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Parabéns! Você acabou de adquirir o
que há de mais moderno em
conforto e lazer na hora do seu banho.
Cromoterapia
A cura de problemas orgânicos e emocionais através do uso das cores
O uso das cores nos tratamentos de saúde é relativamente recente. Não existe
histórico sobre a cromoterapia como uma técnica ou uma arte terapêutica bem
organizada como acontece, por exemplo, com a fitoterapia (cura pelas ervas)
ou hidroterapia (tratamento pela água). Na história da medicina, temos notícia
apenas de algumas formas isoladas de aplicações terapêuticas. Nos últimos
trinta anos é que a cromoterapia vem se desenvolvendo mais
organizadamente, graças à evolução da tecnologia e da ciência. Hoje já existem
trabalhos muito interessantes sobre o assunto desenvolvidos por grupos não
exatamente ligados à medicina natural. Mas sim a universidades, faculdades de
psicologia, etc. A Europa foi pioneira neste campo e seus cientistas têm utilizado
de forma regular as cores como um método de tratar problemas orgânicos e
emocionais. Os adeptos da medicina natural têm muita simpatia pela
cromoterapia e existem vários médicos naturalistas, inclusive no Brasil, que
costumam aplicá-la com sucesso. Alguns deles não hesitam em considerar a
cromoterapia como parte importante da medicina do futuro, devido a sua
simplicidade, facilidade de aplicação e eficácia.
Aplicações da cromoterapia
As cores afetam profundamente nossas energias vitais e nossas emoções.
Saiba como aplicá-las de modo a harmonizar os aspectos físicos e mentais.
Na medida em que nosso organismo se relaciona com o meio ambiente, recebe
estímulos constantes sob a forma de cores e luzes. Isso se dá também com as
plantas e os animais. A sensação de bem-estar, de amplitude, de serenidade e
paz que experimentamos numa floresta não se deve apenas ao ar puro e ao
aroma agreste, mas à grande influência que a cor verde exerce sobre nossas
vibrações mais sutis.
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As cores da cromoterapia...
Vermelho: - É vitalizante, estimulante e excitante. Estimula o sangue e libera
adrenalina. Intensifica as funções do corpo estimulando o sistema nervoso e
fortalecendo a atividade do fígado. Combate também resfriados sem febre.
Amarelo - Alguns terapeutas afirmam que o amarelo fortalece os olhos e os
ouvidos além de ajudar na cura da artrite, estimular o sistema nervoso central,
bom para prisão de ventre, potencializa o fósforo e o sódio e estimula o intelecto.
Verde - Favorece o equilíbrio hormonal, estimula órgãos digestivos, tem ação
refrescante e anti-infecciosa. Alivia a insônia, pode ser útil em problemas do
coração, úlceras, dores de cabeça, casos de câncer e outros. Também pode
estar associada afetivamente à paz, natureza, saúde, abundância,
tranquilidade, equilíbrio, esperança e juventude. Harmoniza as flutuações do
estado de espírito e provoca melhor equilíbrio nos casos de insatisfação e
impaciência.
Azul - De todas é a mais curativa. Extremamente relaxante, traz paz, auxilia na
remoção de dores de cabeça e enxaquecas e é útil em casos de asma. Ajuda a
baixar a pressão arterial, assim como acalma e traz clareza mental, indicado
também para infecções com febre.
: - Representa a pureza de todos os seres.
Alguns terapeutas afirmam que pode-se mesclar, misturar, as cores para atingir
o objetivo desejado.

A instalação do equipamento deve ser feita por pessoas qualificadas!
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A

A Cromoterapia da AQUAPLÁS é um
equipamento cujo objetivo é
porporcionar momentos agradáveis
na hora do seu banho.

C

Liga e
Desliga
Cores

Possui um Canhão de Luz que fica
instalado dentro da sua banheira que
ao ser ligado iluminará todo o volume
de água dando uma sensação de
extremo relaxamento.

D
UAPLÁS
AQ

Componentes
A - 1 Painel de Controle
B - 1 Canhão de Luz
C - 1 Caixa de Comando
D - 1 Porca borboleta
E - 1 Fita dupla face com película
protetora (fixada atrás do painel)
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Apresentação
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Garantia
- Válida por 1 ano a partir da data da Nota Fiscal de compra.
- A garantia abrange apenas e tão somente substituição de peças que
apresentarem, comprovadamente, defeitos de fabricação. Portanto excluem-se
defeitos provenientes do uso e/ou instalação inadequados.
- Para atendimento do serviço autorizado é obrigatório a apresentação da Nota
fiscal de compra e quando for solicitado atendimento domiciliar será cobrado do
proprietário uma taxa de visita, caso o equipamento esteja fora da garantia.
- As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos serão por
conta do proprietário, caso o equipamento esteja fora da garantia.
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Instalação do canhão de luz exclusivo
para SPA’S
Este por sua vez deverá ser fixado dentro do SPA na altura dos jatos da hidro, e
para esse trabalho deverá ser utilizado uma “serra copo” com diâmetro de 2”
(duas polegadas).
Após furação basta instalar o Canhão de Luz conforme desenho e instruções
abaixo.
SPA

Anel de Vedação

Canhão
de Luz

Porca

Instruções:
- Tira-se a porca do Canhão de Luz.
- Passa-se o conector e o Canhão de Luz através do furo de 2” feito pela serracopo apoiando o Anel da Vedação no casco da banheira. O Canhão de Luz
deverá ser visto pelo lado interno da banheira.
- Coloca-se a porca no Canhão de Luz e com a auxílio de uma chave deve ser
feito o aperto.
- Conectar o cabo do Canhão de Luz na Caixa de Comando.
OBS: O Canhão de Luz deverá ser instalado em um local próximo da
porta de inspeção para que possa ser removido/trocado caso haja
problemas futuros.
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Instalações
Inicialmente deve-se selecionar em
qual tensão (voltagem) será ligada a
cromoterapia. Na figura ao lado temos
um esquema de ligação para
selecionar a tensão em 127V ou 220V.
O fio na cor PRETA deverá ser ligado
em uma fase na rede elétrica.
O fio na cor Branca deverá ser ligado na
outra fase na rede elética juntamente
com o fio MARROM se a cromoterapia
estiver em 127V ou com o fio
VERMELHO se a cromoterapia estiver
em 220V. Deverá ser isolado o fio que
não for utilizado.

Branco

127V
Rede
Elétrica

Marrom
Vermelho
Preto

Branco

220V
Rede
Elétrica

Caixa de
Comando

Marrom

Caixa de
Comando

Vermelho
Preto

“Ligações elétricas diferentes do
diagrama apresentado causarão
danos irreversíveis ao equipamento”
Após a instalação da Caixa de Comando na rede elétrica deve-se selecionar o
local onde será fixado o Painel de Controle. Este deve ser fixado na borda da
banheira fazendo um furo de 20mm de diâmetro com uma broca ou “serra copo”
em uma furadeira.
Observe atentamente a distância entre o Painel de Controle e a Caixa de
Comando pois o cabo de ligação entre os dois não poderá ser cortado em
hipótese alguma. Se for necessário prolongar os cabos, solicitar extensões
junto aos locais de assistência técnica da AQUAPLÁS.
Lembre-se de retirar a película protetora e apertar a porca borboleta para uma
perfeita fixação do painel de controle.
Próximo passo será a fixação do Canhão de Luz.
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Instalação do canhão de luz exclusivo
para Banheiras

E
C
A
B
D
F
O canhão de luz exclusivo para banheiras é composto de:
A - Porca
B- Corpo
C- Espaçador
D- Circuito Eletrônico
E- Lente
F- Canopla Cromada (A canopla pode ser redonda ou
quadrada dependendo do modelo da banheira)
Fixação do Canhão de Luz: Deverá ser fixado dentro da
banheira na altura dos jatos da hidro, e para esse trabalho
deverá ser utilizado uma “serra copo” com diâmetro de 38 mm
(trinta e oito milimetros).
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OBS: O Canhão de Luz deverá ser instalado em um
local próximo da porta de inspeção para que possa ser
removido/trocado em uma eventual necessidade de
manutenção.
Após furação basta instalar o Canhão de Luz conforme
desenho e instruções abaixo.
Banheira
Anel de Vedação

Passar
Silicone

Cropo

Circuito
eletrônico
Lente

Porca

Instruções:
- Tirar a porca do Canhão de
Luz.
- Passar silicone na parte do
corpo que fica apoiada na
banheira. Não passe silicone
na canopla cromada pois ela
pode ser removida pela frente
em uma eventual
necessidade de manutenção.

- Passar o conector e o Canhão de Luz através do furo de 38 mm
feito pela serra-copo apoiando o Anel da Vedação no casco da
banheira. O Canhão de Luz deverá ser visto pelo lado interno da
banheira.
- Apertar a porca no Canhão de Luz.
- Conectar o cabo do Canhão de Luz na Caixa de Comando.
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FUNCIONAMENTO
Teclas do Painel de Controle
Liga e
Desliga

Cores

=>Tem como função ligar e desligar a cromoterapia.
=> Tem como função executar buscas de cores e formas de
iluminação: fixa ou modo-pisca.
=> Tem como função deixar uma uma cor ou forma de iluminação
ativa até que este botão seja pressionado novamente.
Funcionamento da Cromoterapia

Após fixação do Painel de Controle, Canhão de Luz e conexão dos cabos a
Caixa de Comando. Deve-se ligar a rede elétrica e seguir os passos abaixo.
1- Botão Liga e Desliga => Neste botão existe um led que fica piscando quando
o sistema está energizado. Ao pressionar o botão o led ficará aceso. O Canhão
de Luz irá acender e automaticamente ficará alternando as cores.
.
2- Botão Cores => Quando pressionado, a cromoterapia irá “saltar” para a cor ou
forma de iluminação seguinte .
3- Botão
=> Quando pressionado, a cor que estiver na cromoterapia não
será trocada até que este botão seja pressionado novamente. Exemplo: A
cromoterapia está com a cor vermelha em modo-pisca e neste momento o
usuário aciona o botão
. A cromoterapia ficará neste modo até o momento
que o usuário acionar novamente o botão
.
A cromoterapia, ao ser ligada, ficará alternando entre as cores disponíveis e
também formas de iluminação que são
cores fixas, cores piscando,
combinação de cores fixas e combinação de cores piscando.
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Conserve este manual para futuras consultas!

Leia atentamente
este manual
antes da instalação
do equipamento.

Equipamento BI-VOLT

STAMPLAS ARTEFATOS DE PLÁSTICO LTDA
Av. Anton Von Zuben 2321 - Jd. Bandeira II - Campinas - SP
CNPJ:47930078/0001-79
Fone: (19) 3727-7700
Fax: (19) 3727-7701
stamplas@stamplas.com.br
www.aquaplas.com.br

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio.

