
 
 

Læs altid manualen før brug. Brug ikke lampen hvis timer/display er defekt. UV-lys er skadeligt for øjnene, 
så undgå at stirre direkte ind i UV LED dioderne.  
 

 

Brugervejledning 

     SUN X PLUS 80W 

Ved brug af timerfunktionen: 

• Vælg timer 10s. 30s. eller 60s. Lampen tæller ned 

fra det valgte. 

• Vælg 99s. for LOW HEAT. Lampen tælle op fra 0-

99 sek. De første 30 sek med 40% effekt. Efter 30 

sek. ændres automatisk til 60% effekt. Efter 50 sek. 

ændres automatisk til 100% effekt. Lampen slukker 

ved 120 sek. 

• Hvis knappen 99s. holdes nede halveres effekten. 

Et nyt langt tryk dobler effekten op til fuld igen. 

• Et tryk på anden timerknap skifter timer. Trykkes 

på samme timerknap, som den timer der er aktiv, så 

slukkes lampen. 

• Lampen kan altid slukkes ved tryk på 99s. knappen. 

Ved brug af sensor funktionen: 

• Når du anbringer hånden i lampen, tændes lampen automatisk. Tiden tælles op fra 0 sek. 

• Når du tager hånden ud, stopper lampen. 

• Du kan undervejs trykke på en af timerknapperne, hvis du i stedet ønsker timerfunktion. 

• Hvis du ønsker at halvere effekten, kan du trykke i to sek. på knappen 99s. 

• Lampen kan altid slukkes ved tryk på 99s. knappen (et eller to korte tryk). 

Specifikationer: 

• 80W Dual LED (365nm + 405nm) 42 dioder. 

• Timerfunktion 10 sek, 30 sek, 60 sek, 99 sek. 

• Sensor for automatisk start. 

• LOW HEAT funktion for at undgå brændende fornemmelse ved hærdning. 

• 12v DC ekstern strømforsyning. 100-240v 50-60Hz. 

• Aftagelig bund og bærehåndtag. 

Hærdetider for COSIA produkter: 

Basecoat Basecoat 

rubber 

Gellak Topcoat Topcoat 

Rubber 

Topcoat  

NO-Wipe 

Topcoat 

Matte 

BuilderGEL 

10sek. 10sek. 10sek. 10sek. 10sek. 10sek. 10sek. 10-30sek. 

NB: Hærdetiden er kortere for lyse farver end mørke farver. Hærdetid for ex. CND Shellac er 40sek. 

 


