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Miejscowy autoryzowany dystrybutor urzàdzenia Rainbow
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W czasie korzystania ze sprz´tu elektrycznego nale˝y zawsze przestrzegaç podstawowych zasad bezpieczeƒstwa, mi´dzy innymi:

PRZED U˚YCIEM URZÑDZENIA PRZECZYTAå UWA˚NIE INSTRUKCJE.
OSTRZE˚ENIE — Aby uniknàç niebezpieczeƒstwa po˝aru, pora˝enia pràdem 

elektrycznym lub odniesienia obra˝eƒ:

1. Nie wolno pozostawiaç odkurzacza bez nadzoru, podczas gdy jest w∏àczony do gniazdka. Nale˝y wyjàç wtyczk´ z gniazdka
w czasie, gdy odkurzacz nie jest u˝ywany lub przed jego konserwacjà.

2. OSTRZE˚ENIE — Aby zmniejszyç niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem elektrycznym nale˝y odkurzacz u˝ywaç
jedynie w pomieszczeniach.

3. OSTRZE˚ENIE — Aby uniknàç niebezpieczeƒstwa pora˝enia pràdem elektrycznym, NIE WOLNO NIGDY u˝ywaç
elektrycznego w´˝a (dostarczonego razem z elektrycznà szczotkà) do zbierania wody lub innych p∏ynów. Do czyszczenia
wilgotnych powierzchni nale˝y u˝ywaç WY¸ÑCZNIE w´˝y serii e SERIES™ dostarczonych razem z odkurzaczem Rainbow.
Prosimy przeczytaç Podr´cznik obs∏ugi sprz´tu Rainbow.

INFORMACJE DOTYCZÑCE ZBIORNIKA CZYSTEJ WODY AQUAMATE:
4. OSTRZE˚ENIE — Zbiornik wody AquaMate wyposa˝ony jest w pomp´ elektrycznà i przewód zasilania. Aby uniknàç

niebezpieczeƒstwa pora˝enia pràdem elektrycznym, NIE WOLNO zanurzaç zbiornika ani przewodu elektrycznego w wodzie
podczas jego nape∏niania. Prosimy przejrzeç ilustracje.

5. WA˚NE — Zbiornik wody AquaMate przeznaczony jest WY¸ÑCZNIE DO U˚YCIA CZYSTEJ, ZIMNEJ WODY Z KRANU.
Any uniknàç uszkodzenia zbiornika AquaMate, NIE WOLNO do niego wlewaç ˝adnych z nast´pujàcych p∏ynów:
• Goràcej wody i p∏ynów.
• Wszelkiego rodzaju Êrodków do czyszczenia, w tym produktów Rainbow.
• Dost´pnych na rynku p∏ynów lub Êrodków czyszczàcych.

6. Przed u˝yciem elektrycznej szczotki Rainbow do odkurzania nale˝y upewniç si´, ˝e dywan jest ca∏kowicie suchy.

7. Nie wolno u˝ywaç sprz´tu AquaMate, gdy zbiornik czystej wody jest pusty. Mo˝e to doprowadziç do uszkodzenia pompy
lub cz´Êci elektrycznych.

8. Nie wolno u˝ywaç sprz´tu AquaMate, gdy skrapiacz (np. gdy dywan nie jest skrapiany) wy∏àczony jest na d∏u˝ej ni˝ 5 minut,
gdy˝ mo˝e dojÊç do uszkodzenia pompy lub cz´Êci elektrycznych. WA˚NE: Podczas czyszczenia bez u˝ycia wody lub
roztworu czyszczàcego trwajàcego ponad 5 minut nale˝y od∏àczyç przewód zasilania zbiornika wody od odkurzacza Rainbow.

9. Dalsze instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa znajdujà si´ w Podr´czniku obs∏ugi sprz´tu Rainbow.

KONSERWACJA URZÑDZENIA O PODWÓJNEJ IZOLACJI – W urzàdzeniu o podwójnej izolacji zamiast uziemienia
przewidziane sà dwa systemy izolacji. JeÊli w urzàdzeniu o podwójnej izolacji nie ma uziemienia to znaczy, ˝e nie powinno si´
znajdowaç i nie jest ono potrzebne. Konserwacja urzàdzenia o podwójnej izolacji wymaga du˝ej ostro˝noÊci i znajomoÊci
systemu i dlatego te˝ powinna byç wykonana przez wykwalifikowany personel Rainbow. Cz´Êci zamienne urzàdzenia o
podwójnej izolacji sà oznaczone jako - "DOUBLE-INSULATION" (PODWÓJNA IZOLACJA) lub - "DOUBLE-INSULATED" (O
PODWÓJNEJ IZOLACJI). Urzàdzenie mo˝e byç równie˝ oznakowane symbolem (kwadrat w kwadracie).

SPRZ¢TU AQUAMATE NALE˚Y U˚YWAå JEDYNIE ZGODNIE 
Z POLECENIAMI PODANYMI W PODR¢CZNIKU OBS¸UGI!

INSTRUKCJE TE NALE˚Y ZACHOWAå!
– TYLKO I WY¸ÑCZNIE DO U˚YTKU DOMOWEGO –

Do u˝ycia wy∏àcznie ze sprzàtem Rainbow e SERIES™.

http://www.RainbowSystem.com


