
                                     CF4 panou de comandă cromoterapie 
 
 

 1).Pornirea/oprirea panoului de comandă cromoterapie       

           

 Pornirea panoului de comandă cromoterapie        

         - Porniți sistemul de comandă apâsănd tasta numărul 1.    

         - Pe afișajul digital numărul 6 apare numărul 1 de program.     

         - Iar pe afișajul digital numărul 7 apare durata actuală de funcționare.    

 Oprirea panoului de comandă cromoterapie        

         - Opriți sistemul de comandă apâsănd iarăși tasta numărul 1.   

         - De pe afișaj dispar toate informațiile.      

           

 2) Alegerea programului de schimbare culoare       

           

 În tabelurile de mai jos sunt specificate în cadrul programelor setate din fabrică culorile și durata de schimbare 

a culorilor.În cadrul programului dat putem modifica durata schimbării culorilor /vezi capitolul 3 ” Modificarea  
duratei de funcționare”/. 

  

 Pornirea panoului de comandă culoare/vezi capitolul 1)./      

         - Porniți sistemul apâsănd tasta numărul 1.    

 Alegerea numărului de program si pornirea programului      

         - Apăsați tasta numărul 2 până când nu se aprinde Ledul indicator numărul 5, tasta 
de alegere program. 

 

         - Cu ajutorul tastelor de ajustare număril opt alegeți programul dorit.   

         - Pe afișajul digital numărul 6 apare valoarea programului ales.    

         - Pe afișajul digital numărul 7 apare durata programului setat.   

         - Apăsând tasta numărul 10 Start/Stop se pornește programul setat.    

         - Programul se repetă încontinuu până când este apăsat tasta numărul 10 Start/Stop, 

după care poate fi setat o altă valoare. 
         - Sistemul după 12 ore de funcționare continuu  se oprește automat.    

 Sfârșitul programului, și oprirea panoului de culoare      

         - Apăsați tasta numărul 10, sistemul de comandă schimbare culori se oprește.   

         - Cu ajutorul tastei numărul 1 sistemul se oprește definitiv(se dezactivează alimentarea 

electrică). 

   

         - De pe afișaj dispar toate informațiile.      

           

 3). Modificarea duratei de funcționare (timp)       

           

 Durata de schimbare a culorilor se poate modifica în timpul programului setat în desfășurare. Din această 

cauză se modifică automat durata timpului de funcționare exprimat în % a culorilor. 
        

 Pornirea panoului de comandă culoare /vezi capitolul 1). /      

         - Porniți sistemul apâsănd tasta numărul 1.    

 Alegerea numărului de program si pornirea programului      

 Modificarea duratei de funcționare (max. 99 minute/program)     

         - Apăsați tasta numărul 2. până când nu se aprinde Ledul indicator numărul 4. care semnalizează 
activarea funcției de durată funcționare. 

         - Cu ajutorul tastelor de ajustare numărul 8 setați durata de funcționare dorită /max.99 minute/ 

         - Pe afișajul digital numărul 7 apare valorea timpului setat.   

         - Apăsând tasta numărul 10 Start/Stop se pornește programul setat.   

         - Programul se repetă încontinuu până când este apăsat tasta numărul 10 Start/Stop, 

după care poate fi setat o altă valoare. 

         - Sistemul după 12 ore de funcționare continuu  se oprește automat.    

 Sfârșitul programului, și oprirea panoului de culoare      

         - Apăsați tasta numărul 10, sistemul de comandă schimbare culori se oprește.   

         - Cu ajutorul tastei numărul 1 sistemul se oprește definitiv(se dezactivează alimentarea 

electrică). 

   

         - De pe afișaj dispar toate informațiile.      



           

           

  

4). Alegerea manuală a culorii 

       

  

 

         

 Cu alegerea manuală a culorii putem opta pentru culoarea sau combinația de culoare dorită care să ilumineze cabina  

de saună. 

           

 Pornirea panoului de comandă culoare /vezi capitolul 1). /      

         - Porniți sistemul apâsănd tasta numărul 1.    

 Pornirea și alegerea culorii sau combinației de culori      

           

           

         - Apăsați tasta numărul 2. până când nu se aprinde Ledul indicator numărul 3. care semnalizează 

activarea funcției de setare manuală. 
         - Ledurile indicatoare numărul 6 și 7 se sting.       

         - Ledul indicator numărul 9. Se aprinde.      

         - Cu ajutorul tastei numărul 8 alegeți culoarea preferată sau combinația de culori care vă place. 

         - Cu ajutorul tastei numărul 9 puteți să alegeți dintre culorile și combinațiile de culori de mai jos: 

           

  roșu         

  roșu+galben        

  galben         

  galben+verde        

  verde         

  verde+albastru         

  albastru         

  alb(roșu+galben+verde+albastru)       

           

         - Apăsați tasta numărul 10 Start/Stop și programul va porni.   

         - Culoarea/combinația de culori începe să semnalizeze.      

         - Ledul indicator culoare/combinația de culori va semnaliza încontinuu până la apăsarea tastei 

Numărul 10 Start/Stop.  
         - Sistemul după 12 ore de funcționare continuu  se oprește automat.    

 Sfârșitul programului, și oprirea panoului de culoare      

         - Apăsați tasta numărul 10, și sistemul se oprește.   

         - Cu ajutorul tastei numărul 1 sistemul se oprește definitiv(se dezactivează alimentarea 

electrică). 

   

         - De pe afișaj dispar toate informațiile.      

           

 Atenție!         

 În cabina de saună, utilat cu sistem de cromoterapie temperatura nu poate să depășească 85 oC !  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  
 
Programe de culori 

       

           
     Program 1          

 Culoare/combinație de culori durată durata în %  Program 4     

 roșu  2 10  Culoare/combinație de culori durată durata 
în % 

 

 roșu+galben 2 10  galben  12 50  

 galben  2 10  roșu  12 50  

 galben+verde 2 10  Durata programului:      24 minute  

 verde  2 10       

 verde+albastru  2 10       

 albastru  2 10       

 toate(alb) 6 10  Program 5     

 Durata programului:      20 minute  Culoare/combinație de culori durată durata 

în % 

 

      albastru  12 50  
     Program 2     verde  12 50  

 Culoare/combinație de culori durata durata în  %  Durata programului:      24 minute  

 albastru  7 22.6       

 verde  7 22.6       

 galben  7 22.6       

 roșu  7 22.6       

 toate(alb) 3 9.7       

 Durata programului:      31 minute       

           

           

           

           

 Program 3      Program 6     

 Culoare/combinație de culori  durată durata în %  Culoare/combinație de culori durată durata 
în % 

 

   
 albastru  4 25  albastru  4 14.8  

 verde  4 25  albastru+verde  2 7.4  

 galben  4 25  verde  4 14.8  

 Roșu  4 25  verde+galben 2 7.4  

 toate(alb) 4 25  galben  4 14.8  

 Durata programului:      16 minute  galben+roșu 2 7.4  

      roșu  4 14.8  

      roșu+albastru  2 7.4  

  

 
 

 

    toate(alb) 3 11.1  

      Durata programului:      27 minute  

            

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  

   

 

 

 

 
 

rot/red                                                                  
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roșu 

      

 gelb/yellow        = galben       

 gruen/green        = verde       

 blau/blue        = albastru       

 


