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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ COLLAXX SZÍNTERÁPIA TÁVIRÁNYÍTÓHOZ 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk,  

köszönjük, hogy megvásárolta a Collaxx LED színterápiát. Minőségi osztrák termék, mely mögött folyamatos 

fejlesztés és kutatás áll. A LED technológián alapuló Collaxx színterápiák tiszta és intenzív fényt bocsájtanak ki. 

Alacsony fogyasztás, teljesen villódzásmentes működés, magas hőállóság és fényintenzitás. 

Biztonsági figyelmeztetés                                                                                       

Kérjük, ne cserélje ki a távirányító elemét. Az akkumulátor egy speciális, magas hőmérsékletnek ellenálló típus, 

mely a távirányítóba van forrasztva. Kereskedelemben nem kapható, kizárólag a gyártó jogosult a cseréjére. 

Az akkumulátor szakszerűtlen cseréjére tett kísérletek közben fennáll a robbanásveszély, vagy veszélyes 

folyadékok kiömlése. 

 

A 4 gombos távirányító használati utasítása 

                                              

         Léptető gomb 

Átvált a következő színre, valamint aktiválja az egyszínű üzemmódot. Egyszeri lenyomással bekapcsolja a 

színterápiát, folyamatos nyomva tartás mellett pedig kikapcsolja az egységet. 
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           Automata üzemmód gomb 

Átvált a következő színre, és aktiválja az automata üzemmódot. Egyszeri lenyomással bekapcsolja a 

színterápiát, folyamatos nyomva tartás mellett pedig kikapcsolja az egységet. 

Színsorrend: 

A színek a következő sorrendben változnak: piros – narancs – sárga – zöld – türkiz – kék – lila - piros... 

Fehér színt a fényerő maximumra állításával érhet el. 

          Fény intenzitás növelő gomb. 

Növeli a fény intenzitását. Bekapcsolható vele a színterápia. 

          Fény intenzitás csökkentő gomb 

Csökkenti a fény intenzitását, folyamatos nyomva tartás mellett kikapcsolja az egységet. 

          Fényerő fokozatok: 

A sötéttől a világosig a következő beállításokon megy keresztül: kikapcsolt mód – halvány tiszta színek – 

fényes tiszta színek – pasztell színek – fehér szín (csak egyszínű módban) 

 

Szinkronizálás 

Minden távirányítóhoz egyedi sorozatszám tartozik. A színterápiát szinkronizálni kell a távirányítóval első 

használat előtt. Ez gyárilag el van már végezve komplett színterápia egységcsomag esetén. Amennyiben 

szükségessé válik a szinkronizálás pld. távirányító csere/pótlás esetén, kérjük, járjon el az alábbiak szerint: 

1. Áramtalanítsa a színterápiát 

2. Várjon legalább 10 másodpercet 

3. Helyezze a színterápiát újból áram alá 

4. Nyomja meg a            gombot a távirányítón 10 mp-en belül azt követően, hogy újból áram alá helyezte a 

színterápiát. A fenti szinkronizálási eljárással hozzárendelhet egy távirányítót akár több színterápiához is. 

Automatikus üzemmód programozása 

A színváltási időintervallum gyári beállítása automatikus módban 5 perc. Ezt az intervallumot tetszés szerint 

módosíthatja az alábbiak szerint: 

1. Nyomja meg az automata gombot              és tartsa mindaddig lenyomva (kb. 10 másodperc), amíg a sárga 

fény meg nem jelenik. 

2. A programozási mód ezennel aktív. Hagyja a sárgát fényt világítani mindaddig ameddig el nem szeretné 

indítani a következő színt. Ez az idő intervallum terjedhet 10 mp-től 4 óráig. 

3. Ezután nyomja meg az automata gombot              a színváltáshoz. A beállítás ezennel módosításra került. Az 

automata gomb megnyomásától számított időtartam lett ezennel az új színváltási időintervallum. 
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Állapot memória 

A színterápiának van állapotmemóriája. Amikor a színterápiát bekapcsoljuk, a kikapcsolás előtti állapot válik 

újból aktívvá. Az állapot memória áramszünet esetén is működik. Amennyiben a kikapcsolás/áramszünet előtt 

az automata üzemmód volt aktív, az automata üzemmód újból elindul, piros fénnyel kezdve. 

Hibaelhárítás 

Ha a színterápia nem reagál a távirányítóra ellenőrizze a tápegység állapotát. Amennyiben a tápegység 

működőképes és a hiba továbbra is fennáll hajtsa végre a szinkronizálást. Az akkumulátort 28 év készenléti 

időre tervezték, illetve 10 millió gombaktiválásra. Emiatt kizárható annak a lehetősége, hogy a hibát az 

akkumulátor lemerülése okozza. Meghibásodás esetén soha ne próbálja megjavítani a hibás színterápiát! 

Küldje vissza a forgalmazóhoz az összes gyári tartozékával (tápegység, távirányító). Kérjük továbbá, hogy 

mellékelje a hiba leírását. 

Garancia 

A törvényben előírt garancia a számla keltétől érvényes. Ezért kérjük, mindig őrizze meg a számlát! A jótállás 

érvényét veszti amennyiben: 

 

- kinyitja a színterápia, vagy a távirányító házát 

- a színterápiát 125 °C-nál magasabb szauna környezetben üzemelteti 

- a színterápiát idegen tápegységről üzemelteti. 

 

 

 

 


