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Инструкции за употреба и грижи
Важно:

За да поддържате правилната работа на 
вашия RainMate, не забравяйте да следвате 
всички инструкции за употреба и грижи.
1. Използвайте само аромати на марката 
Rainbow в RainMate. Използването на други 
течности или масла може да причини 
повреда на RainMate.
2. Този уред може да се използва от деца на 
възраст от 8 години и повече, както и от хора 
с намалени физически, сензорни или 
умствени способности или липса на опит и 
знания, ако им е предоставен надзор или 
инструкция относно използването на уреда по 
безопасен начин и разбиране на свързаните с 
това опасности. Децата не трябва да играят с 
уреда. Почистването и поддръжката не 
трябва да се извършват от деца без надзор.
3. Не препълвайте резервоара.
4. RainMate не трябва да се използва в 
затворени помещения, като например 
килери.
5. В определени райони водата от чешмата е 
изключително твърда, съдържа по-висока от 

нормалната концентрация на различни 
минерали. В такива случаи използвайте само 
дестилирана или деминерализирана вода, за 
да избегнете натрупването на остатъци във 
водния резервоар.
6. Когато RainMate не се използва, почистете 
и старателно изсушете всички части и 
съхранявайте на хладно и сухо място. Не 
съхранявайте с вода в резервоара.
7. Не почиствайте RainMate в съдомиялна 
машина.
8. Не използвайте продукт с повреден кабел 
или щепсел. Захранващият кабел не може да 
бъде заменен. Ако кабелът е повреден, 
уредът трябва да бъде бракуван.
9. Не пускайте кабел под килим. Не 
покривайте кабела с килимчета, постелки или 
подобни покрития. Не прокарвайте кабела 
под мебели или уреди. Постарайте се кабела 
да е далеч от зоната за движение и да е там, 
където няма опасност някой да се спъне в 
него.
10. За да се намали риска от токов удар, този 
уред е възможно да има поляризиран щепсел 
(единият щифт е различен от другия – 
американски стандарт). Този щепсел ще се 

побере в поляризиран контакт само по един 
начин. Ако щепселът не се влезе напълно в 
контакта, обърнете щепсела обратно. Ако все 
още не влиза, свържете се с квалифициран 
електротехник, който да инсталира 
правилния контакт. Не сменяйте щепсела по 
никакъв начин.

1. Разглобете уреда преди употреба. Винаги 
изключвайте кабела от контакта преди да 
махнете горната част или когато RainMate не 
се използва.
2. Свалете горната част и я поставете 
обърната надолу или отстрани на равна 
повърхност. Не включвайте помпата. 
Изплакнете резервоара, след което го 
напълнете до отбелязаната линия за 
пълнене с хладна, чиста вода.
3. Добавете приблизително една капачка от 
аромат (Fragrances) или препарат Fresh Air 
Rainbow в резервоара. Използваните 
количества могат да бъдат коригирани 
според индивидуалните предпочитания, но 
се препоръчва да започнете пестеливо и да 
добавяте малко количество, докато се 

постигне желаната интензивност на аромата. 
За правилното дезодориране/ 
ароматизиране, се уверете, че водният 
резервоар е напълнен до отбелязаната 
линия за пълнене.
4. Поставете обратно горната част на Rain-
Mate. Уверете се, че пасва добре на мястото 
си, не се накланя или движи, когато е 
поставена върху водния резервоар.
5. Поставете RainMate в безопасно 
положение на пода, масата или друга 
сигурна, равна повърхност. Кабелът трябва 
да не пречи, а RainMate да е в стабилно 
положение, където не може да се преобърне.
6. Включете захранващия кабел на RainMate 
в подходящ контакт.
7. Ежедневна поддръжка: Винаги 
изключвайте захранващия кабел от 
електрическия контакт преди почистване или 
пълнене. Изпразнете резервоара, изплакнете 
с вода и избършете. Ако се появят отлагания 
в резервоара /например: котлен камък/, 
увеличете честотата на почистване и вижте 
специалната забележка за изключително 
„твърда“ вода.


