
 
 

• tato barva je charakterizována safírem - pomáhá při ametropii, horečce a 
stresu 

Bílá 

• v období podzimu a zimy nahrazuje sluneční světlo, vyrovnává nedostatek 
energie 

• povzbuzuje tvorbu serotoniny (reguluje nervový systém a spánek) 

• tato barva je charakterizována opálem - pozitivně působí na srdce, krevní 
oběh, trávení, poruchy koordinace a zraku 

Oranžová 

• podporuje pocit bezpečí a radosti ze života 

• zabraňuje depresím, zvyšuje intelektuální schopnosti 

• stimuluje krevní oběh a látkovou výměnu 

• napomáhá při zeštíhlovacích kúrách 

• tato barva je charakteristická pro topaz - pomáhá odbourávat impotenci, 
křečové žíly, celulitidu a astma 

 
Modrá 

• přináší uvolnění, uklidnění, meditaci 

• zmírňuje poruchy spánku, bolesti hlavy a kloubní potíže, snižuje chuť k jídlu 

• podporuje schopnost koncentrace 

• doporučována při neuróze a pocitech strachu 

• tato barva je charakteristická pro safír - pozitivně působí při astmatu, pálení 
očí, žaludečních či nervových potížích, posiluje nervový systém 

 
Fialová 

• zklidňuje nervy, potlačuje poruchy spánku, stres a napětí 

• má očistné účinky, pomáhá při hojení ran a potlačování celulitidy, 
povzbuzuje mízu 

• fialový ametyst redukuje bolesti hlavy, nespavost, migrény, stres a nervozitu 
 
Červená 

• povzbuzuje psychickou a duševní aktivitu, stimuluje smyslnost a odbourává 
stavy depresí 

• tato barva je charakteristická pro rubín - působí proti křečím a přílišnému 
stažení svalů, povzbuzuje srdce, reguluje krevní tlak, mírní bolesti hlavy a 
nespavost 

 

Návod na montáž a obsluhu 
chromoterapie 

 

 



 
 

ELEKTROINSTALACE CHROMOTERAPIE 
Vany s chromoterapií je zařízení třídy „II“, proto veškeré instalace a zásahy do 
elektrických rozvodů může vykonávat pouze osoba vlastnící platné osvědčení a 
která má oprávnění pro montáž podle vyhl. č. 50/78 Sb.. 
Jištění elektrického přívodu musí být provedeno jističem 6A s charakteristikou B a 
proudovým chráničem s vypínacím proudem nejvýše 30 mA. Alternativně lze 
použít sloučený prvek - jistič kombinovaný s proudovým chráničem. Napájecí 
kabel do řídící jednotky musí být typ CYKY-O 2×1,5 nebo CYKY-J 3×1,5 
(zelenožlutý vodič se izolovaně zakončí, nezapojuje se). 
 
Důležité upozornění! 
 
Elektroinstalace v prostorách s vanou či sprchou 
Je-li prováděna rekonstrukce elektroinstalace v prostorách s vanou či sprchou, je 
nutné vždy postupovat v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 a dle výše 
uvedených podmínek. 
Pouze dojde-li k rekonstrukci bytového jádra bez rekonstrukce elektrických 
rozvodů v bytě, je možné ponechat přívodní vedení v systému sítě TN-C a použít 
přístrojů se zabudovaným proudovým chráničem. Toto řešení je však přípustné 
pouze do doby rekonstrukce elektrických rozvodů, kdy je nutno dané obvody 
provést v soustavě TN-S a ochranné a jisticí přístroje soustředit v bytové 
rozvodnici. 
Po provedení přívodu elektrické energie do místa vany Vám musí firma, která 
přívod realizovala, vystavit revizní zprávu elektrického rozvodu a přívodu k vaně 
dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6/2007!  
 
Technické parametry chromoterapie  
Spotřebič II. třídy  
Napětí: 220-240V, 50Hz 
Příkon: 6,5 W 
Krytí: PP 55 
Ovládací tlačítko: max. AC 12V 
Vnější průměr světla: 56 mm 
 
MONTÁŽ CHROMOTERAPIE DO VANY 
Chromoterapie je dodávána již ve smontovaném stavu spolu s vybranou vanou. 
Chromoterapii můžeme namontovat do jakékoliv vany bez ohledu na výrobce vany. 
 
 
 

TECHNOLOGIE 
Ve vaně je zabudované vodotěsné, velmi ploché světlo, které prosvětluje koupel 
barvami a prostřednictvím zrakových receptorů ovlivňuje tělesné funkce. 
Pozitivních účinků je pak dosahováno působením základních barev – červené, 
žluté, zelené a modré a jejich vzájemným prolínáním. Chromoterapie se pohodlně 
ovládá pomocí piezoelektrického ovladače, elektronicky řízený systém pozvolna 
mění varvy světelného spektra anebo zastaví prolínání na vybraném odstínu 
barvy. 
 
OVLÁDÁNÍ CHROMOTERAPIE 

 

první sepnutí – krátký stisk 

chromoterapie se 
aktivuje, 

barvy se automaticky 
mění 

kroužek je bez 
podsvícení 

druhé sepnutí – dlouhý 
stisk (cca 2 sekundy) 

zastaví se cyklus změny 
barev na aktuální barvě 

kroužek je bez 
podsvícení 

další sepnutí – krátký stisk chromoterapie se vypne 
kroužek je bez 

podsvícení 

 

Krátký stisk ovládacího tlačítka aktivuje chromoterapii, automaticky se mění barvy. 
Cyklus změny barev trvá cca 1,5 minuty. Barvy se mění v pořadí: bílá, přechod do 
modré, modrá, přechod do zelené, zelená, přechod do žluté, žlutá, přechod do 
červené, červená, přechod do bílé, bílá. Dlouhým stiskem tlačítka chromoterapie se 
zastaví automatická cyklace barev a zůstane svítit Vámi zvolená barva, při které jste 
provedli dlouhý stisk tlačítka. Dalším krátkým stiskem se chromoterapie vypne.  
Po 30 minutách provozu se chromoterapie automaticky vypne. 
 
ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH BAREV 
Žlutá 

• povzbuzuje k aktivitě ducha i tělo 

• podporuje pocit bezpečí 

• čistí pokožku, odstraňuje toxiny a potlačuje celulitidu 

• stará se o pevné tkáně, napíná pokožku - používaná v kosmetice 
 
Zelená 

• působí proti neurózám (navozuje pocit vnitřní harmonie a klidu) 

• proti bolestem srdce, vznikající v důsledku dlouhodobého působení stresu, 
únavy, nespavosti 

• léčí stavy zápalu (účinky na kůži) 


