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Instructiuni Importante pentru Siguranta

1. Folositi Rainbow si accesoriile sale doar in modul descris in acest manual. Folositi doar cu modelul de Rainbow SRX.
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ACEST SIMBOL INSEAMNA ATENTIE!         Cand folositi un aparat 
electrocasnic trebuie intotdeauna sa respectati instructiunile de baza:

ACEST SIMBOL ÎNSEAMNĂ „CITEȘTE TOATE
INSTRUCTIUNILE INAINTE DE FOLOSIRE” 

Pentru a reduce the riscul de electrocutare folositi aparatul doar in interiorul locuintelor. 

Pentru a reduce the riscul de incendiu, nu aspirati nimic care arde sau fumega, precum tigarete, chibrituri sau cenusa fierbinte. 
Pentru a reduce the riscul de electrocutare nu atingeti stecherul sau Electrobatatorul(Power Nozzle) cu mainile umede.
Pentru a evita ranirea nu introduceti nici un obiect in orificii. Nu folositi acesoriul daca exista orificii blocate; Curatati-l de praf, par, puf  si orice altceva ce pot reduce fluxul de aer 
Pentru a evita ranirea, tineti departe de deschiderile sau partile in miscare: parul, hainele largi, degetele si orice parte a corpului. 
Pentru a riscul de electrocutare, folositi accesoriul doar pentru aspirare uscata. Nu folositi Power Nozzle la exterior sau pe suprafete umede sau ude.
Pentru a evita ranirea, asigurati-va ca este deconectat de la priza inainte de a curata sau repara piesele in miscare.

Power Nozzle are dubla izolare. Folositi doar piese de schimb identice. A se vedea instructiunile pentru repararea electrocasnicele cu dubla izolare.
Aparatele electrocasnice cu dubla izolare sunt marcate cu cuvintele:DUBLA IZOLARE” sau “DUBLU IZOLAT” sau cu simbolul dublei izolari:
         (patratul in interiorul altui patrat). La un aparat electrocasnic dublu izolat exista doua sisteme de izolatie in locul impamantarii. Nu este prevazut sistem de impamantare
         la electrocasnicele prevazute cu dubla izolare si nu se adauga impamantare. Repararea sistemelor dublu izolate necesita atentie deosebita si cunostinte ale sistemului 
si trebuiesc efectuate doar de catre personal calificat. Piesele de schimb pentru aparatele dublu izolate trebuie sa fie identice cu piesele care trebuiesc inlocuite. 
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu aspirati lichide inflamabile precum benzina sau nu il folositi in zone unde aceasta poate fi prezenta.
Rainbow poate fi folosit de catre copii de peste 8 ani si persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fara experienta sau cunostinte doar daca sunt
supravegheate sau instruite in vederea folosirii in deplina siguranta a lui Rainbow, itelegand pericolele la care se expun. Copiii trebuiesc supravegheati pentru a va asigura
ca nu se joaca cu Rainbow. Curatarea si intretinerea nu trebuiesc facute de catre copii nesupravegheati.
Folositi Power Nozzle doar pentru aspirare uscata. Nu il folositi la exterior sau pe suprafete umede sau ude.
Niciodata nu aspirati obiecte grele sau ascutite cu Power Nozzle. Obiecte precum ace, agrafe, piuneze, creioane si bucati din pixuri pot deteriora tamburul sau cureaua.
Asigurati-va intotdeauna ca Rainbow este oprit inainte de a conecta Power Nozzle.
Motorul nu se unge. Motorul este permanent lubrifiat si sigilat.
Consultati producatorul podelei inainte de utilizarea Power Nozzle pe suprafetele dure. Apoi testati Power Nozzle in locurile unde doriti sa il folositi pentru a va asigura ca 
podeaua nu este deteriorata in timpul folosirii. 
Power Nozzle nu este destinat folosirii pe suprafete polisate sau lucioase. Retineti ca atunci cand il TRANSPORTATI pe suprafete polisate sau lucioase, Power Nozzle 
NU trebuie sa functioneze SI tevile trebuie sa fie in pozitie verticala(blocate) SI Power Nozzle trebuie sa fie inclinat inapoi, catre cele doua rotite - pentru transportul pe 
suprafete polisate sau lucioase. 
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         Rainbow® Power Nozzle™
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Contactati un Distribuitor
Rainbow Autorizat pentru
inlocuirea curelei sau altor
piese ale Power Nozzle. 
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Control Flux de Aer 
Power Nozzle este prevazut cu posibilitatea
de a controla fluxul de aer. Pentru suprafete
delicate precum covoare de lana, microfibra
si saltele, pozitionati cursorul pe deschis
“OPEN”. Pentru oricare alte suprafete folositi
Power Nozzle avand cursorul in  pozitia 
inchis “CLOSED” 

Suprafete Polisate sau Lucioase

!  ATENTIE:  Power Nozzle NU ESTE destinat folosirii pe
suprafete polisate sau lucioase.

Power Nozzle nu este destinat folosirii pe suprafete polisate sau lucioase. 
Retineti ca atunci cand il TRANSPORTATI pe suprafete polisate sau lucioase, 
Power Nozzle NU trebuie sa functioneze SI tevile trebuie sa fie in pozitie 
verticala(blocate) SI Power Nozzle trebuie sa fie inclinat inapoi, catre cele 
doua rotite - pentru transportul pe suprafete polisate sau lucioase.

1. Pedala deblocare tevi
2. Brat pivotabil 
3. Pedala deblocare verticala
4. Control Flux de Aer
5. Tambur cu perii
6. Clapete capac inferior

3

OPEN

CLOSED
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Ghid de Depanare
Acest accesoriu Rainbow a fost minutios testat si verificat. Daca apar probleme minore, urmatoarele proceduri de depanare va vor ajuta sa le identificati si sa le remediati. Daca nu puteți rezolva 
problema, contactati un Distribuitor Autorizat Rainbow pentru Service. Orice procedura de service care nu este mentionată mai jos trebuie efectuata de catre un Distribuitor Autorizat Rainbow 
sau de catre un Service Autorizat.

!  ATENTIE: Deconectati alimentarea electrica înainte de a efectua orice intretinere la unitate. Nerespectarea acestui lucru poate duce la  soc electric sau vatamare corporala.

PROBLEMA APARUTA CAUZA POSIBILA SOLUTIE POSIBILA

Motorul de la Power Nozzle nu functioneaza. Clapeta de la maner nu este apasata. Trebuie sa apasati clapeta de la maner.

Tevile nu sunt conectate. Asigurati-va ca tevile sunt conectate corect.

Conexiunea intre tevi nu are loc. Asigurati-va ca tevile sunt conectate corect.

A avut loc resetarea automata a motorului. Opriti Rainbow. Asteptati  30 secunde. 
Porniti din nou Rainbow. 

Motorul de la Power Nozzle functioneaza dar 
tamburul cu perii nu se roteste.

Cureaua este rupta. Deconectati-l de la alimentare; Deschideti capacul inferior;
Asigurati-va ca tamburul se roteste. Inlocuiti cureaua.

Tamburul cu perii al Power Nozzle este blocat si
nu se poate roti cu mana.

Un obiect blocheaza tamburul

Rulmenti uzati sau blocati. Contactati un Distributor Rainbow Autorizat sau un 
Centru de Service pentru inlocuirea tamburului. 

Power Nozzle nu strange murdaria bine. Camera de aer este infundata.

Teava sau furtun infundat.

Talpa nu face contact cu covorul/mocheta.

Deconectati-l de la alimentare; Deschideti capacul inferior;
Inlaturati obiectul.Asigurati-va ca tamburul se roteste.

Deconectati-l de la alimentare; Deschideti capacul inferior;
Curatati camera de aer si montati capacul inapoi.

Deconectati-l de la alimentare; Inlaturati cauza care obtureaza 
teava sau furtunul. Asigurati-va ca aerul trece prin furtun.

Asigurati-va ca talpa este in pozitia corecta inainte de blocare.
Inlocuiti tamburul sau periile acestuia daca sunt prea scurte.
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Power Nozzle™  Asamblare si Operatiuni

Asamblare
1. Inainte de a folosi Power Nozzle urmati

Ghidul Rapid Rainbow pentru a pregati 
unitatea Rainbow.

2. Conectati teava cu capatul tata in 
bratul pivotabil de la Power Nozzle.
Apasati pana va asigurati ca sunt
conectate corespunzator (Clic)

Operatiuni
3. Conectati Rainbow la priza de alimentare. 

4. Apasati butonul de pornire. 
Rainbow va porni intotdeauna pe treapta
mare de viteza.

5. Pentru a debloca teava din pozitia verticala
apasati cu piciorul stang pedala de deblocare.
Apoi trageti teava catre inapoi.

6. Pentru a porni Power Nozzle apasati clapeta
de pornire de pe maner. Lasati clapeta 
libera pentru a opri functionarea. 

7. Ghidati Power Nozzle incet, inainte si inapoi
peste covoare(mochete) prin miscare libera
si usoara. Lasati Power Nozzle si Rainbow
sa lucreze.  

8. Pentru a bloca Power Nozzle in pozitie
verticala folositi piciorul stang pentru a
debloca pedala de blocare. Apoi apucati
teava si impingeti pana cand se fixeaza
in pozitia verticala. Luati piciorul de pe
pedala.

9. Pentru a deconecta tevile de la Power
Nozzle apasatI cu picorul clapeta de 
deblocare situata pe bratul pivotabil.
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Inlocuirea Curelei de la Power Nozzle™

1. Intoarceti electrobatatorul. 
Apasati simultan cele doua clame, trageti de clame
si ridicati capacul pentru a-l deconecta.

2.

 

Apucati capacul curelei de rezerva si rotiti-l catre
partea inferioara a capacului pentru a avea acces
la curea si la axul motorului.

3.
 

Folosind o surubelnita dreapta ridicati tamburul
dinspre capetele acestuia pana cand iese din carcasa.

4.

 

Detasati cureaua de pe axul motorului si scoateti
tamburul.

5.

 

Scoateti si aruncati cureaua rupta sau defecta si
inlocuiti-o cu o curea noua. Asigurati-va ca noua
curea este asezata cu canelurile pe lacasul prevazut
pe centrul tamburului.

6. Orientati tamburul astfel incat periile sa arate ca in 
Figura 6. Pozitionati tamburul si cureaua pe axul
motorului astfel incat canelurile curelei sa se aseze
pe canelurile prevazute pe axul motorului. 

Pentru o mai buna performanta recomandam inlocuirea curelei de la Power Nozzle la fiecare 12 pana la 18 luni sau atunci cand observati scaderea eficientei la curatare.
Fiecare Power Nozzle vine cu o curea de rezerva care poate fi schimbata cu usurinta in cateva minute. Cureaua de rezerva se afla intr-un loc special dupa capacul inferior.
Pentru inlocuiri ulterioare ale curelei va recomandam sa contactati un Distribuitor Rainbow Autorizat. 

!  ATENTIE:  Deconectati de la sursa de alimentare intotdeauna aparatul inainte de efectua operatiuni de intretinere.

2

7. Observati “octogonul” format de catre periile tamburului 
si lacasul tip buzunar al tamburului. Apasati pe tambur
pentru a intinde cureaua si a o fixa pe axul motorului. 
Pozitionati tamburul astfel incat forma de “octogon”
este corect aliniata.

8.

 

Folosindu-va degetele impingeti tamburul de capete
pana cand acesta se fixeaza in locul destinat(”octogonul”) 
iar capetele sunt fixate corect in locul prevazut.
Rotiti tamburul pentru a va asigura ca pozitia curelei este 
corecta pe scripetele tamburului si pe cel al axului central. 

9.

 

Inchideti capacul de la curea rotindu-l inainte si asigurati-va
ca s-a inchis.

10.

 

Asezati capacul si apasati pentru a-l inchide, verificati daca
clapetele din spate sunt inchise corespunzator.

11.

 

Inlocuirea curelei este finalizata.

1
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Contactati un Distribuitor
Autorizat Rainbow pentru
curele sau alte piese de 
schimb.



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



M A N U A L U L  U T I L I Z A T O R U L U I  |     14


