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Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

1. Bruk bare som beskrevet i denne bruksanvisningen. Brukes kun med RHCS19 Rainbow-modellen.

2. For å redusere faren for elektrisk støt - bruk kun innendørs.

3. For å unngå fare for brann, unngå å støvsuge noe som brenner eller røyker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.

4. For å unngå elektrisk støt må du ikke håndtere støpselet eller Power Nozzle med våte hender.

5. For å unngå skade må du ikke legge gjenstander i åpninger. Ikke bruk hvis noen åpninger er blokkert; Hold dem fri for støv, lo, hår og alt som kan redusere luftstrømmen.

6. For å unngå skade, hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.

7. For å redusere risikoen for elektrisk støt - bruk kun for tørr oppsamling. Ikke bruk Power Nozzle utendørs eller på våte overflater.

8. For å redusere skadene fra bevegelige deler, koble fra strømforsyningen før rengjøring eller service.

9. Denne Power Nozzle bruker dobbel isolasjon. Bruk bare identiske reservedeler. Se instruksjoner for vedlikehold av dobbeltisolerte apparater.

10. Et dobbeltisolert apparat er merket med ett eller flere av følgende: ordene “DOBBEL ISOLASJON” eller “DOBBELTISOLERT” eller dobbeltisolasjonssymbolet (firkant i 
en firkant). I et dobbeltisolert apparat leveres to isolasjonssystemer i stedet for jording. Ingen jordingsmekanisme leveres på en dobbeltisolert enhet, og et jordingsmiddel 
må ikke legges til apparatet. Vedlikehold av et dobbeltisolert apparat krever ekstrem forsiktighet og kunnskap om systemet, og skal kun utføres av kvalifisert personell. 

Reservedeler til en dobbeltisolert enhet må være identiske med de delene de erstatter.

11. For å unngå brannfare må du ikke bruke produktet for å støvsuge brennbare væsker, for eksempel bensin, eller bruk i områder der de kan være til stede.

12. Rainbow kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning 
eller instruksjon om bruk av Rainbow på en trygg måte, og hvis de forstår de involverte farene. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med Rainbow. Rengjøring og 
vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

13. Power Nozzle skal kun brukes for tørr oppsamling. Må ikke brukes utendørs eller på våte overflater.

14. Du må aldri plykke opp harde eller skarpe gjenstander med Power Nozzle. Gjenstander som nåler, hårnåler, stifter, fargestifter og blyantstumper kan forårsake skader på børstevalsen 
eller belte.

15. Sørg alltid for at Rainbow er koblet fra før du legger på Power Nozzle.

16. Du må Ikke olje motoren. Motoren er permanent smurt og forseglet.

17. Rådfør deg med gulvprodusenten før du bruker strømdysen på nakne, harde overflater. Test deretter Power Nozzle på et ubetydelig sted for å bekrefte at gulvet ikke blir skadet 
ved bruk.

18. Power Nozzle skal IKKE brukes på polert eller harde gulv med glanset overflate. I tillegg, når du FLYTTER Power Nozzle gjennom polerte eller gulv med hard glanset overflate må 
Power Nozzle IKKE være på OG stavene skal være plassert i en stående låst posisjon OG Power Nozzle lent tilbake på sine to forhjul for transportering gjennom gulv som er polerte 
eller med hard glanset overflate.

DETTE SYMBOLET BETYR ‘FORSIKTIG’. Ved bruk av elektrisk apparat 
skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

DETTE SYMBOLET BETYR ‘LES ALLE INSTRUKSJONENE 
FØR DU BRUKER DENNE ENHETEN.’
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Rainbow® Power Nozzle™
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Kontakt en autorisert 
Rainbow Distributor for 
å bytte ut Power Nozzle 
belter og andre forsyninger.
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Luftstrømskontroll 
Power Nozzle har muligheten til 
å kontrollere mengden luftstrøm. 
For delikate overflater, som for 
eksempel gulvtepper, mikrofiberteppe 
og madrasser, bruk med Power 
Nozzle luftdyser IÅPEN -posisjon. 
For alle andre formål, bruk Power Nozzle 
med luftdyser i STENGT posisjon.

Polert eller Glanset Hard Overflate

!  FORSIKTIG: Power Nozzle kan IKKE brukes på 
overflate med polert eller glanset gulv. 

I tillegg skal power nozzle IKKE kjøres under transportering over 
harde overflater som er polert eller glanset. Stavene skal plasseres 
i oppreistlåst stilling OG Power Nozzle tippes tilbake på de to 
bakhjulene før transport over polert eller glanset hard overflate.

1. Fotutløser

2. Svingarm

3. Oppreist utløserpedal

4. Luftstrømskontroll

5. Børsterull

6. Sokkel Utløserknapp

3

ÅPEN

STENGT
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Feilsøkingsveiledning
Denne Rainbow-enheten har blitt grundig testet og inspisert. Hvis et mindre problem oppstår, kan følgende feilsøkingsprosedyrer bidra til å identifisere og rette opp problemet. Hvis du ikke klarer å 
løse problemet, kontakt en autorisert Rainbow Distributør for service. Eventuelle serviceprosedyrer som ikke er oppført nedenfor, bør utføres av en autorisert Rainbow Distributør eller Servicesenter.

!  ADVARSEL: Koble fra strømforsyningen før du gjør vedlikehold av enheten. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller personskade.

UTGAVE MULIG ÅRSAK MULIG LØSNING

Power Nozzle motoren kjører ikke. Håndtaksutløseren er ikke aktivert. Må klemme utløseren på slangehåndtaket.

Stavene er ikke koblet til. Pass på at stavene er riktig tilkoblet.

Tilkobling til stavene har ikke blitt gjort. Pass på at stavene sitter riktig.

Automatisk tilbakestilling motorbeskyttelse er utløst. Slå Rainbow av. La den stå avslått i 30 sekunder.  
Slå på Rainbow igjen.

Power Nozzle motoren kjører, men børsten roterer ikke. Ødelagt belte. Koble fra strømmen; Fjern sokkelen; Pass på at børsten 
roterer fritt; Bytt belte.

Power Nozzle børsten har stoppet og kan ikke roteres 
for hånd.

Objekt sitter fast I børstekammeret. Koble fra strømmen; Fjern sokkelen; Fjern 
fremmedlegemer; Pass på at børsten roterer fritt.

Glidelager slitt ut. Kontakt en autorisert Rainbow Distributør eller 
Servicesenter for en børsterull erstatning.

Power Nozzle tar ikke opp rusk godt. Tett luftkammer. Koble fra strømmen; Fjern sokkelen; Tøm ut hele 
luftkammeret.

Tette staver eller slange. Koble fra strømmen; Fjern hindring; Koble til Rainbow; 
Pass på at luften strømmer fritt gjennom slangen.

Børster ikke i kontakt med teppe. Pass på at sokkelen sitter helt på plass før du låser; 
Bytt børste hvis børster slites for korte.
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Power Nozzle™ Montering og Drift

Montering
1. Før du bruker Power Nozzle, følg Rainbow 

Quick Start Guide hurtigstartguide for å 
forberede Rainbow.

2. Sett bunnstaven med den mannlige enden 
inn i åpningen som befinner seg på toppen 
av Power Nozzle. Trykk ned frem til knappens 
lås klikker.

Operasjon
3. Plugg inn Rainbow-enheten.

4. Trykk på hovedstrømknappen. Rainbow 
starter alltid med høy hastighet.

5. For å løsne fra oppreist posisjon, bruk venstre 
fot for å trykke ned på den oppreiste 
låsepedalen. Trekk deretter bakover.

6. For å aktivere Power Nozzle, klem utløseren 
på slangehåndtaket. Slip utløseren for å slå 
av Power Nozzle.

7. Styr Power Nozzle sakte frem og tilbake over 
teppet med frie og enkle drag. La Power 
Nozzle og Rainbow gjøre arbeidet.

8. For å låse Power Nozzle i oppreist posisjon, 
bruk venstre fot for å trykke opp den 
oppreiste låsepedalen. Deretter griper du 
staven og skyver fremover til stavsystemet 
er fullt forankret i låsefestene. Løs opp den 
oppreiste låsepedalen.

9. For å koble Power Nozzle 
av fra staven, legg foten 
på fotutløserknappen over 
svingarmen.

4

5

3

2

6

8

9

7



5     |    P O W E R  N O Z Z L E

Bytte ut Power Nozzle™ Belte

1. Snu Power Nozzle opp ned. Klem samtidig de 
to snapflikene, trekk snapflikene opp og drei 
såleplaten mot forsiden av Power Nozzle for å løsne 
såleplaten.

2. Ta tak i beltedøren i nærheten av beltet og drei den 
mot baksiden av såleplaten for å avdekke båndet og 
motorrullens remskive.

3. Ved hjelp av en flatbladet skrutrekker, kryss oppover 
på de to endene av børstevalsen til Power Nozzle 
er skrudd av.

4. Fjern beltet fra motorrullen og fjern deretter 
børsterullen fra Power Nozzlen.

5. Kast det slitte eller ødelagte beltet og erstatt med 
et nytt belte. Juster sporene til det nye beltet med 
sporene på børsterullens senterhjul.

6. Rør børsterullen slik at børstene vises som vist 
i figur 6. Plasser børsterullen og beltet over 
messinghjulet slik at sporene på det nye beltet er 
justert med sporene til motorrullens remskive.

For best ytelse anbefaler vi at du bytter Rainbow Power Nozzle beltet hver 12. til 18 måned eller når du oppdager redusert rengjøringsytelse. Din Power Nozzle leveres med et 
erstatningsbelte og kan enkelt byttes på få minutter. Dette erstatningsbelte er plassert i den ekstra beltekommen under sokkelen. Kontakt en autorisert Rainbow Distributør for 
ytterligere erstatningsbelter.

!  ADVARSEL: Koble alltid fra strømforsyningen når du betjener enheten.

1

2

7. Legg merke til de ‘åttekantede’ børsterullene og de 
‘åttekantede’ lommene i Power Nozzlen. Legg også 
merke til de to ‘justerings’-ribbene i nærheten av 
de ‘åttekantede’ lommene i Power Nozzlen. Trekk 
børsterullen forover for å fjerne slakken i beltet for 
å holde beltet på motorrullens remskive. Plasser 
børsterullen slik at de ‘åttekantede’ endestykkene 
er plassert på ‘justerings’-ribber.

8. Ved å bruke tommelen, skyv de ‘åttekantede’ 
endestykkene fremover til børsterullen faller inn 
i de ’åttekantede’ lommene i Power Nozzlen. Pass 
på at de ‘åttekantede’ endestykkene sitter riktig i de 
’åttekantede’ lommene. Roter børsterullen for å sikre 
at beltet er montert riktig på skrivene til børsterullen 
og motorrullen.

9. Lukk beltedøren ved å rotere den fremre og smekke 
den lukket.

10. Sett på igjen sokkelen, sørg for at de fremre og bakre 
snapsene er helt tilkoblet.

11. Bytte av beltet er ferdig.
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Kontakt en autorisert 
Rainbow Distributor for 
å bytte ut Power Nozzle 
belter og andre forsyninger.
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