
SUN X7 MAX 

Funkce 

1. Pohybový infračervený senzor 
2. LCD digitální obrazovka 
3. Zapnutí na 10 sekund 
4. Zapnutí na 30 sekund 
5. Zapnutí na 60 sekund 
6. Zapnutí na 99 sekund na poloviční výkon 
7. Vstup pro napájení 

 
 

1. O produktu 
1.1. Tato UV led lampa je navržena pro profesionální nehtová studia. 
1.2. Rychle vytvrdí UV gely, LED gely a jiné. 

 

2. Návod k použití 
2.1. Připojte adaptér do vstupu pro napájení a do zásuvky 100 – 240 V 
2.2. Po připojení adapteru nastavte časovač 
2.3. Po vypršení časovače můžete znovu nastavit stisknutím časovače 
2.4. Můžete využít infračervený senzor, časovač aktivujete vložením rukou do lampy. Doba trvání 

je 120 sekund. 
2.5. Časové módy lze libovolně přepínat i během chodu lampy. 
2.6. Lampa je nastavena na výkon 114 W, při stisknutí tlačítka 6 (poloviční výkon) má lampa 

poloviční výkon. Když stisknete jiný časovač, lampa se opět přepne na plný výkon. 
2.7. Displej ukazuje čas v sekundách. Při použití tlačítek 3 – 5 se čas odečítá. U tlačítka 6 se čas 

přičítá až do 99 sekund. Při použití infračerveného snímače se čas přičítá do 120 sekund. 

 

3. Parametry 
3.1. 57 kusů UV/LED diod (365+405 nm) 
3.2. Maximální výkon: 114 W 
3.3. Adaptér:  

3.3.1. vstup: AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 
3.3.2. výstup DC 12 V, 6 A 

3.4. Velikost produktu: 230*200*105 mm 

 

4. Upozornění 
4.1. Přečtěte si manuál, než začnete využívat produkt 
4.2. Používejte pouze přiložený adaptér, abyste předešli poškození produktu 
4.3. Produkt nepožívejte v blízkosti vodního zdroje 
4.4. Nepožívat v přítomnosti dětí a zvířat 
4.5. Při poškození lampy nebo adaptéru, dále nepožívejte 
4.6. Držte mimo dosah dětí 
4.7. Lampu nepoužívejte déle než 600 sekund, a poté ji nechte vychladnout 
4.8. Nesviťte do očí 
4.9. Produkt není vhodný pro tmavou pleť 
4.10. Produkt je určen pouze pro profesionální a nekomerční použití 

 


