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СЕРВИЗЕН НОМЕР

ВАШИЯТ ОТОРИЗИРАН RAINBOW ДИСТРИБУТОР

MINIJET СЕРИЕН НОМЕР
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ТЕЛЕФОН

EMAIL

L L C

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

(248) 643-7222  |  custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com

Като част от програмата на Rexair's „Грижа за клиента”, всеки MiniJet получава сериен 
номер, след като премине тест през „Качествен Контрол”. Този сериен номер посигурява:

- Идентификация на собствеността - Уверение, че продукта е преминал през  „Качествен Контрол”

- Идентификация за гаранцията  - Уверение за доброто състояние на продукта

За бъдещи справки, запишете серийния номер на мястото, указано по-долу. Невъзможно 
е нов MiniJet да не притежава такъв номер. Ако този номер липсва, Rexair не поема 
отговорност по отношение на произхода, възрастта или състоянието на продукта. Ако не 
откривате серийният номер на вашият MiniJet, моля свържете се с отдела за обслужване 
на клиенти на Rexair's.

 MiniJet ефективно почиства упорити петна и замърсявания върху килими и тапицирани 
мебели. Лесен е за употреба и сглобяване към Rainbow. Дългият и гъвкав маркуч на 
MiniJet's осигурява отлична маневреност и достъп до по-тесни пространства. Полезен е, 
също така, при събиране на течности – използва се само дръжката.

Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can’t Fly® и 
съчетанието Rainbow® Cleaning System са регистрирани търговски марки на Rexair LLC, Troy, Michigan, USA

Свържете се с 
вашия местен 
оторизиран 
Rainbow 
Дистрибутор за  
съвети относно 
грижите за 
вашия Minijet, 
обхвата на 
гаранцията, 
резервни части 
и сервизна 
информация .

РЕЙНБОУ БЪЛГАРИЯ ЕООД

0888 070 040
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!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИСКА ОТ 
ПОЖАР,  ТОКОВ УДАР ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ

!  ВАЖНО

СЕРВИЗ НА ДВОЙНО ИЗОЛИРАНИ УРЕДИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ
ИНСТРУКЦИЯ

ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ИЗПОЛЗВАЙТЕ MINIJET СЪОБРАЗНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ MINIJET САМО С МОДЕЛ E2 RAINBOW 

!
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ, ПРЕДИ ДА 
ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА
При използване на електрически уред, основните предпазни 
мерки трябва винаги да се спазват, включително и следните:

1. Не оставяйте уреда включен. Изключвайте от контакта, когато не се използва или преди 
почистване.

2. За да се намали риска от токов удар, използвайте уреда само на закрито.
3. За да избегнете риска от токов удар и да намалите риска от пожар, използвайте само почистващи 

продукти, предназначени за употреба с Rainbow.
4. MiniJet има електрическа помпа. За да избегнете риска от токов удар, НЕ потапяйте тялото на 

MiniJet във вода, докато пълните или почиствате резервоара.

5 В резервоарът на  MiniJet се използват само Rainbow AquaMate шампоан и чиста студена вода. За 
да се избегне повреда на Minijet, не поставяйте никое от изброените в резервоара за вода:

• Гореща вода или течности
• Предлаганите на пазара почистващи препарати

6. Не използвайте върху недовършени, намазани с масло или с восък дървени плоскости, 
незапечатани плочки, защото те могат да бъдат повредени от водата.

7. Не използвайте MiniJet с празен резервоар. Това може да повреди помпата.
8. Не потапяйте тялото на MiniJet body в течности.
9. За повече информация и инструкции за безопастност можете да се обърнете към наръчника за 

клиенти на Rainbow.

При двойно изолираните уреди са подсигурени две системи за изолация, вместо заземяване.  
Сервизирането на двойно изолирани уреди изисква изключителна грижа и познаване на машината и 
трябва да се извършва само от квалифициран Rainbow персонал. При двойно изолираните уреди 
всяка повредена част трябва да се заменя само с напълно идентична такава. Двойно изолираните 
уреди имат следната маркировка “ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ” или “ДВОЙНО ИЗОЛИРАН” Възможно е да 
има и специален символ (квадрат в квадрат). Всякакъв вид сервизиране, трябва да се извършва само 
и единствено от Оторизиран Rainbow Дистрибутор или от  Rainbow сервиз.
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СЪХРАНЕНИЕ и ПОДРЪЖКА

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИЯТ 
MINIJET'

™
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aquamate

1. MiniJet Накрайник
2. MiniJet Екран
3. MiniJet Тяло
4. MiniJet Резервоар
5. MiniJet Маркуч
6. MiniJet Hose Coupling
7. MiniJet Спусък
8. Rainbow*
9. Rainbow Количка & Резервоар
10. Rainbow AquaMate Шампоан* 

*Не е включен в комплекта

a. Отделете накрайника от тръбата. Отстранете екрана и го плакнете с топла вода, докато се 
изчисти.

b. Преди да приберете MiniJet, изпразнете резервоара и отстранете останалата течност 
изсмуквайки я с Rainbow.

c. Съхранявайте на сухо и проветриво място
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РЪКОВОДСТВО – БЪРЗ СТАРТ
1.  Подгответе пода...

2.  Подгответе MiniJet.

3.  Почистване.

Безопасен ли е Minijet  за употреба върху килим или тапицерия?

Безопасен ли е MiniJet за употреба при наличието на домашен любимец?

Къде мога да сервизирам моят MiniJet или да закупя допълнително 
количество Rainbow AquaMate шампоан?

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

a. Използвайте Rainbow, за да почистите площта, върху която ще ползвате MiniJet, уверете се, че 
няма останали едри боклуци и замърсявания.

b. Изпразнете и изплакнете водният резервоар. Не го пълнете отново.

a. Започнете с празен резервоар. Сглобете Rainbow на количката.

b. Свържете MiniJet притискайки задната приставка на маркуча към всмукателният отвор на 
Rainbow, докато щракне и се застопори.

c. Измерете една капачка от Rainbow AquaMate Shampoo Concentrate и я изсипете в резервоара на 
MiniJet.

d. Допълнете резервоара на MiniJet със чиста, студена вода и затворете здраво капачката.

e. Поставете резервоара на MiniJet към тялото на MiniJet, докато не чуете да щракне на мястото си.

a. Включете Rainbow на работен режим.

b. Натиснете спусъка на MiniJet и нанесете от разтвора върху килима или тапицерията. Освободете 
спусъка и използвайте накрайника за да почистите повърхността с движения напред и назад.

c. Съберете останалата течност с много бавни движения назад.

d. За да са по-сухи килимите или тапицериите след почистване повторете още веднъж събирането 
на останалата течност.

e. Когато приключите с почистването, изпразнете и изплакнете резервоара на Rainbow. Оставете го 
да изсъхне.

Ако имате някакви съмнения относно безопасното използване на Rainbow AquaMate Shampoo 
Concentrate върху вашият килим или тапицерия,  поставете малко количество от разтвора върху 
малък, незабележим участък от повърхността . Добре е да направите този тест върху такава част от 
килима или тапицерията, която не се вижда.

Този Rainbow уред е старателно тестван и инспектиран. Относно сервизиране или закупуване на 
резервни части и допълнително количество AquaMate шампоан, моля свържете се с вашият местен 
Оторизиран Rainbow Дистрибутор. Ако не можете да се свържете с Дистрибуторът, от когото сте 
закупили уреда, посетете  rainbowsystem.com,  за да намерите най-близкият Оторизиран Rainbow 
Дистрибутор.

Да, ако използвате препоръчителното количество препарат, Rainbow AquaMate шампоан не е вреден 
за домашните любимци.
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