
Overzicht        Gebruik 

Let op: Net als bij gewoon zonlicht heeft het 

bruiningsproces bij gebruik van de Sunshower wat tijd 

nodig. De eerste resultaten worden pas na een paar sessies 

zichtbaar. Overmatige blootstelling aan ultraviolet licht, of 

dat nu geproduceerd wordt door de zon of door een 

bruiningsapparaat, kan zonnebrand veroorzaken.  
 

Bedieningspaneel 

Betekenis symbolen 

 

Foutmeldingen 

Het bedieninspaneel kan 2 foutmeldingen weergeven: 

1. Temperatuur/ glasafsluiting foutmelding: (u hoort een piep van 10 sec + LED lampen gaan snel knipperen 

gedurende 10 sec). De glasplaat dicht niet goed af, is gebroken, verwijderd of de Sunshower is te heet 

geworden. LET OP: Als de glasplaat niet aanwezig is, is de Sunshower niet meer waterdicht! Schakel de 

Sunshower volledig uit door in de meterkast de bijbehorende aardlekschakelaar uit te zetten en neem 

contact op met de receptie. 

2. UV lampen vervangen: Bij het starten van de UV sessie branden 5 LED lampen om en om. Dit gebeurd na 600 

branduren, dit betekent dat de capaciteit van de lampen is teruggelopen dat het raadzaam is deze te 

vervangen. U kunt  gewoon gebruik blijven maken van de Sunshower door nogmaals op de UV knop te 

drukken.  Informeer de receptie. 

Overige storingen 

• Sunshower start niet goed op bij UV sessie: Als de UV lampen nog warm zijn van een UV (of IR) sessie, 

kunnen ze niet direct weer opgestart worden. Het is daarom belangrijk dat de Sunshower de koelperiode na 

een sessie helemaal afmaakt, ook na een IR sessie. Is dit niet het geval, wacht dan 15 minuten voordat u 

weer met een UV sessie begint. 

• Sunshower valt uit tijdens UV sessie: De gasontladingslampen zijn gevoelig voor dips in de netspanning 

(langer dan 10ms), waardoor de Sunshower kan uitvallen tijdens een UV sessie. Als dit gebeurt, druk dan op 

de Stop knop en laat de UV lampen afkoelen. Als de koelperiode is afgelopen kan de sessie hervat worden. 

Bediening 

• Zorg dat u ca 45 cm. Van de Sunshower staat. 

• Druk op het IR logo voor de infarood sessie, of op 
het UV logo voor de ultraviolet sessie en zet de UV 
bril op. 

• De UV sessie staat ingesteld op 10 min. de IR sessie 
staat ingesteld op 8 minuten. 

• Het antal LEDlampjes dat banden op de display komt 
overeen met het aantal resterende minuten van de 
sessie. 

• Wanneer u op de STOP toets drukt, beëindigt u de 
sessie voortijdig. 

• Na iedere sessie zal de Sunshower 4 min. nakoelen, 
voordat deze weer gebruikt kan worden. De koeltijd 
wordt knipperend weergegeven. 


