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RAPID - TRAININGSHANDLEIDING

rapid

EENVOUDIGE TANNINGSYSTEMEN  
doelbewust gebouwd voor een perfecte spraytan.
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Hartelijk dank voor uw keuze van het Tanning Essentials Rapid Spray Tan-systeem Lees 
de volgende instructies om u te helpen bij het opzetten en het onderhoud van uw spray 
tan-eenheid. U kunt ook de volledige video over de opzet, het onderhoud en problee-
moplossing van het Rapid Spray Tan-systeem op You Tube bekijken

WELKOM

Het Tanning Essentials Rapid Spray Tan-systeem bevat de volgende elementen:

 1 x Rapid Spray-systeem 2 x Tanningvloeistofbekers 
 2 x Rapid Spray-applicatoren 1 x Netsnoer
 1 x Rapid Spray-slang 1 x Wandmontageset 
 1 x Handleiding  (niet afgebeeld)
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SPRAYSYSTEEM

SPRAY-APPLICATOR

Beker- 
houders

Bedienings- 
paneel

Slangkoppeling

Schokdempende 
voet

Verstelbaar 
sproeimond-
stuk

Vloeistof-beker

de handgreep

AAN/UIT 
schakelaar op 

Wasbaar filter 
(onder de eenheid)

Stekker
Stopcontact

Vloeistof-selectieknop 
(op zijkant)

Spraytrekker

Handvat

Slangkoppeling 
(onderkant)
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SPRAY-APPLICATOR

STAP 1
Schroef de vloeistofbeker los en vul bij tot hij ¾ vol is.  
Het overvullen van de vloeistofbeker kan lekken veroorzaken.

STAP 2
Breng de vloeistofbeker weer aan en schroef hem stevig vast.

STAP 3
Stel het mondstuk in door het te draaien. Verticale positie voor 
omhoog en omlaag en horizontale positie om van links naar rechts 
te vernevelen.

STAP 4
Pas de tanningvloeistofselectieknop op de achterzijde van de applica-
tor aan om de hoeveelheid/het debiet te kiezen van tanningvloeistof 
die/dat u wilt vernevelen. Een hogere instelling resulteert in meer ver-
stoven tanningvloeistof. Voor de beste resultaten wordt aanbevolen dat 
u uw applicator op 2-4 instelt voor het lichaam en op 2 voor het gezicht.

STAP 5
Bevestig de slang - zorg ervoor dat de vlakke rand van de aanslu-
iting rechtop zit. Lijn de pinnen van de slang uit met de applica-
torfittingen en schroef de aansluiting in wijzerzin tot deze stevig is 
aangebracht.
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SPRAY-EENHEID

STAP 1
Bevestig de slang op het apparaat. Trek de aansluiting terug om de 
pinnen zichtbaar te maken, waarbij u ervoor moet zorgen dat de 
groef naar boven is gericht. Lijn de pinnen uit met het apparaat, 
laat de aansluiting los en schroef deze in wijzerzin vast totdat hij 
stevig en recht zit.

STAP 2
Sluit het netsnoer aan en schakel de stroom op de muurschakelaar 
in.

STAP 3
Schakel het apparaat in en kies uw gewenste instellingen. De aan-
bevolen instelling is 3 naargelang de tanningvloeistof en snelheid 
van de toepassing. Het apparaat wordt bediend via aanraaktech-
nologie vooraan op de spray-eenheid.
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ONDERHOUDSGIDS VAN DE SPRAY-EENHEID

STAP 1 Reinig de spray-eenheid met een doek. Gebruik nooit een schurend mid-
del. Windex en Mr. Sheen zijn nuttige producten voor het onderhoud van 
de glanzende afwerking van uw spray-eenheid.

STAP 2 Reinig het filter. Verwijder het filter van de basis van het apparaat en 
spoel af met warm water. Wacht tot het filter volledig droog is voor u het 
opnieuw aanbrengt. Door de spray-eenheid tijdens het gebruik achter de 
spray-technicus te plaatsen, kunt u ervoor zorgen dat de eenheid langer 
schoner blijft.
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ONDERHOUDSGIDS  VAN DE SPRAY-APPLICATOR 

Het onderhoud van de applicator moet worden uitgevoerd aan het einde van elke dag
waarop de applicator gebruikt werd. 

STAP 1 Verwijder de slang.

STAP 2 Schroef de vloeistofbeker los en verwijder de eventueel resterende 
tanningvloeistof. Het wordt aanbevolen dit boven een wastafel of een 
natte zone te doen.

STAP 3 Spoel de lege vloeistofbeker uit met warm water.

STAP 4 Vul de beker met warm water en schroef hem opnieuw op de applicator. 
Schakel de tanningvloeistofselectieknop op “C” en verstuif tot het water 
volledig helder is. Spoel en herhaal indien noodzakelijk.

STAP 5 Maak de vloeistofbeker leeg en stel de tanningvloeistofselectieknop op 
de achterzijde van het pistool opnieuw in op de normale spray-instelling.

STAP 6 Neem met een doek het overtollige water van de applicator op en laat de 
applicator drogen.
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ONDERHOUD AAN DE SECUNDAIRE SPRAY-APPLICATOR

Er moet elke 2-4 weken, of wanneer noodzakelijk, secundair onderhoud aan de applicator 
worden uitgevoerd. Het secundaire onderhoud levert een grondigere reiniging om even-
tuele blokkeringen te voorkomen of te verwijderen en de prestaties van de applicatoren te 
garanderen.

VERSTELBARE O-RING      
MONDSTUK

KLEM-RING VLOEI-STOF-
MOND-STUK

VLOEISTOF- 
NAALD
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ONDERHOUD AAN DE SECUNDAIRE SPRAY-APPLICATOR

PROBLEMEN OPLOSSEN - GEBLOKKEERD MONDSTUK OF ON-
OPHOUDELIJKE SPRAY ZONDER DE TREKKER IN TE DRUKKEN 

STAP 1 Zoek de klemring op en schroef hem los. Losmaken; draai de klemring 
tegen de klok in.

STAP 2 Trek voorzichtig aan het afstelbare mondstuk om het te verwijderen.

STAP 3 Gebruik een 8mm-sleutel op de vlakke randen van het vloeistofmondstuk 
en draai tegen de klok in om het los te schroeven.

STAP 4 Zorg ervoor de o-ring achter het vloeistofmondstuk niet te verliezen..

STAP 5 Na het verwijderen inspecteert u het vloeistofmondstuk visueel op kleine 
deeltjes of blokkeringen - spoel grondig met heet water..

STAP 6 Wrijf de vloeistofnaald schoon en verwijder alle resten (de vloeistofnaald 
mag nooit van de applicator worden verwijderd).

STAP 7 Zodra alle zichtbare resten verwijderd zijn, moet u het vloeistofmondstuk 
opnieuw aanbrengen, waarbij u ervoor moet zorgen dat de o-ring correct 
wordt aangebracht. Gebruik daarna de sleutel (8 mm) om de o-ring voor-
zichtig weer vast te schroeven.

STAP 8 Breng het afstelbare mondstuk weer aan en draai hem terug in positie.

STAP 9 Herhaal de vorige stap, dit keer met de klemring.
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Mijn tanning-vloe-
istof borrelt uit de 
beker

De luchtstroom 
wordt onderbroken

De spray-eenheid 
schakelt niet in

De spray-applicator 
lekt

Mijn slang schroeft 
niet op de eenheid

De afdichting is niet correct 
aangebracht.

De vloeistofbeker is niet correct 
vastgeschroefd.

De beker heeft een kruisdraad.

De vloeistofbeker is overvol

Het filter is vuil.

Het vermogen moet worden 
afgesteld.

Netsnoer niet bevestigd.

De elektriciteit is niet ingeschakeld.

De spraybeker is niet stevig genoeg 
bevestigd.

Te veel tanningvloeistof.

Het mondstuk is mogelijk 
geblokkeerd.

Pinnen en groef zijn niet correct 
uitgelijnd.

Breng de afdichting van het pistool 
correct aan.

Schroef de beker los en bevestig hem 
opnieuw.

Schroef de beker los en bevestig hem 
opnieuw.

Verwijder wat tanningvloeistof uit de 
beker, zodat hij 3/4 gevuld is.

Verwijder het filter van de basis van het 
apparaat en spoel af met warm water. 
Wacht tot het filter volledig droog is voor 
u het opnieuw aanbrengt.

Verhoog het vermogen van uw systeem.

Zorg ervoor dat het netsnoer stevig 
ingevoerd is op de basis van het apparaat 
en in het stopcontact.

Zorg ervoor dat de stroom is 
ingeschakeld.

Draai de vloeistofbeker steviger aan.

Verwijder wat tanningvloeistof uit de 
beker, zodat hij voor de helft tot 3/4 
gevuld is.

Voer het secundaire onderhoud uit.

Trek de aansluiting terug om de pinnen 
bloot te geven. Zorg ervoor dat de groef
naar boven is gericht, lijn de pinnen uit 
met de eenheid. Verwijder de aansluiting 
& schroef met de klok mee.

Als u problemen ondervindt met dit apparaat, leest u in eerste instantie de relevante 
paragrafen in de gebruikershandleiding en het onderstaande deel over het oplossen van 
problemen. Als u uw probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw leverancier 
voor bijkomende hulp.

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM OORZAAK WAT TE DOEN
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Er verschijnt een “C” 
in de plaats van de 
nummerinstelling op 
het scherm

Er verschijnt een “E” 
in de plaats van de 
nummerinstelling op 
het scherm

De spray sputtert

Er komt geen tan-
ningvloeistof uit de 
spray-applicator

Uw filter moet worden gereinigd.

Oververhit of elektrisch defect.

Te weinig tanningvloeistof in de 
beker.

De selectieknop is te laag ingesteld.

Het mondstuk is mogelijk geblok-
keerd.

Lage luchtdruk.

Het mondstuk is mogelijk geblok-
keerd.

Te weinig tanningvloeistof in de 
beker.

De trekker is geblokkeerd.

De tanningvloeistofselectieknop van 
de applicator is te laag ingesteld.

Verwijder het filter van de basis van het 
apparaat en spoel af met warm water. 
Wacht tot het filter volledig droog is voor 
u het opnieuw aanbrengt. Om de instelling 
te wissen, houdt u de warmteknop 
ingedrukt. Het scherm keert nu terug naar 
normaal.

Dit verdwijnt zodra de machine afgekoeld 
is.

Het verdwijnt niet als de machine niet 
meer werkt.

Voeg tanningvloeistof aan de beker toe.

Verhoog het vermogen.

Voer het secundaire onderhoud uit.

Verhoog de luchtdruk. Reinig het filter in 
de machine.

Spuit warm water door de applicator.

Voeg tanningvloeistof aan de beker toe.

Spuit warm water door de applicator 
terwijl de tanningvloeistofselectieknop op 
C geschakeld is en trek herhaaldelijk aan 
de trekker tot hij vrijkomt.

Verhoog de tanningvloeistofselectieknop 
van de applicator, nummer 1 is de laagste 
en nummer 6 is de hoogste instelling.

PROBLEEM UOORZAAK WAT TE DOEN
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TIPS & TRUCS

De tanning-vloe-
istof blijft op de 
huid zitten of parelt 
op de huid van de 
klant

De klant heeft tan-
ning-vloeistof op 
plaatsen waar hij/zij 
niet wil bruinen

De huid van de 
klant is oranje

Er werd te veel tanningvloeistof op 
de huid verneveld.

De klant heeft zijn/haar huid niet 
correct voorbereid, m.a.w. mois-
turizer of parfum op de huid.

De klant heeft het mogelijk te 
warm of zweet.

Als de luchtdruk in de machine 
te laag is ingesteld, wordt de tan-
ningvloeistof niet geatomiseerd.

De klant heeft mogelijk een 
bodywash of -scrub met een hoog 
oliegehalte gebruikt.

De technicus heeft de spray incor-
rect verneveld.

De klant heeft een deel van zijn/
haar lichaam aangeraakt met tan-
ningvloeistof.

Er werd te veel tanningvloeistof op 
de huid verneveld.

De klant kan de rapid tanningvloe-
istof te lang op de huid hebben 
gelaten.

De klant heeft mogelijk een lage 
tolerantie voor DHA.

Dep de zone zachtjes met een schone 
droge doek en spray opnieuw een 
kleine hoeveelheid voor een egaal bruin 
resultaat.

Verhoog de luchtsnelheid.

De klant moet het product van de huid 
verwijderen.

Exfolieer de zone met een product dat 
het product kan verwijderen voor de 
beste resultaten of gebruik een doek en 
zeep.

Exfolieer de huid voordat u opnieuw 
tanningvloeistof vernevelt en zorg 
ervoor dat de toepassing lichter wordt 
uitgevoerd.

PROBLEEM OORZAAK WAT TE DOEN
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TIPS & TRUCS

De spraytan is niet 
zo donker geëvol-
ueerd als gewenst

De gebruikte spraytanvloeistof kan 
oud zijn of is beïnvloed door de 
warmte waardoor de reactie in de 
huid vermindert. Soms resulteert 
dit in een groene tint.

Er werd een andere tanningvloe-
istof verneveld of de spraytoe-
passingselectieknop werd lichter 
ingesteld.

De klant heeft mogelijk gedoucht 
of gezweet voor de tan zich kon 
ontwikkelen.

De klant heeft mogelijk te vroeg 
gedoucht.

Andere factoren kunnen de 
evolutie van de tan beïnvloeden, 
inclusief voedingspatroon, hormo-
nen en medicatie. Vraag dit na bij 
de klant.

De klant heeft mogelijk zeep of een 
bodywash gebruikt waardoor de 
DHA niet op de huid kon evolu-
eren.

Zorg ervoor de tanningvloeistof op een 
koele droge plaats te bewaren en zorg 
ervoor dat de vloeistof vers is.

Zorg ervoor dat de klant de correcte 
aanbevelingen heeft gevolgd bij de 
voorbereiding en verzorging van de 
huid na de spraytan.

De klant kan na minimaal 8 uur en 
nadat men een douche heeft genomen 
opnieuw worden gesprayed als dit 
nodig blijkt.

PROBLEEM OORZAAK WAT TE DOEN
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GARANTIE-INFORMATIE

BELANGRIJK
Bewaar uw aankoopbewijs en de handleiding op een veilige plaats, want u hebt deze 
nodig om beroep te doen op de garantie. Voor u beroep doet op de garantie, moet 
u het gedeelte over het oplossen van problemen in de handleiding lezen en contact 
opnemen met uw leverancier. Alle garantieclaims moeten rechtstreeks bij uw  
leverancier worden ingediend.

Als het product binnen één (1) jaar vanaf de aankoopdatum niet meer correct werkt  
omwille van een defect in materiaal of vakmanschap, zullen we het indien mogelijk  
repareren of het gratis vervangen door een gelijkaardig model dat nieuw of gerenoveerd 
kan zijn. Deze garantie is enkel van toepassing op de oorspronkelijke koper en kan niet 
worden overgedragen. De goederen moeten worden geretourneerd aan de verkoper met 
bewijs van aankoop, te evalueren op kosten van de koper.

Garanties zijn niet van toepassing op defecten, falen of schade veroorzaakt door incorrect 
gebruik of incorrecte of onvoldoende onderhoud en zorg. De fabrikant is niet verplicht in 
het kader van deze garanties:

a) schade te repareren die het resultaat is van pogingen door ander personeel dan 
geautoriseerde vertegenwoordigers het product te installeren, repareren of te 
onderhouden;

b) schade, defecten of achteruitgang in de prestaties te repareren die het resultaat  
zijn van incorrect gebruik of een niet-compatibele tanningvloeistof;

c) schade, defecten of achteruitgang in prestaties te onderhouden, reinigen of  
repareren als die het resultaat zijn van het niet-uitvoeren van onderhoud en  
reinigingen zoals voorgeschreven;

d) schade, defecten of achteruitgang in prestaties te repareren als die het resultaat  
zijn van het gebruik van het product in een omgeving die niet voldoet aan de  
operationele specificaties.
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VEILIGHEIDSINFORMATIE

Het Tanning Essentials Rapid Spray Tanning-systeem is ontworpen en gebouwd volgens 
de hoogste normen. Het systeem mag niet worden gebruikt door kinderen, de vernevel-
ing mag enkel met professionele spraytanvloeistoffen gebeuren, het systeem moet uit de 
buurt van water blijven en altijd worden aangesloten op de correcte voeding.

Noteer de details van uw model hier:

Het Tanning Essentials Rapid Spray Tanning-systeem is vervaardigd in China

MODELL:                                  RAPID           PRO           GLAM           CLASSIC           MINI

SERIENUMMER:

AANKOOPDATUM:

NAAM LEVERANCIER:

Als u uw garantie online indient, kunt u www.tanningessentials.co bezoeken en de garantie-link selecteren. Neem het aankoopbewijs op.

MODELTYPE: SERIENUMMER:

NAAM LEVERANCIER: AANKOOPDATUM:

NAAM:

ADRES: VOORSTAD:

LAND:POSTCODE:

E-MAIL: TELEFOONNUMMER:

BEDRIJFSTYPE:              BEAUTY            BRUINEN            HAAR            MOBIEL            START

GARANTIEBEWIJS

STAAT:



ONZE DETAILS

ADRES: 
15 Production Drive, Campbellfield, VIC. 3061 Australië 

TELEFOONNUMMER: 
1300 877 677 (in Australië)

NTERNATIONAAL TELEFOONNUMMER:
+613 9463 8900

E-MAIL: 
sales@tanningessentials.co

WEB: 
www.tanningessentials.co

AUSTRALIA  |  CHINA  |  UNITED KINGDOM  |  USA www.tanningessentials.co

HIER EEN 
POST- 

STEMPEL 
TOE- 

VOEGEN

Tanning Essentials
15 Production Drive 
Campbellfield, VIC. 3061
Australië

www.facebook.com/tanningessentials

Bekijk onze volledige video over de opzet van, 
het onderhoud aan en het oplossen van proble-
men met uw Rapid Spray Tan-systeem op 
www.                     .com/user/TanningEssentials


