
Anleitung für die Farblichttherapie 
1. EINSCHALTEN 

Drücken Sie die Tasten (Bild unten) um die Farblichter einzuschalten. 
(die Sauna muss eingeschalten sein) 
 

       (Bild 1.) 
 
2. FARBAUSWAHL 

Drücken Sie eine der 4 Tasten um das gewünschte Farblicht 
einzuschalten.  
(Sie können auch alle Farblichter gleichzeitig einschalten.) 
 

 (Bild 2.) 
 

3. FARBEN 
Rot, Gelb, Blau, Grün 
 

4. AUSSCHALTEN 
Drücken Sie die Tasten (Bild 1.) um die Farblichttherpie auszuschalten. 
(Wenn Sie die Sauna ausschalten, schaltet sich die Farblichttherpie 
ebenfalls aus)  



 

Návod na světelnou terapii 
 

1. ZAPNUTÍ 
Pro zapnutí barevných světel zatlačte tlačidlo dle níže uvedeného obrázku. 
( sauna musí být zapnuta ) 
 

    ( obr. 1 ) 
 
2. VÝBĚR BARVY 
Pro výběr požadovaného barevného světla stlačte jedno ze čtyř  tlačidel. 
( je možné si zvolit současně více světel ) 
 

   ( obr. 2 ) 
3. BARVY 
Rudá, žlutá, modrá, zelená 
 
4. VYPNUTÍ 
Pro vypnutí světelné terapie stlačte tlačidla dle obrázku 1. 
( V případe, že saunu vypnete, vypne se zároveň i světelná terapie ) 
 
 
 
 
 



Návod na svetelnú terapiu 
 

5. ZAPNUTIE 
Pre zapnutie farebných svetiel zatlačte tlačidlo podľa nižšie uvedeného obrázku. 
( sauna musí byť zapnutá ) 
 

    ( obr. 1 ) 
 
6. ZVOLENIE FARBY 
Pre navolenie požadovaného farebného svetla stlačte jedno zo štyroch  tlačidiel. 
( je možné zvoliť súčasne viac svetiel ) 
 

   ( obr. 2 ) 
7. FARBY 
Červená, žltá, modrá, zelená 
 
8. VYPNUTIE 
Pre vypnutie svetelnej terapie stlačte tlačidlá podľa obrázku 1. 
( V prípade, že saunu vypnete, vypne sa zároveň aj svetelná terapia ) 
 

 
 
 



Upute za svjetlosnu terapiju 
1. UKLJUČI 

Pritisnite tipku (slika ispod) za uključivanje svjetlosne terapije. 
(sauna mora biti uključena) 

       (slika 1.) 
2. IZBIRA BOJE 

Pritisnite jednu od 4 tipki za uključenje željene boje  svjetlosti.  
(Možete uključiti sve od jednom..) 

 (slika 2.) 
3. BOJE 

crvena, žuta, plava, zelena 
 

4. ISKLJUČENJE 
Pritisnite tipke (slika 1.) za isključenje svjetlosne terapije. 
(Kad isključite saunu, svjetlosna terapijo isto se isključi)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Navodilo za barvno terapijo 
1. VKLOP 
Pritisnite tipke (slika spodaj) za vklop barvne terapije. 
(savna mora biti vklopljena) 
 

       (slika 1.) 
2. IZBIRA BARVE 
Pritisnite eno od 4 tipk za vklop željene barvne svetlobe.  
(Hkrati lahko vklopite vse..) 
 

 (slika 2.) 
 

3. BARVE 
rdeča, rumena, modra, zelena 
 

4. IZKLOP 
Pritisnite tipke (slika 1.) za izklop barvne terapije. 
(Ko izklopite savno, se barvna terapija prav tako izklopi)   

 
 
 
 



Instrucţiuni pentru terapia cu lumină colorată 
 

1. APRINDERE 
Apăsaţi tastele (vezi imaginea de mai jos) ca să aprindeţi luminile 
colorate. (sauna trebuie să fie pornită) 
 

       (imaginea 1.) 
 
2. ALEGEREA CULORII 

Apăsaţi una dintre cele 4 taste ca să aprindeţi lumina colorată dorită. 
(Puteţi aprinde simultan toate luminile colorate.) 
 

 (imaginea 2.) 
3. CROMOTERAPIE 

roşu, galben, albastru, verde 
 

4. ÎNCHIDERE 
Apăsaţi tastele (imaginea 1.) ca să închideţi terapia cu lumini colorate . 
(Când închideţi sauna, se închide şi terapia cu lumini colorate) 

 
 
 



A fényterápia használata 
 
A fényterápia kizárólag a szauna bekapcsolása után használható. 
 
A kívánt színt (piros, sárga, kék, zöld) a 4 kapcsoló segítségével kapcsolhatja be. 
Akár mind a 4 színt bekapcsolhatja egyidejűleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kapcsolók ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki az izzókat. 
Amennyiben a szaunát üzemen kívül helyezi, az izzók automatikusan kikapcsolnak. 
 
 
 
 
 
 
 


