميلة  خالل عملية 

التنظيف و يعطر العديد من الثاث الذي يتم تنظيفه.

.... للتعط�ي

ي 
استخدم عطر رينبو: أضف بعضاً من قطرات عطر رينبو للماء الموجود بالحوض. ضع رينبو �ف

ي غضون دقائق سيمىلأ بيتك رائحًة جميلة.
منتصف الغرفة و شغله عىل �عة بطيئة. �ف

 ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY AND ASTHMA & *
 OF عالمة تجارية مسجلة  ALLERGY FRIENDLY LOGO

 ALLERGY STANDARDS LIMITED. THE ASTHMA AND
AAFAإن العالمة ل ALLERGY FOUNDATION OF AMERICA

 CERTIFIED معتمد Rainbow® إن منتج
 ®asthma & allergy friendly

ي أمريكا. 
من قبل مؤسسة الربو و الحساسية �ف

 (Asthma and Allergy Foundation of
America*).
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لوحة التحكم . 	

مقبض . 	

لف الكابل. 	

وحدة الطاقة . 	

لوحة تنفيس العادم . 	

فتحة عادم الهواء. 	

	 . HEPA محايد

فتحة مدخل الهواء . 8

علبة المرفق . 	

محول تدفق الهواء. 		

طالق. 		 زر الإ

حوض الماء. 		

فاصل. 		

فاصل الحزقة . 		

اغي. 		 فاصل مفتاح ال�ب

عربة. 		

ي. 		
خرطوم كهربا�أ

مقبض خرطوم . 8	

زناد مقبض الخرطوم . 		

إطالق مقبض الخرطوم . 		

عصا  مقبض الخرطوم. 		

عصا التنظيف . 		

فوهة الطاقة . 		

أداة النفخ و تنظيف الفراغات . 		

المحصورة 

كيس  . 		

أداة للحيوان الأليف . 		

فرشاة الغبار . 		

أداة الشق . 8	

فرشاة الأرض و الجدران . 		

أداة التنجيد . 		

مجمع الرطوبة/ رأس المخرج . 		

		 .Refrigerator Coil Cleaner

اء المرفقات أو الأجزاء البديلة، الرجاء  لرسش
التصال بالموزع الرسمي الخاص برينبو.

3

15

16

5
6
7

تخزين كابل الطاقة

اضغط عىل الزر لستخدام فتحة لف السلك. قم بلف 
طالق كابل الطاقة اضغط لالأسفل   السلك كما هو موضح. لإ

عىل جهاز لف السلك.

كن ملماً بجهاز الرينبو الخاص بك...
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ل بالكامل ن حل لتنظيف الم�ن
لك تقريباً. ن ي م�ن

ء �ن ي
توفر تشكيلة رينبو الواسعة من أدوات التنظيف القوة و التنوع لتنظيف كل �ش

ف المخداتالأثاثالمرفقات الساللمعىل النوافذب�ي
الأرضية 
الحائطالسجادالصلبة

 أماكن صعبة
الحيوانات الأليفةالبقع و الأوساخالوصول

فرشاة الغبار

أداة التنجيد

أداة الشق

فرشاة الأرض و الجدران

أداة النفخ و تنظيف الفراغات المحصورة

مجمع الرطوبة/ رأس المخرج

أداة للحيوان الأليف

! تحذير: يحتوي خرطوم المياه عىل أسالك و توصيالت كهربائية. لتقليل خطر الصعقة الكهربائية:  ل تبلله، ل تحاول إصالح الخرطوم التالف، 
استخدمه فقط عىل السجاد المبلل بعملية التنظيف. 

! تحذير: دائماً نظف القطع المرافقة قبل استخدامه عىل الأقمشة. لتجنب الخدوش عىل الأسطح الناعمة، ابق فرشاة الغبار نظيفة دائماً.

! تحذير: ل تستخدم مرفقات الجهاز لتنظيف شاشة التلفاز أو الحاسوب.



R A I N B O W  S R X      |     7

ي متناول يدك
السلطة و التحكم �ن

علبة المرفق

بينما أنت تنظف من غرفة لغرفة أح�ف أك�ش 
الأدوات استخدماً عن طريق علبة المرفقات. 

أوصلها بمقدمة رينبو عن طريق وضعها أمام 
 . ف ي الشقوق الموجودة عىل الجانب�ي

الخرطوم �ف
غالقها. يتم تخزين  اضغط إىل الأسفل لإ

ي العلبة. يمكن إرفاق 
المرفقات ع�ب انزلقها �ف

علبة المرفقات إىل العصا.

مقبض الزناد

اضغط عىل الزناد لتشغيل الخرطوم 
ي عند استخدام فوهة الطاقة 

الكهربا�أ
 RainbowMate, RainJet, الختيارية

.MiniJet or AquaMate

زر التشغيل

. سيعمل الجهاز  للتشغيل، اضغط عىل زر الطاقة الرئيسي
برسعة عالية دائماً.  

. غالق الجهاز اضغط  لالأسفل عىل زر الطاقة الرئيسي لإ

الضوء الدال عىل تدفق الهواء

مستويات �عة المروحة

ي تدفق الهواء
4 مستويات للتحكم �ن

اضغط عىل     لزيادة �عة المروحة 
اضغط عىل     للتقليل من �عة المروحة
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الستخدام و العناية السليمة

ي حال التلوث
قم بتغي�ي المياه �ن

ل تنظف لوقت طويل مستخدماً المياه المملؤة لمرة واحدة. تفقد المياه 
خالل عملية التنظيف، إذا لحظت أن المياه أصبحت كثيفة و مليئة بالغبار 
فأفرغ حوض الماء و امالأه بمياه جديدة و نظيفة. للوصول لمنسوب المياه 

الصحيح امالء الحوض من المنتصف. 

دائماً افرغ و نظف الحوض

فوراً بعد النتهاء من استخدام رينبو، قم بإزالة حوض المياه و افرغ المياه 
ي قاع الحوض خالل 

الملوثة من خالل فتحة الهواء. ستستقر الأشياء الصلبة �ف
عملية سكب المياه. عند النتهاء من عملية سكب المياه، أزل الشياء الصلبة 
و تخلص منها. اغسل حوض المياه بالماء و الصابون.  قم بغسله و تجفيفه 
ي وحدة رينبو فيجب ترك الوحدة 

بشكل كامل. إذا تم تخزين حوض المياه �ف
ي وضعية )الفتح( ح�ت يتم التجفيف بشكل كامل. 

�ف

! تحذير: دائماً اغسل حوض المياه عند النتهاء من عملية التنظيف. 
ي قاع 

ي قد تتواجد �ف
يا و الجراثيم ال�ت هذا يساعد عىل تجنب تراكم البكت�ي

الحوض.

نظف الفاصل

لأداء أفضل، أزل و نظف الفاصل بشكل مستمر. استخدم فرشاة الفاصل 
ورة. نظف الفاصل من الداخل و الخارج  خي الحزقة عند ال�ف ضافية ل�ت الإ

باستخدام الماء و الصابون، استخدم فرشاة رينبو. نّظف الشفة الموجودة أسفل 
الفاصل وجِففها. ثِبت الفاصل باستخدام ِمفك. ل تدفع الفاصل بقوة داخل 

العمود.

ة )استخدم ِمفلك  ! تحذير: استبدل الفاصل دائًما بعد تنظيفه مبا�ش
لتثبيته(. ل تُشّغل Rainbow بدون الفاصل.

تنظيف أي معيقات داخل الخرطوم

ي تدفق الهواء عند استخدام الخرطوم، فإن الخرطوم 
إذا لحظت أي خلل �ف

ي من انسداد. للتخلص من النسداد، أطفئ الجهاز و افصله من مصدر 
قد يعا�ف

الطاقة. ثم قم بإزالة بوابة العادم من الجهاز. قم بواصل الخرطوم مع وصلة 
ي 

ي مكانه. ضع عصا الخرطوم �ف
فتحة التهوية للعادم، مع التأكد أنه مغلق �ف

ء  ي
ي مقدمة الجهاز. شغل الجهاز و هزهز الخرطوم، أي �ش

مدخل فتحة الهواء �ف
ي حوض المياه.

عالق بالخرطوم سيسقط �ف

سيوفر اتباع قواعد الصيانة الأساسية سنوات من التعب و الخدمات من قبل فريق رينبو للتنظيف. إن إهمال كل أو جزء من هذه التعليمات قد يؤدي إىل انخفاض  فعالية التنظيف أو احتمال وجود نفقات إضافية.
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الستخدام و العناية السليمة

تنظيف المرفقات: 

يمكن تنظيف فرشاة الأرضية و الجدران، فرشاة الغبار و فرشاة التنجيد 
عن طريق نهاية فتحة خرطوم رينبو بينما يعمل الجهاز: أو أزل المرفقات 
و ضعها بالماء الدافئة المليئة بالصابون. قم بتجفيفها قبل استبدالها. إذا 

ي رينبو لستبدالها.
ات فاتصل بالموزع �ف ي الشع�ي

حصل أي تلف �ف

استخدام مكيف تدفق الهواء

يقلل مكيف الهواء الضوضاء الناتجة عن مرور الهواء خالل فتحة التهوية.  
إنه من المستحسن استخدام المكيف عند استخدام الجهاز كمنفاخ.  ضع 

ي مدخل فتحة التهوية قبل استخدام رينبو كمنفاخ.
المكيف �ف

! تحذير: نظف المرفقات دائماً قبل استخدامها عىل القماش. احرص دائماً عىل بقاء فرشاة الغبار 
نظيفة لتجنب أي خدوش عىل الأسطح الناعمة.

! انتباه: ل تستخدم المرفقات لتنظيف شاشة التلفاز أو الحاسوب المسطحة.

 لنفخ الهواء
استخدم أداة النفخ. تعمل أداة نفخ رينبو عىل إزالة الحشية من 

الهواء، كرات الشاطئ و بعض الأدوات المنفوخة الأخرى. 

! تحذير: كن متأكداً من أن إبرة المنفاخ موضوعة بمكانها الصحيح، 
برة عن مكانها بقوة.  إذا لم يكن كذلك فستنفصل الإ

تعليمات:  

أزل لوحة العادم الخلفية من رينبو.  .	
أرفق خرطوم رينبو لفتحة العادم.  .	

ي الهواء ليصل إىل الطاقة القصوى.
ضبط إعدادات التحكم �ف  .	

أرفق أداة النفخ إىل مقبض الخرطوم.  .	
ء المراد نفخه. ي

ي فتحة السش
ضع بحذر إبرة النفخ �ف  .	

. شغل مفتاح رينبو إىل العاىلي  .	

استخدام كيس الوسادة:

يزيل كيس اليد البالستيكي الهواء المغ�ب و الباىلي عن الوسادات و هو 
مصمم ليناسب أك�ب وسادة لديك. ثبت كيس الوسادة بإحكام حول العصا 
بينما تكون أداة التنجيد مرفقة إىل عصا مقبض الخرطوم، شغل الجهاز و 
. افصل الخرطوم عن مقدمة رينبو  راقب امتصاص الهواء الباىلي و المغ�ب

ك الكيس عن العصا. الآن  و أرفق فتحة هواء عادم رينبو بدون أن ت�ت
ى وسادتك طرية نظيفة بالبخار. س�ت



10

دليل إصالح الأخطاء

الترصف الصحيحالأسباب المحتملةمؤرسش كود الضوء

ي أسطوانة فرشاة الفوهةضوء عىل شكل وميض
أطفئ الوحدة/ افصل الوحدةإعاقة �ف

أزل الحطام من فرشاة الفوهة.

استعد التشغيل العادي.

ي التوصيالت الكهربائيةضوء مستمر و ثابت
أطفئ الوحدة/ افصل الوحدةرطوبة �ف

جفف التوصيالت.

استعد التشغيل العادي.

أطفئ الوحدة/ افصل الوحدةحوض المياه ممتىلأ تماماً

أزل حوض المياه

ي منتصف 
تأكد من أن منسوب المياه متساوي التدوير الموجود �ف

حوض المياه.

أطفئ الوحدة/ افصل الوحدةحرارة الماتور عالية

تاح لمدة 	 دقائق اترك الماتور ل�ي

ي الخرطوم، الفل�ت أو فوهة الطاقة.
تحقق من أي انسداد �ف

ي حوض المياه
ي حوض المياه.الوحدة الرئيسية غ�ي مثبتة �ف

ثبت الوحدة الرئيسة �ف

عدم قدرة الماتور عىل الدوران بسبب وجود 
ف خرطوم الماتور و الفاصل. عوالق ب�ي

نظف حول الفاصل.

ي من مشكلة.
أ الضوء الأحمر الموجود عىل يسار المؤقت بضوء ثابت أو ومضات و ذلك حسب النظام الذي يعا�ن إن جهاز رينبو مرفق بأجهزة استشعار لتحذير المستخدم من أي حالت غ�ي طبيعية. سيض�ي

ي الخرطوم أو 
ي مشكلة �ف

ضوء أحمر عىل شكل ومضات يع�ف
مستلزمات الطاقة.

ي وحدة العلبة الرئيسية.
ي مشكلة �ف

الضوء الثابت يع�ف

جراءات المذكورة نفعاً إذا لم تجري الإ

ي رينبو
اتصل بالموزع الرئيسي أو مركز الصيانة �ن
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دليل إصالح الأخطاء

الحلول المحتملةالأسباب المحتملةالمشكلة

تأكد من تثبيت الجهاز بحوض المياهإن الجهاز غ�ي مثبت بحوض المياهمحرك رينبو ل يعمل

قم بتثبيت الجهاز بإحكام أو بدل المخرجغ�ي مثبت بإحكام

اقفل الوحدة الرئيسية مع قفل الطاقة الرئيسيانتهى المؤقت من العمل )ستومض كل الأزرار الثالثة(

ي الأعىل
تواصل مع الموزع الرئيسي أو مركز الصيانة.ليس واحدة من المشاكل المذكورة �ف

ي تدفق الهواء
ي الخرطوم، العصا، المرفقات أو فوهة الطاقةإعاقة ملحوظة �ن

أزل العوالقانسداد �ف

قم بإزالته، تنظيفه أو استبدالهمحايد HEPA  يحتاج لالستبدال أو الصيانة

ي تدفق الهواءيعمل الجهاز برسعة بطيئة
أرفع مستوى تدفق الهواء للمستوى الرابع من التحكم �ف

ي الفاصل أو الفاصل ملوث
أزل الفاصل و نظفه ) انظر دليل التنظيف(يوجد انسداد �ف

ي ترصيف الوحدة
ي حوض المياهغبار �ن

ء الحوض للمستوى المناسبمنسوب المياه منخفض �ف قم بمىلي

ي الحوض ملوثة بشكل كب�ي
استبدلها بمياه نظيفةالمياه الموجودة �ف

HEPA ي محايد
تواصل مع الموزع أو مركز الصيانةفتحة �ف

ي حوض المياه
ي حوض المياهرغوة كثيفة �ن

استبدلها بمياه نظيفةملوثات �ف

ي التعرف و إصالح هذه المشاكل. إذا لم تكن قادراً عىل إصالح الخلل، قم بالتصال بالموزع الرئيسي أو مركز 
جراءات التالية قد تساعدك �ن تم اختبار و مراقبة جهاز رينبو بشكل كامل. إذا حدثت أي مشاكل صغ�ي فإن الإ
الصيانة. إن أي إجراءات للصيانة غ�ي المدرجة بالجدول يجب أن تتم ع�ب الموزع الرئيسي أو مركز الصيانة.

! تحذير: افصل الجهاز قبل القيام بعملية التنظيف أو الصيانة. إن عدم القيام بذلك قد يسبب صعقة كهربائية أو إصابة.
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دليل إصالح الأخطاء

الحلول المحتملةالأسباب المحتملةالمشكلة

ي حوض المياهوحدة الترصيف تصدر رائحة عفنة
أفرغ حوض المياه و أعد ملئه بالمنسوب المناسبمنسوب عاىلي من المياه �ف

نظف حوض المياه و استخدم معطر الجو من رينبو خالل الستخداملم يتم تنظيف حوض المياه أو تم تركه بعد الستخدام

افصل الفاصل و نظفهالفاصل مسدود أو ملوث

HEPA ي محايد
أزل المحايد و نظفه أو استبدلهرطوبة �ف

ي حوض المياه
ي حوض المياهيتم التخزين �ف

ل تخزن رينبو �ف

از غ�ي معتاد ن افصل الفاصل و نظفهالفاصل مسدود أو ملوثصوت أو اه�ت

ي حوض المياه
أفرغ حوض المياه و أعد ملئه بالمنسوب المناسبمنسوب المياه أعىل من التدوير �ف
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رقم خدمة العمالء
لكونك جزء من برنامج خدمة العمالء لدجى ريكس اير، فإن الزبائن يتلقون رقماً متسلسالً عىل رينبو و فوهة الطاقة و ذلك بعد 

: ي اختبار ضمان الجودة. يقدم الرقم التسلسىلي التاىلي
النجاح �ف

 .تعريف ملكية
 .ضمانة لديك عند الموزع
 .تأكيد عىل اجتيازك اختبار ضمان الجودة
 .وط  المصنع تأكيد عىل تجديد �ش

ي الفراغ الموجود بالأسفل. غ�ي مصدق، ل يمكن بيع رينبو جديد أو فوهة الطاقة 
مراجع للمستقبل، سجل الرقم التسلسىلي �ف

بدون هذا الرقم. إذا كان الرقم مفقود، ل تطالب ريكس اير بأي أصول، عمر أو حالة الوحدة. إذا لم تستطع إيجاد الرقم عىل 
رينبو أو فوهة الطاقة، تواصل مع قسم خدمة العمالء.

]Model: RHCS2019 ]SRX

الموزع الرئيسي لرينبو  

الرقم التسلسىلي لرينبو

السم

العنوان

المدينة/الولية

رقم الهاتف

ي
و�ن يد اللك�ت ال�ب

تواصل مع الموزع  
ي 

الرئيسي لرينبو �ف
حال كان لديك أي 

استفسار أو نصيحة 
عن خدمة المتعلقة 

بالضمانة، الأشياء 
ي يمكن استبدالها 

ال�ت
معلومات الصيانة.

		 W. Big Beaver Road 
Suite 			
Troy, Michigan 					
United States of America

(			) 			-				 
rainbowsystem.com

ي  توعية للمش�ت

تبيع ريكس اير المنتج للموزع المستقل و  يتم إعادة بيع المنتج من قبل الموزع 
ي منتج مطور لسنوات مع تطور  ي منتج لرينبو فأنت تش�ت أو العمالء. عندما تش�ت

مستمر و إبداع. إضافًة إىل ذلك فإن جهاز رينبو مدعوم من قبل LLC ريكس اير 
و من الموزع المحىلي المعتمد من رينبو. بينما تتعاطف رينبو مع الزبائن الذي 

وا  ف غ�ي معتمدين فإن رينبو تساعد فقط الزبائن الذين اش�ت وا من قبل موزع�ي اش�ت
ف معتمدين. من قبل موزع�ي

ريكس اير عضو فعال مؤسسة البيع المبا�ش و تتمسك بقيم 
DSA الأخالقية.
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ضمانة محدودة

© 				 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, Hurricane®, The Power of Water®, Wet Dust Can’t Fly® and the configuration of the 
Rainbow® Cleaning System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States. 

Manufactured in the United States with U.S. and imported parts.

ونيات. ل تغطي هذه  ف ، و فقط لهم، ضمانة مكتوبة لمدة 	 سنوات و ذلك عىل نظام تنظيف رينبو و اللوازم المرافقة و ضمانة 		 سنوات عىل آلة  التنظيف و التحكم بالمحرك/ اللك�ت ف الرسمي�ي تقدم ريكس اير للموزع�ي
ي المنتج الناتج عن سوء الستخدام. عىل الرغم من أن ريكس اير، كمصنع، ل يتعامل  بشكل مبا�ش مع المستهلك و ل يعطي الضمانة المكتوبة بشكل مبا�ش للمستهلك، فإن القانون يفرض مسؤوليات 

الضمانات أي تمزق أو تلف �ف
، إن ريكس اير  ي من أي خلل.  تكرم ريكس اير هذه الضمانات الخاصة بالتسويق و اللياقة. بشكل أك�ب

ي تقدم المنتجات للمستهلك.  يجب أن يكون المنتج مناسباً لالستخدام المعمول لأجله و ل يعا�ف
معينة عىل كل المصانع ال�ت

ف المعتمدين أن يمرروا للمستهلك، عن طريق الضمانة المكتوبة الخاصة بالموزع المعتمد، فائدة هذه الضمانة للموزع.  تطلب من الموزع�ي

مون بالخدمة و الدعم من مالكي رينبو. ف ف المعتمدين خالل 		 عاماً، الذين يل�ت لقد أنشأ المصنع، ريكس اير، ارثاً جميالً من بيع المنتجات الفخمة  من خالل الموزع�ي

ىلي للمنتجات. يتحمل الموزعون المعتمدون المسؤولية عن التوزيع و الخدمة القانونية لمنظف رينبو بشكل مبا�ش من خالل 
ف ي التسويق الم�ف

ة �ف ف الذين يتمتعون بخ�ب ف المعتمدين المستقل�ي يبيع ريكس اير نظام التنظيف للموزع�ي
ف و تجارهم. ف الفرعي�ي التجار أو بشكل غ�ي مبا�ش من خالل الموزع�ي

ف المعتمدين، و يمكن فقط لريكس اير توجيه أسئلة المستهلك حول هؤلء  ف الذين يعيدون بيع المنتج و الذين يطلبون المنتجات بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش من الموزع�ي ف  ريكس اير و البائع�ي ل يوجد عالقة قانونية أو اتفاق ب�ي
اء الجمهور الذي عىل عالقة بالمبيعات و الخدمة  ف المعتمدين المسؤولية عن عالج أي شكوى من قبل أي عضو من �ش ف المعتمدين.  إن السياسة المعلنة من قبل ريكس اير هو تحميل الموزع�ي ف و توجيههم نحو الموزع�ي البائع�ي

مع من يعيدون بيع المنتجات.

ف و  ف الفرعي�ي ي تبيع منتجات ريكس اير من خالل الموزع�ي
ي المجتمعات ال�ت

إن ريكس اير تتطلب من كل موزع أن يجعل الخدمة �يعة، بارعة و متاحة من خالل منافذ الخدمة الخاصة بهم  أو من خالل منافذ الخدمة المستقلة  �ف
تجارهم.

ي حال أي سؤال عن الخدمة الخاصة بالجهاز، تغطية الضمانة و منافذ الخدمة القريبة. إذا لم تكن قادراً عىل التواصل معهم، أو 
اء منظف رينبو منه. تواصل معه أو معها �ف ل تفقد اسم أو عنوان التاجر أو الموزع الذي قمت برسش

ويدك باسم، عنوان و رقم هاتف الموزع الخاص بمنطقتك. ف ي التصال بمركز خدمة العمالء التابع لريكس اير، حيث سيقوم المركز ب�ت
دد �ف كنت تشعر بأنك ل تحصل عىل المساعدة الكافية من الموزع  المعتمد، إذاً ل ت�ت
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