
1

 

SUNSHOWER PURE XL
HANDLEIDING



2

 



3

 

NEDERLANDS 4

SUNSHOWER PURE XL

 P1220 12-2014 REV.A

serial sticker

Standaard heeft u 2 jaar garantie op uw Sunshower Pure XL. Ontvang 
6 maanden extra garantie door uw Sunshower Pure XL online te 
registreren op www.sunshower.nl/garantie 
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 NEDERLANDS 
INTRODUCTIE
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Sunshower Pure XL. Met de Sunshower Pure 
XL geniet u van diepwerkende infraroodwarmte tijdens de dagelijkse douche. De 
infraroodwarmte van de Sunshower Pure XL dringt diep door in de huid en houdt 
spieren en gewrichten soepel. U kunt de Sunshower Pure XL plaatsen op stahoogte. 
Met de Sunshower Pure XL maakt u van uw douche een functionele infraroodcabine 
die u elke dag moeiteloos kunt gebruiken. De Sunshower Pure XL is vervaardigd uit 
hoogwaardige materialen en stijlvol afgewerkt.

Ontspan, geniet en beleef het Sunshower gevoel!

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving.
Volg de instructies van de gebruiksaanwijzing op om een veilige werking te garanderen. 
Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. 

Verpakking
Controleer de inhoud van de doos:
• Sunshower Pure XL glasplaat
• Sunshower Pure XL wandframe
• Montagezakje
• Gebruikershandleiding
• Installatiehandleiding
  

Indien er een onderdeel ontbreekt, verzoeken we u contact op te nemen met uw 
leverancier of met Sunshower, via www.sunshower.nl.
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 INSTALLATIE

Waarschuwingen
• LET OP: MAAK NOOIT DE SUNSHOWER OPEN OM ELEKTRISCHE SCHOK 

TE VOORKOMEN. IN HET INWENDIGE ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER 
REPAREERBARE ONDERDELEN AANWEZIG. LAAT ALLE REPARATIES OVER 
AAN HIERTOE BEVOEGDE PERSONEN.

• De Sunshower Pure XL heeft een maximaal vermogen van 2000 W. Sluit geen 
andere zware elektrische apparatuur aan op dezelfde groep als uw Sunshower. Het 
apparaat moet worden aangesloten op een groep die is beveiligd met een zekering 
van 16A.

• Controleer of het voltage (230 V) overeenkomt met de plaatselijke netspanning  
voordat u het apparaat aansluit. 

•   Let erop dat u voor montage en aansluiting de betreffende zekering in de    
     zekeringkast eruit draait (of de hoofdschakelaar deactiveert). 
• Zorg dat de aansluiting van de unit geschiedt volgens de plaatselijk geldende 

voorschriften en volgens NEN 1010 (internationaal IEC 60364).
• Voor een gedetailleerde omschrijving van de installatie kunt u de installatie 

handleiding raadplegen welke is meegeleverd met de Sunshower Pure XL. Ook 
kunt u de installatiehandleiding terug vinden op onze website www.sunshower.nl
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 HOOGTEBEPALING

Voor de aanvang van de installatie dient u te bepalen op welke hoogte de Sunshower 
Pure XL wordt opgehangen.  Dit is bepalend voor een goede werking. Voor een goed 
resultaat dient de afstand tussen de sunshower Pure XL en de douche niet meer dan 
40 cm te bedragen.
Voor gebruikers tussen de 1,7 m en 1,9m kan de gemiddelde onderzijde sparinghoogte 
worden gehanteerd van 48 cm. Voor personen die kleiner of langer zijn dan hierboven 
beschreven, kan de onderzijde sparinghoogte (in cm) als volgt worden bepaald: 
schouder hoogte - 110 cm = onderzijde sparinghoogte.
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 GEBRUIK 

Let bij het gebruik op het volgende:
• Ontdoe uw huid geruime tijd voor de infroroodsessie van crèmes, lippenstift en 

andere cosmetica. 
• Voorkom dat u het te warm krijgt. Ga indien nodig verder van de Sunshower Pure 

XL af staan of zitten.
• Kijk niet langdurig in de infraroodlamp
• Houdt u aan de voorgeschreven afstand van 40 cm 
• Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken 

in verband met de kans op beschadigingen aan ogen.
• Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. De glasplaat kan warm 

worden.
• Gebruik de Sunshower Pure XL niet indien u overgevoelig bent voor infrarood 

licht, raadpleeg bij twijfel uw arts.

Infrarood en uw gezondheid
Sunshower hanteert IR lampen met een compleet IR spectrum, maar met een 
optimum in het korte golf gebied. Deze straling kan diep in de huid doordringen 
(tot een diepte van 6mm). Dit leidt tot een effectieve en optimale verwarming van 
het lichaam. Schadelijke stoffen worden sneller afgevoerd, bloedvaten verwijden en 
spieren worden eerder soepel om zodoende betere prestaties te kunnen leveren. 
Deze lampen zijn bij voorkeur geschikt om rechtstreeks uw nek, rug en schouders 
kortstondig te behandelen. De maximale tijd is twaalf minuten, waardoor er geen kans 
is op eventuele oververhitting van het lichaam.  

Sessie starten
• Zorg dat u ca. 40 cm van de Sunshower Pure XL staat.
• Druk ca. 1 seconden op de AAN/ UIT toets, de toets zal groen oplichten.
• De infraroodlamp gaat gedurende 10 minuten aan en zal automatisch stoppen.
• Wanneer u op de AAN/ UIT toets drukt tijdens een sessie, beëindigt u de sessie 

voortijdig.

De Sunshower zal na uitschakeling 4 minuten nakoelen voordat deze weer gebruikt kan 
worden. De AAN/ UIT toets zal groen knipperen tijdens het nakoelen.

X L

AAN/ UIT toets
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 REINIGING EN ONDERHOUD
 
De buitenkant van de Sunshower is het enige gedeelte dat door gebruikers gereinigd 
mag worden.
•   De Sunshower mag alleen handmatig gereinigd worden. 
• Gebruik nooit een hogedrukspuit om de Sunshower te reinigen. 
• Sunshower niet reinigen wanneer het apparaat aan staat. 

Gebruik milde reinigingsmiddelen voor de Sunshower : glasreiniger of “allesreiniger” 
kunnen het glas aantasten en dof maken. Er bestaat een speciaal onderhoudspakket 
voor de Sunshower. Dit pakket bestaat uit een milde reiniger en een protector, die de 
Sunshower beschermt tegen kalkaanslag. 

VERVANGING VAN DE LAMPEN

De infrarood lamp (USHIO 1000 W) hebben een lange levensduur van 5000 uur en 
gaan nauwelijks achteruit in prestaties. Ze dienen alleen vervangen te worden als ze in 
het geheel niet meer werken.

GARANTIE & SERVICE

U heeft 2 jaar garantie op de Sunshower Pure XL. Een correct uitgevoerde installatie in 
combinatie met uw aankoopbewijs geven recht op garantie. Ontvang 6 maanden extra 
garantie door uw Sunshower Pure XL online te registreren op 
www.sunshower.nl/garantie

Sunshower is enkel verantwoordelijk voor product- en designgebreken. Sunshower kan 
niet verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties van onzorgvuldig gebruik 
van dit product of voor de consequenties van het overtreden van lokale regels. Bij 
schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, 
vervalt het recht op garantie. Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt 
door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, zijn 
wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
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 STORINGEN

• Sunshower PURE XL reageert niet
- De AAN/ UIT toets moet ca 1 seconden ingedrukt worden, bij een te korte 
indrukking zal de Sunshower PURE XL niet reageren.
- De Sunshower PURE XL is nog aan het nakoelen. Tijdens het nakoelen knip-
pert de AAN/ UIT toets groen.
- Controleer in de meterkast of de stop niet gesprongen is en of de 
hoofdschakelaar op AAN staat.

• Sunshower valt uit tijdens een infrarood sessie
- De elektronica kan gevoelig voor dips in de netspanning (langer dan 10ms), 
waardoor de Sunshower PURE XL kan uitvallen tijdens een infrarood sessie. 
Laat de Sunshower Pure XL 10 minuten afkoelen en start een nieuwe sessie.
 - De Sunshower is te warm geworden en is automatisch afgeslagen. Controleer 
of de ventilatie openingen niet geblokkeerd zijn.

Indien u de storing niet kunt verhelpen kunt u contact opnemen met Sunshower via 
020-462 1460 of stuur een mail naar service@sunshower.nl 

VERWIJDERING
Elektrische en elektronische producten mogen niet via het normale huisvuil worden
verwijderd. Verwijder het onbruikbaar geworden product volgens de geldende 
wettelijke voorschriften.

TOT SLOT 
Geniet van de diepwerkende infraroodwarmte onder de douche. Sunshower wenst u 
hier veel plezier mee. Mocht u tips of klachten hebben dan stellen wij het zeer op prijs 
als u ons hiervan op de hoogte stelt. Mail naar : info@sunshower.nl
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Technische Specificaties

Volt / Frequentie  230 V~ / 50Hz
Vermogen   2000 W  
Afmetingen hbd   1240 x 200 x 109 mm

Tempreatuurbereik: 10°C tot 40°C
Luchtvochtigheid bereik:  20% tot 100%
Installatiehoogte:  maximaal tot 2000m boven zeeniveau
 
Netto gewicht  3,5 kg   
Isolatie klasse  I  
Lamp type   IR USHIO 1000 W
Keurmerken  CE


