Manuál k ovládání ZESILOVAČE RGB SIGNÁLU
K žárovkám a světlometům LED-STAR POWER RGB

A./

OVLÁDÁNÍ ŽÁROVKY DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Veškeré změny barev se přepínají větším tlačítkem na dálkovém ovladači.
Změny barev provádějte plynule, v cca sekundových intervalech.
Tlačítko nemačkejte v příliš rychlých intervalech.
Změny barev probíhají v tomto pořadí:
1.
Režim plynulého přechodu barev žlutá » azurová » fialová
2.
Červená
3.
Zelená
4.
Modrá
5.
Azurová
6.
Žlutá
7.
Fialová
8.
Bílá
9.
Režim skokového přechodu barev červená » zelená » modrá
10.
Režim skokového přechodu barev červená » zelená » modrá » žlutá » azurová » fialová
11.
Režim plynulého přechodu barev červená » zelená » modrá
Vypnutí a zapnutí žárovky se ovládá taktéž větším tlačítkem na dálkovém ovládání.

B./

MANUÁLNI OVLÁDÁNÍ ŽÁROVKY VYPÍNAČEM - PŘERUŠOVÁNÍM TOKU ELEKTRICKÉHO
PROUDU

Žárovku LED-STAR POWER RGB-E lze také ovládat krátkým, přerušovaným stiskem elektrického
vypínače, kdy dochází ke změnám režimů ve stejném pořadí, jako u ovládání dálkovým ovladačem.
U manuálního ovládání je důležité, aby „digitální dálkový spínač (synchronizer)“, byl uveden dálkovým
ovladačem do režimu „ON“.

•

Do ovladače používejte napájecí baterii velikosti A23.

•

Žárovky LED-STAR POWER RGB-E řeší problém se synchronizací více RGB žárovek v bazénu.
Součástí žárovky je „dálkový digitální zesilovací spínač (synchronizer)“, umožňující na tento
napojit žárovky do výkonu až 1.000Watt. Pro eliminaci možných problémů se synchronizací,
všechny žárovky napojujte vždy na jeden transformátor.

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupil náš produkt, LED žárovku LED-STAR PAR56 RGB 40W.
Žárovku, která dodá Vašemu bazénu nejen nádech exkluzivity a individuality, ale podstatnou měrou také dokáže
ovlivnit Vaši mysl a zdraví.
Je již plně dokázaným faktem, že různá barevná spektra, dokáží ovlivňovat náš život a každá barva působí na
různé aspekty naší psychiky a tělěsného zdraví, kdy léčení světlem, tzv.Coloroterapie je v podstatě léčba světlem
a barvou . Využívá se převážně k relaxaci, k prevenci i léčbě, kdy tato metoda používá barev a světla k vyvážení
energie v lidském těle. Nejsou to jen barvy, které pomáhají cítit se lépe, ale také energie světla, které tyto barvy
odrážejí.
Červená barva
Dodává člověku sebedůvěru, energii, elán a aktivitu. Pomáhá při celkovém zhroucení a vyčerpání organismu, kdy
je zapotřebí nabrat dostatek energie. Uvolňuje potlačené vášně a probouzí sexualitu. Odhaluje dřímající
kreativitu, pomáhá člověku otevřít oči a nahlédnout do reality. Naplňuje tělo vitalitou a energií. Pomáhá nám
udržet si vlastní energií a nezabývat se zbytečně ostatními.
Terapeutické účinky: zrychluje tep, dech, krevní tlak. Ovlivňuje svalový tonus a metabolismus. Doporučuje se
při zácpách a nevolnostech. Má hřejivé účinky.

Modrá barva
Je barva harmonie, klidu. Vnáší mír do mysli i ducha. Je vhodná pro odpočinek a uvolnění. Pomáhá překonat
komunikační bloky. Zvyšuje koncentraci, pomáhá lidem při nervozitě a vnitřním chaosu najít hluboký klid a
tvořivost. Pomáhá překonat velké ztráty a oprostit člověka od strachu.
Terapeutické účinky: je vhodná při astmatu a zánětlivých onemocněních, působí chladně. Aktivuje štítnou žlázu
a harmonizuje ji. Je vhodná pro terapeutické účely v případě překonávání ztráty někoho blízkého. Pomáhá
navozovat klid a mír v mysli.

Zelená barva
Je barvou přírody a proto je hodně využívána v terapeutické oblasti. Je to barva zdrženlivosti a sebevědomí.
Harmonizuje, zklidňuje, neutralizuje a snižuje bolest. Pomáhá člověku opět nalézt smysl a směr životní cesty. Je
neutrální a pomáhá tak překonat závist a žárlivost. Je vhodná pro lidi, kteří mají problém s nerozhodností.
Pomáhá vidět věci reálně. Harmonizuje vypjaté životní situace a okolnosti.
Terapeutické účinky: ovlivňuje sluch a pomáhá se spánkovými problémy. Podporuje paměť a rozvíjí tvořivost
(hlavně u malých dětí). Snižuje jakékoliv bolesti. Je vhodná při onemocnění různými virózami.

Fialová barva
Je barva meditace, uvolnění a odevzdanosti. Ovlivňuje tělo i mysl, podporuje zájem a péči o sebe i o ostatní.
Fialová barva projasňuje lidský potenciál a aktivuje ho. Barva klidu a pohody.
Terapeutické účinky: zklidňuje a uvolňuje tělo, relaxuje svaly. Hodí se po operacích a při rekonvalescenci.
Zahřívá při nachlazení a vyrovnává hormonální hladiny.

Žlutá barva
Působí kladně na smysly, zlepšuje náladu, je velmi optimistická. Kreativní a svěží. Ovlivňuje zrak. Působí přímo
na nervovou soustavu, pomáhá vstřebávat vědomosti a rozvíjet znalosti. Působí proti apatii a ospalosti. Má
schopnost harmonizovat.
Terapeutické účinky: působí na vnitřní orgány jako je žlučník a slinivka. Je vhodná při nervových problémech,
bulimii, anorexii a drogové závislosti. Je vhodná při syndromu „vyhoření“, tedy pro přetažené manažery a nebo
studenty, kteří mají pocit, že už nezvládají pojmout více učiva.

Bílá barva
Prozrazuje citlivost, smysl pro pořádek a čistotu. Pomáhá osvětlovat a pročišťovat. Rozjasňuje mysl a pomáhá
věci vykrystalizovat. Naznačuje ctižádostivost a může působit chladným dojmem. Pomáhá ujasnit a pročistit
myšlenky. Usnadňuje hluboké změny, pomáhá je prosvětlovat a tak nám pomoci spatřit se v novém světle.

