1

ÚTMUTATÓ
HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABINOK HASZNÁLATÁHOZ

Biztonsági előírások …………………………………………………………………… 3. oldal
Termosztátos keverö csaptelep funkciók aktiválása..................……………. 5. oldal
Tartozékok………….........................................................................……... 8. oldal
Manuális multifunkciós gőzfürdő .......................................................…… 9. oldal
Elektronikus digitális tasztatúra……..........................................…………… 10. oldal

A VÍZ, A MINDENSÉGET MEGELŐZŐ FOLYADÉK.
A HIDROMASSZÁZS, AZ A VÍZ ÉS LEVEGŐ JÓL SIKERÜLT KOMBINÁCIÓJA, AMELY
BIZONYÍTOTTAN JÓTÉKONY HATÁSÚ A TESTRE ÉS KELLEMES PSZICHIKAI
JÓÉRZÉST KÖLCSÖNÖZ, EGY SPECIALIZÁLT SZAKMESTERI MŰ. MAGÁBAN EGYESÍTI
A TECHNOLÓGIÁT ÉS AZ INTUÍCIÓT, TERMÉSZETET ÉS KUTATÁST. A GLASS CÉGNEK
SOKÉVES ÉS SZÉLES TAPASZTALATA VAN EZEN A TERÜLETEN. RENDSZEREI
ÚTMUTATÓK, RÉSZEGYSÉGEIK KÖRNYEZETBARÁTOK ÉS TARTÓSAK, A DIZÁJN
HASZNÁLATBARÁT ÉS ESZTÉTIKAILAG ELRAGADÓ. A CÉL ABBAN REJLIK, HOGY
MINDEN MODELLEL A KOMFORTOS PIHENÉS ÉS ELLAZULÁS PILLANATAIT KÍNÁLJÁK.
A STRESSZ ÉS A FESZÜLTSÉG MEGSZŰNIK, MIUTÁN AZ EMBER ÁTENGEDI MAGÁT A
MASSZÁZS HATÁSOS ÁTÖLELÉSÉNEK VAGY EGY GŐZFELHŐ LÁGY ÉS ÉLÉNKÍTŐ
MELEGÉNEK.
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A gyártó mindennemű felelősséget elutasít, amennyiben :


A C.E.I. 64.8 (IEC 364) normának a lakás elektromos rendszerére vonatkozó
előírásait figyelmen kívül hagyják.
Jelen használati útmutató installációra, valamint karbantartásra vonatkozó
előírásait nem veszik figyelembe.
A kádat nem a C.E.I. EN 60335-1 és C.E.I. EN 60335-2-60 sz. normák szerint
installálják illetve használják.
Az időszakos karbantartást nem szakképzett személyzet végzi.














A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati utasítást.
Őrizze meg jelen használati utasítást, hogy abba szükség esetén mindenkor
beletekinthessen.
A használati utasítás különféle modellhez és verzióhoz készült, ezért a termék
kinézete eltérhet a képektől; ez viszont semmiképpen sem befolyásolja az
használati leírásokat.
A GLASS Idromassaggio fenntartja magának a jogot, előrejelzés vagy csere
kötelezettsége nélkül módosításokat elvégezni, amelyeket szükségesnek tart.
A megvásárolt termék kizárólag arra a célra használható, amelyre azt tervezték. A
gyártó nem vállal felelősséget az esetleges nem megfelelő felhasználásból eredő
károkért.
A termék beazonosítási adatai (modell, elektromos teljesítmény, feszültség, a
gyártó neve) a kapcsolószekrényen elhelyezett ezüstszínű blankettán láthatóak. Ez
a blanketta a gyártás utáni gyári minőségi átvételkor kerül kiállításra.

Adja meg a cikkszámot minden műszaki kérdéssel kapcsolatban (A ábra)! A
matricát a termékről ne távolítsa el!

A ábra
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Átfolyós vízmelegítő használata zavarokhoz vezet a melegvíz kifolyásakor a
kifolyónyílásoknál (fúvókáknál). Hosszabbítsa meg a kifolyási időt, hogy a
vízmelegítőnek lehetősége legyen a víz előmelegítésére.
Ha átfolyós vízmelegítőt használ, nem ajánlatos termosztátos csaptelepet
felszerelni.
Győződjön meg arról, hogy a lefolyó mindig jól működik-e.
A kifolyónyílásokat ne akadályozza tárgyakkal, vagy testrésszel.
Győződjön meg arról, hogy a talaj mindig tiszta és száraz legyen, a csúszásveszély
elkerülése végett.
Balesetek elkerülése érdekében vigyázzon, hogy gyermek vagy mozgássérült
személy a hidromasszázs kabint egyedül ne használja, csak állandó felügyelettel.
Túl forró víz használata a hidromasszázs kabinban nem ajánlott. Használjon
maximum 38 C°-os vizet.
A gőzfürdő használata előtt menjen el mindig orvosi ellenőrzésre.
Alkohol, drogok illetőleg gyógyszerek fogyasztása a hidromasszázs kabin
használata előtt vagy alatt tilos, mivel azok eszméletvesztéshez vezethetnek.
Túlsúlyos személyek, szívbetegek vagy vérnyomás zavarokkal küzdők, magas vagy
alacsony vérnyomásúak, vérkeringési problémákban szenvedők, cukorbetegek
vagy terhes anyák a hidromasszázs kabin használata előtt konzultáljanak
orvosukkal.
Gyógyszert szedő személyek szintén kérjék ki orvosuk véleményét, mielőtt a
hidromasszázs kabint igénybe veszik, mert néhány orvosság álmossághoz vezet, a
szívritmust, a vérnyomást és a vérkeringést befolyásolhatja.
Azok a személyek, akik szívbetegségben, belső gyulladásban, ragályos betegségben
vagy epilepsziában szenvednek, vagy szívritmus szabályzót viselnek, nem
használhatják a gőzfürdőt.
Ha a hidromasszázs kabint nem használja, kapcsolja ki a kabin áramellátását a
készülék és a hálózat között felszerelt thermomagnetikus differenciál kapcsolóval
(ﬁ -védőkapcsolóval).

 Javasoljuk, hogy a szoba (amelyben a kabin áll) belső hőmérséklete ne legyen 30 C°nál magasabb.
 A legalkalmasabb pillanat a hidromasszázs kabin használatára sport vagy
munkanap után, de semmiképpen sem közvetlenül étkezés után.

4

TERMOSZTÁTOS KEVERŐ CSAPTELEP

MŰKÖDÉSE
A termosztátos keverő 38 C°-nál égési
védelemmel van felszerelve. Magasabb
hőmérséklet elérése érdekében nyomja
meg a piros gombot (P) és forgassa a
tekerőgombot (A) az óra járásával
ellentétes irányban (1. ábra).



Forgassa el a tekerőgombot a
hőmérséklet beállításához (A).



A funkció kiválasztó kar (B)
elmozdításával állítsa be a kívánt
pozíciót
ill.
a
megfelelő
szimbólumot.

Megjegyzés:
Az elektronikus vezérlésű masszázs
fúvókák aktiválásához állítsa a kart a
“Fúvókák” pozícióba.

1. ábra

A (B) kar segítségével választható
funkciók példája (2. ábra)
(modelltől függően variálható)

2. ábra
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TERMOSZTÁTOS KEVERŐ CSAPTELEP

BEÁLLÍTÁS



A 4 funkciós kiválasztó kart
forgassa
a
“Kézi
zuhany”
pozícióba (3. ábra).



A 4 funkciós kiválasztó kart
nyissa
ki
és
állítsa
a
termosztátot 38 C°-ra (4. ábra).



A termosztát tekerő gombját
tegye a helyére és állítsa be
függőlegesen (piros gomb felfelé
mutasson),
húzza
meg
csavarhúzóval (5. ábra).

3. ábra

4. ábra

5. ábra
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TERMOSZTÁTOS KEVERŐ CSAPTELEP

ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA






Zárja el a szűrő előtti hidraulikus körforgást (6. ábra 1). Nyissa ki a keverőt,
hogy a nyomás a vezetékekből eltávozzon.
Távolítsa el a takaró kupakot (6. ábra 2). Csavarhúzóval (vagy pénzérmével)
csavarja ki az egyik szűrőt (6. ábra 3)
Vízzel öblítse le a szennyezödéseket és a szűrőt helyezze vissza a helyére (6.
ábra 4)
Nyissa ki ismét a hidraulikus körforgást (vízelzáró csapot) és bizonyosodjon
meg arról, hogy nincs-e vízszivárgás.

6. ábra
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TARTOZÉKOK

A kézi zuhanyfejnek a következő 3
funkciója van (7.ábra):

Masszázshatás

Normál hatás

7. ábra
Lágy hatás

Az alsó rész eltekerésével állítható be a
kívánt hatás.

TISZTÍTÁS

A
kézi
tisztítófunkciónak
köszönhetően a fúvókák egyszerű
dörzsölésével
megszabadulunk
a
vízkőlerakódásoktól.
8. ábra
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MANUÁLIS MULTIFUNKCIÓS GŐZFÜRDŐ
GŐZFÜRDŐ FUNKCIÓ
MIELŐTT A FUNKCIÓT AKTIVÁLJA, BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A
HIDROMASSZÁZS KABIN AJTAJA ZÁRVA LEGYEN, ÉS NE TUDJON A GŐZ
ELTÁVOZNI.
A “manuális multifunkciós (többfunkciós) hidromasszázs kabin, gőzfürdő verziónál
a monoklíma gőzfürdő funkció a startgomb megnyomásával aktiválható (1).
A gőzfürdő (törökfürdő) előre beállított időtartama kb. 60 perc. Ha a folyamatot a
beállított idő előtt meg akarja szakítani, elegendő, ha ugyanazt a gombot
mégegyszer megnyomja (1).
A ciklus végén a jelző led felvilágít, jelezve a gőzgenerátor átöblítésének és
kiürítésének fázisát.

VILÁGÍTÁS (csak ha a modell ezzel felszerelve)
A világítás funkció aktiválásához elég, ha a
gombot (2) benyomja, az előre
beállított időtartam kb. 60 perc. Ha a folyamatot a beállított idő előtt meg akarja
szakítani, elegendő, ha ugyanazt a gombot mégegyszer megnyomja (2).
A GŐZ KIFOLYÓNYÍLÁSÁNAK MŰKÖDÉSE (10.ábra)









A funkció bekapcsolása előtt a diszpenzer tetejét úgy kell beállítani, hogy a
gőz a használó pozíciójával ellentétes irányba tudjon kijutni.
Lehetséges a diszpenzer belsejében illóolajjal átitatott vattadarabot
elhelyezni. Vigyázzon arra, hogy a kifolyónyílás lefolyóját a vattadarab ne
tömítse el.
A
gőzfürdő
időtartama
korlátozott kell legyen, főleg az
első
néhány
használatkor.
Lépésről lépésre emelhető az
időtartam, de a közérzet állandó
felügyelete mellett.
A gőzfürdő után ajánlatos egy
langyos
zuhany,
majd
megszárítkozáskor az egész test
erős masszírozása. Ajánlatos
hidratáló
testápoló
krém
használata is.
A gőzfürdő elött és után igyon
10. ábra
vizet,
frissen
préselt
gyümölcslevet.
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ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA

1.
2.
3.
4.
5.

Smart Control
Folyékony kristály kijelző
ON/OFF-gomb
Választó gomb (jobb)
Választó gomb (bal)

6. Gőzfürdő
7. Back Rain
8. Hátmasszázs kijelzései
9. Világítás / Színterápia
10. Paraméter-menü

FIGYELEM: az összes fennt feltüntetett ikon a display-en látható, de azok
funkciói csak abban az esetben aktiválhatóak, ha a modell azokkal
rendelkezik.
Figyeljen a távirányító és a vevőkészülék közötti adatátvitelre.
Amennyiben a távirányító hosszabb ideig nem volt üzemben, úgy helyezze azt
a töltőállomásra, és legalább 20 percig töltse.
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ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA
FIGYELEM!
Győződjön meg róla, hogy a kád az elektromos hálózatra csatlakoztatva van.
Be / ki gomb
A
gomb megnyomásával kapcsolja be a Smart Control-t. A kijelzőn egy üdvözlő
szöveg jelenik meg.
Amennyiben a gombot 3 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a kád összes
eddig a pillanatig aktív funkciója leáll.
Navigáló gombok
A navigáló gombokkal az ikonok és a menü között lépegethetünk.
Választó gomb
A választó gombokkal további menüszintekbe léphetünk, vagy egy másik programot
vagy funkciót választhatunk ki vele. A választási lehetőségeket az alábbi pontokban
olvashatja.
NAVIGÁCIÓS MENÜ
Két különböző menüben navigálhatunk:

1. GYORSNAVIGÁLÓ menü
Az ikon

villogni kezd, eztán a

gombokkal lépkedhetünk az
ikonok között, ahol megtalálhatjuk a
kívánt funkciót, melyet a
gomb
megnyomásával választunk ki. Ezután
a kiválasztott funkció választható
beállításait mutatja. Itt aktiválhatóak
ill. változtathatóak az előre beállított
paraméterek.

2. Menü
A paraméter menü
ikont
választva visszatérhetünk az első
menüszint jelzéseihez (az ikonok nem
villognak). A
gomb megnyomása
után változtathat a választott funkció
addigi tulajdonságain.
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ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA
A 2. menü 1. szintjének jelzései:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Gőzfürdő
Back Rain
Hátmasszázs kijelzései
Tarkómasszázs
Világítás / Színterápia
Rádió
ESC

Az aktivált funkciók kijelzései.
Ha az aktivált funkció közben az „ESC” (2. menü) gombot megnyomja, az oldal
vizualizálja az összes feketében maradt funkciót.

Akkumulátor:
A távirányító lemerűlt akkumulátorát a következő ikonok jelzik:

Az akkumulátor lemerült.

Helyezze a távirányítót a töltőállomásra, hogy az akkumulátor feltöltődjön.

Az akkumulátor töltődik.
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ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA
GŐZFÜRDŐ FUNKCIÓ
EZ A FUNKCIÓ SEGÍT MEGFÁZÁSOS MEGBETEGEDÉSEK ELKERÜLÉSÉBEN, A
MÉREGANYAGOKNAK SZERVEZETÜNKBŐL TÖRTÉNŐ KIVÁLASZTÁSÁBAN ÉS A
BŐR SZÉPSÉGÉNEK ÁPOLÁSÁBAN.
AZ IDEÁLIS JÓ KÖZÉRZET ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES EGYÉNI BEÁLLÍTÁST A
DISPLAY SEGÍTSÉGÉVEL RÖGZÍTHETJÜK, AZ IDŐTARTAM, A HŐFOK ÉS
ESETLEGES VARIÁCIÓK KIVÁLASZTÁSÁVAL.

ENNEK A FUNKCIÓNAK A BEKAPCSOLÁSA ELŐTT A GŐZFÚVÓKA (DISZPENZER)
TETEJÉT AZ ELLENKEZŐ IRÁNYBA KELL BEÁLLÍTANI, HOGY A GÖZ NE
KÖZVETLENÜL A HASZNÁLÓT ÉRJE. LEHETŐSÉG VAN A FÚVÓKA BELSEJÉBE
(DISZPENZERBE) ILLÓOLAJ ESSZENCIÁKKAL VAGY AROMATERMÉKEKKEL
ÁTITATOTT VATTADARABOT (VATTAPADS) HELYEZNI. VIGYÁZZON, HOGY A
VATTA A GŐZFÚVÓKA LEFOLYÓNYÍLÁST NE TÖMÍTSE EL. A GYÁRILAG ELŐRE
BEÁLLÍTOTT IDŐTARTAM 20 PERC (AZ OPTIMÁLIS IDŐTARTAM A KÍVÁNT HATÁS
ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN).




Mielőtt a funkciót aktiválná, győződjön meg arról, hogy a hidromasszázs
kabin ajtaja zárva van, hogy feleslegesen ne távozzon el gőz.
Válassza ki a „Gőzfürdő” (

) funkciót az 1. vagy a 2. menüből, majd

nyomja meg a
gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi
beállítások találhatóak.
1. Gyorsmenü:

2. Menü:

Beállítások menüje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A mindenkori menü száma
Kiválasztott funkció
ESC
On/Off – funkcióidő
Beállított idő
Teljesítmény százalékban megadva
Beállított százalék
Airpool, pulzáló funkcióval
On/Off
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ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA
Navigáló menü

Működési paraméterek
„Gőzfürdő” – bekapcsolás



Nyomja meg a
gombot. Ha a kurzor az előre
beállított 20 percen villog, újra nyomja meg a
gombot, ezzel aktíválva a funkciót. A
beállított idő lejártával a funkció autómatikusan
leáll.
„Gőzfürdő” – kikapcsolás



Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal
lépjen az OFF szövegre majd újra nyomja meg a
gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.
Az



előre

beállított

időtartam

változtatása
Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal
állítsa be a kívánt időtartamot. Újra nyomja meg
a

gombot, ezzel aktíválva az új beállítást.



Fúvókák intenzitásának beállítása

Nyomja

meg

a

gombot

ha

a

szimbólumon áll, majd a
gombokkal
állítsa be a kívánt (default) értéket. Újra nyomja
meg a

gombot, ezzel aktíválva az új beállítást.


Visszatérés a Start menübe
A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a
kurzorral az ESC szövegre lépünk, majd
megnyomjuk a

gombot.
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ELEKTRONIKUS DIGITÁLIS TASZTATÚRA
SKÓTZUHANY FUNKCIÓ
(csak ha a modell ezzel felszerelve)
A HIDROMASSZÁZS KABINOK FELSZERELHETŐK A “SKÓTZUHANY” FUNKCIÓVAL,
AMELY A “HÁTMASSZÁZS”, A “TARKÓMASSZÁZS”, ILLETŐLEG A “BACK RAIN” FUNKCIÓ
ALATT AKTIVÁLHATÓ. ENNEK A FUNKCIÓNAK AZ AKTIVÁLÁSA MELEG ÉS HIDEGVÍZ
VÁLTAKOZÓ SUGÁRZÁSÁT EREDMÉNYEZI. RÉGI FORMÁNK ÉS JÓ KÖZÉRZETÜNK
VISSZANYERÉSÉNEK EGYIK LEGRÉGEBBI ÉS LEGHATÁSOSABB MÓDJA. LEHETŐSÉG
VAN ÚGY AZ IDŐTARTAM, MINT AZ EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK PROGRAMOZÁSÁRA
SOROZATOS VAGY VÁLTAKOZÓ VÍZSUGÁR KIVÁLASZTÁSÁVAL.

FONTOS:
A “HIDROVERTIKÁLIS SUGARAK”, “TARKÓMASSZÁZS”, “HÁTMASSZÁZS”, “SKÓT ZUHANY”
FUNKCIÓK AKTÍVÁLÁSÁHOZ A KEVERŐ CSAPTELEPET ÉS A FUNKCIÓVÁLTÓ KART A
“HIDROVERTIKÁLIS SUGARAK” POZÍCIÓJÁRA KELL ÁLLÍTANI.

BACK RAIN FUNKCIÓ
EGY HIDROVERTIKÁLIS SUGARAKKAL TÖRTÉNŐ GONDOS MASSZÁZS ALKALMAS AZ
ÖSSZES TESTRÉSZ TELJES EGÉSZÉBEN TÖRTÉNŐ KÉNYEZTETÉSÉRE. ENNEK A
VEZÉRLÉSNEK A SEGÍTSÉGÉVEL A SUGARAK IDŐTARTAMA, ERŐSSÉGE ÉS
FREKVENCIÁJA IS PROGRAMOZHATÓ, AZOK EGYMÁS UTÁNI PULZÁLÓ SOROZATÁNAK
BEIKTATÁSA VAGY NÉHÁNY KIFOLYÓNYÍLÁS KIIKTATÁSA IS LEHETSÉGES.




A hidrovertikális funkció
hidrovertikális vízsugarat jelent.

egymást

Válassza ki a „hidrovertikális” (

követö,

lentről

felfelé

irányuló

) funkciót az 1. vagy a 2. menüből, majd

nyomja meg a
gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi
beállítások találhatóak.
1. Gyorsmenü:

2. Menü:

Beállítások menüje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A mindenkori menü száma
Kiválasztott funkció
ESC
On/Off – funkcióidő
Beállított idő
Fúvókák teljesítményértéke
Beállított idő
Skótzuhany funkció
Beállított idő
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Navigáló menü

Működési paraméterek



„Tarkómasszázs” – bekapcsolás

Nyomja meg a
gombot. Ha a kurzor az előre
beállított 20 percen villog, újra nyomja meg a
gombot, ezzel aktíválva a funkciót. A
beállított
idő
lejártával
a
funkció
autómatikusan leáll.


„Tarkómasszázs” – kikapcsolás

Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal lépjen az OFF szövegre majd újra
nyomja meg a
funkciót.


Az

előre

gombot, ezzel kikapcsolva a

beállított

időtartam

változtatása
Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot. Újra nyomja
meg a
beállítást.

gombot, ezzel aktíválva az új


„Skótzuhany” – bekapcsolás
(csak ha a modell ezzel felszerelve)
Nyomja meg a
gombot ha a
szimbólumon áll. Ha a kurzor az OFF szövegen
áll a
és

gombokkal állítsa be a melegvíz
hidegvíz
váltakozásának
kívánt

frekvenciáját, majd újra nyomja meg a
gombot.


Visszatérés a Start menübe
A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a
kurzorral az ESC szövegre lépünk, majd
megnyomjuk a

gombot.
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HÁZMASSZÁZS FUNKCIÓ

SPECIÁLISAN IRÁNYÍTHATÓ MASSZÁZSSUGARAK, AMELYEK HATÁSOSAN
STIMULÁLJÁK A HÁT ÉS A TARKÓ IZOMZATÁNAK KÖRNYÉKÉT.



A hátmasszázs funkció előre beállított időtartama 20 perc.



Válassza ki a „Hátmasszázs” (

) funkciót a 2. menüből, majd nyomja meg

a
gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi beállítások
találhatóak.

1. Gyorsmenü:

2. Menü:

Beállítások menüje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A mindenkori menü száma
Kiválasztott funkció
ESC
On/Off – funkcióidő
Beállított idő
Skótzuhany funkció
Beállított idő
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Működési paraméterek


„Hátmasszázs” – bekapcsolás

Nyomja meg a
gombot. Ha a kurzor az előre
beállított 20 percen villog, újra nyomja meg a
gombot, ezzel aktíválva a funkciót. A
beállított
idő
lejártával
a
funkció
autómatikusan leáll.


„Hátmasszázs” – kikapcsolás

Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal lépjen az OFF szövegre majd újra nyomja
meg a


gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.
Az

előre

beállított

időtartam

változtatása
Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot. Újra
nyomja meg a
beállítást.

gombot, ezzel aktíválva az új


„Skótzuhany” – bekapcsolás
(csak ha a modell ezzel felszerelve)
Nyomja meg a
gombot ha a
szimbólumon áll. Ha a kurzor az OFF szövegen
áll a
és

gombokkal állítsa be a melegvíz
hidegvíz
váltakozásának
kívánt

frekvenciáját, majd újra nyomja meg a
gombot.


Visszatérés a Start menübe
A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a
kurzorral az ESC szövegre lépünk, majd
megnyomjuk a

gombot.
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SZÍNTERÁPIA (csak ha a modell ezzel felszerelve)
A FÉNY, A TÁRGYAK LÉTEZÉSÉNEK ALAPJÁN, AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG ÓTA AZ EMBER
LÉTEZÉSÉNEK FORRÁSA.

Ne nézzen hosszan a lámpa fényébe!
Válassza ki a „Színterápia” (



) funkciót az 1. vagy a 2. menüből, majd nyomja meg a

gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi beállítások találhatóak.

1. Gyorsmenü

2. menü

Beállítások menüje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A mindenkori menü száma
Kiválasztott funkció
ESC
On/Off – színterápia / világítás
Beállított paraméterek
A színterápia ciklusai
Ciklusok száma
Színválasztás
Play / szünet
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Működési paraméterek



„Színterápia” – Bekapcsolás

Nyomja meg a

gombot. A

gombokkal

lépjen az ON szövegre majd újra nyomja meg a
gombot, ezzel aktiválva a funkciót. A beállított idő
lejártával a funkció autómatikusan leáll.


„Színterápia” – Kikapcsolás

Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal
lépjen az OFF szövegre majd újra nyomja meg a
gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.


A

A színterápia ciklusainak kiválasztása
szimbólumon állva nyomja meg a

gombot. A
gombokkal válassza ki a
kívánt ciklust.
1 Fény (előre beállított időtartam 30 perc)
2 ELLAZÍTÓ ciklus
3 ÉLÉNKÍTŐ ciklus
4 ERŐSÍTŐ ciklus
5 HARMONIZÁLÓ ciklus
6 REGENERÁLÓ ciklus
7 AZURKÉK szín
8 LILA szín
9 PIROS szín


Az előre beállított ciklusidőtartam 10 perc.

Nyomja meg a
kívánt ciklust.

gombot, ha kiválasztotta a

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a színterápia ideje
alatt egyéb funkció is aktív, úgy azon funkció
lejárta
után
20
perccel
a
színterápia
automatikusan kikapcsol.
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A

Színek kiválasztása
szimbólumon állva nyomja meg a

gombot. A
gombokkal lépjen a
(szünet) szimbólumra, várja meg, hogy a
fény a kívánt színt elfogadja, majd újra
nyomja meg a
gombot. Ezzel a szín
egyenlöre szünetbe állítva.

A

A szín visszavonása
szimbólumon állva nyomja meg a

gombot. Álljon a

(play) szimbólumra,

majd újra nyomja meg a
kikapcsolva a funkciót.

gombot, ezzel

 Visszatérés a Start menübe
A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy
a kurzorral az ESC szövegre lépünk, majd
megnyomjuk a

gombot.
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VILÁGÍTÁS (csak ha a modell ezzel felszerelve)

Ne nézzen hosszan a lámpa fényébe!

Válassza ki a „Világítás” (
) funkciót az 1. vagy a 2. menüből, majd nyomja meg a
gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi beállítások találhatóak.



1. Gyorsmenü

2. menü

Beállítások menüje:
1.
2.
3.
4.
5.

A mindenkori menü száma
Kiválasztott funkció
ESC
On/Off – világítás
Beállított idő
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Működési paraméterek



„Világítás” – Bekapcsolás

Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal lépjen az ON szövegre majd újra
nyomja meg a
gombot, ezzel aktiválva a
funkciót. A beállított idő lejártával a funkció
autómatikusan leáll (30 perc).


„Világítás” – Kikapcsolás

Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal lépjen az OFF szövegre majd újra nyomja
meg a

gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a világítás ideje
alatt egyéb funkció is aktív, úgy azon funkció
lejárta után 10 perccel a színterápia
automatikusan kikapcsol.

 Visszatérés a Start menübe
A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a
kurzorral az ESC szövegre lépünk, majd
megnyomjuk a

gombot.
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RÁDIÓ (csak ha a modell ezzel felszerelve)

 Válassza ki a „Rádió” (
) funkciót az 1. vagy a 2. menüből, majd nyomja meg a
gombot, ezáltal a funkció azon menüjébe lép, ahol az eddigi beállítások találhatóak.

2. Gyorsmenü

2. menü

Beállítások menüje:
1. A mindenkori menü száma
2. Kiválasztott funkció
3. ESC
4. On/Off – működési idő
5. Beállított idő
6. Frekvencia
7. Beállított frekvencia
8. Hangerő szabályozó
9. Beállított hangerő
10. On / Off kiegészítő csatorna
11. Beállított paraméterek

Navigáló menü

Működési paraméterek
 „Rádió” – Bekapcsolás
Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal
lépjen az ON szövegre majd újra nyomja meg a
gombot, ezzel aktiválva a funkciót. A beállított
idő lejártával a funkció autómatikusan leáll (30
perc).


„Rádió” – Kikapcsolás

Nyomja meg a
gombot. A
gombokkal lépjen az OFF szövegre majd újra nyomja meg
a

gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót.
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Működési paraméterek

 Frekvencia kiválasztása
A

szimbólumon állva nyomja meg a

gombot. A
gombokkal válassza ki a
kívánt frekvenciát (autómatikus kereső). Majd
újra nyomja meg a
a frekvenciát.

gombot, ezzel kiválasztva

 Hangerő szabályozása
A

szimbólumon állva nyomja meg a

gombot. A

gombokkal válassza ki a

kívánt hangerőt. Majd újra nyomja meg a
gombot.

 „Kiegészítő csatorna” – Bekapcsolás
A

szimbólumon állva nyomja meg a

gombot. A

gombokkal lépjen az ON

szövegre majd újra nyomja meg a
gombot,
ezzel aktiválva a funkciót. A kiegészítő csatorna
aktíválásakor a rádió kikapcsol.
 „Kiegészítő csatorna” – Kikapcsolás
A

szimbólumon állva nyomja meg a

gombot. A

gombokkal lépjen az OFF

szövegre majd újra nyomja meg a
ezzel kikapcsolva a funkciót.

gombot,

 Visszatérés a Start menübe
A funkció menüjéből úgy lehet kilépni, hogy a
kurzorral az ESC szövegre lépünk, majd
megnyomjuk a

gombot.
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