
Gebruiksaanwijzing Sunshower combi 
Hieronder ziet u het bedieningspaneel van de Sunshower: 

 
Sessie starten 

Zorg dat u ca. 40 cm van de Sunshower staat en de UV bril draagt 

1. Druk op de START toets 

2. Selecteer met de SELECT toets infrarood (IR) of UV 

3. Stel de tijd in met de + en – toets (max. 10 minuten) 

4. Druk nogmaals op de START toets: de lampen gaan gedurende de ingestelde tijd aan.  

5. Eén minuut voor het eindigen van de bruiningssessie zal de Sunshower een signaal geven. 

6. Wanneer u op de STOP toets drukt beëindigt u de sessie voortijdig 

De Sunshower zal na uitschakeling nakoelen voordat deze weer gebruikt kan worden (koelsymbool 

knippert op het display). De koeltijd wordt knipperend weergegeven. 

Een bruiningskuur voor een lichaamsdeel duurt 8 tot 15 sessies, afhankelijk van het resultaat dat u 

verlangt. Bepaal de bruiningstijd aan de hand van onderstaande tabel: 

 

   Sessie  Sessie 

Tijd in minuten per lichaamszijde   1  2-15 
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1 Zeer gevoelig - - - 

2 Gevoelig 6 min 
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 6-8    min 

3 Normaal 7 min 8-10  min 

4 Minder gevoelig 8 min 10     min 

 

Gebruik Sunshower Comfort 
Hoe start ik een standaard sessie? 

Druk op de START knop: alle lampen gaan gedurende tien minuten aan. 
Hoe start ik een aangepaste sessie? 

Druk nogmaals op de START knop: de lampen gaan gedurende de ingestelde tijd aan. 
Wat kan ik aanpassen tijdens de bruiningssessie? 

Tijdens het bruinen kunt u de bruiningstijd aanpassen tot maximaal 12 minuten. 
Eén minuut voor het eindigen van de bruiningssessie zal de Sunshower een signaal geven 
zodat u de kans heeft de bruiningstijd aan te passen. 

Wat gebeurt er na de uitschakeling van de Sunshower? 
De Sunshower zal na uitschakeling drie of vier minuten nakoelen (afhankelijk van het aantal 
minuten van de bruiningssessie) voordat deze weer gebruikt kan worden (“cooldown” 
symbool brandt). 
Als het “cooldown” symbool brandt op het bedieningspaneel koelt de Sunshower af (drie/vier 
minuten  nakoeltijd). De Sunshower kan gedurende de nakoelperiode niet gebruikt worden. 

Hoe stop ik de Sunshower voortijdig? 



Wanneer u op de STOP knop drukt beëindigt u de kuur voortijdig. Hierna koelt de Sunshower 
automatisch gedurende drie/vier minuten af (“cooldown” symbool brandt). 
Na 1 minuut inactiviteit gaat de Sunshower in stand-by modus: op het display knippert een 
punt. U kunt de Sunshower weer starten met behulp van de START knop. 
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. Naast vele andere factoren, zoals 
overmatige blootstelling aan natuurlijk zonlicht, kan onjuist en overmatig gebruik van een 
bruiningsapparaat het risico van huid- en oogaandoeningen vergroten. 

Bruinen met de Sunshower 
Wacht altijd 48 uur na de eerste sessie, voordat u met de tweede sessie begint. Let bij het 
gebruik op het volgende: 

 Ontdoe uw huid geruime tijd voor de bruiningssessie van crèmes, lippenstift en 
andere cosmetica; 

 Draag tijdens het bruinen altijd de beschermbril; 

 Houdt u aan de voorgeschreven bruiningsafstand van 40 cm voor een homogeen 
bruiningsveld; 

 Gebruik geen crèmes of lotions die bedoeld zijn om uw huid tegen zonnebrand te 
beschermen; 

 Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. Dit kan warm worden.  
 


