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WARUNKI GWARANCJI 
1. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem zainstalowania i użytkowania systemu oświetlenia 
   i światłoterapii dekoracyjnej dreamTIME ( DREAMlIGhT,  DREAMMUsIC)  zgodnie z instrukcją 

montażu i obsługi. okres gwa ran cji wynosi 24 miesiące od daty nabycia. 
 klient traci uprawnienia gwarancyjne, jeśli uszkodzenia lub niepoprawne funkcjonowanie 
    systemu powstały na skutek:
 • montażu elementów w miejscach uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowy odbiór fal   
     radiowych. (w specyficznych lokalizacjach może zaistnieć konieczność montażu przez klienta 
   dodatkowej anteny Fm)
 • montażu przez osoby nie mające ważnych uprawnień e1 
 • nieprawidłowego podłączenia do instalacji elektrycznej i błędów montażu,
 • nieautoryzowanych napraw,
 • użytkowania urządzenia niezgodnego z zaleceniami instrukcji,
 • uszkodzeń mechanicznych,
 • uszkodzeń sieci energetycznej lub obniżenia napięcia elektrycznego.
2. reklamacje prosimy zgłaszać w miejscu zakupu urządzenia lub serwisie ruben design sp. z o.o.
3. wady będą usunięte bezpłatnie w ciągu 30 dni poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów.
4. uszkodzenia nieobjęte gwarancją są naprawiane na koszt klienta, który ponosi również koszty 

dojazdu serwisanta.
5. karta gwarancyjna musi być wypełniona w dniu wydania urządzenia i ważna jest tylko z rachun-

kiem, świadectwami kontroli technicznej i podłączenia urządzenia.
6. po ukończeniu naprawy serwisant wypełnia, a klient podpisuje protokół naprawy gwarancyjnej.
7. Firma ruBen desiGn nie wydaje duplikatu karty gwarancyjnej.
8. podpis kLienta na karcie “B” Gwarancji oZnacZa, że ZGadZa się na warunki Gwarancji.

UWAGA! PROSIMY O ZAPEWNIENIE DOSTęPU DO URZąDZEń. PRODUcENT NIE ZWRAcA 
kOSZTÓW ZWIąZANYch Z WYMIANą GlAZURY lUB PRAc BUDOWlANO-REMONTOWYch 
W PRZYPADkU jEj USZkODZENIA Z POWODU BRAkU DOSTęPU PODZESPOŁÓW.

            ...............................                                    ................................. data produkcji                                                pieczęć producenta
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systEM światłoterapii dekoracyjnej  dreaMTIME BLUETOOTH     

MODEl:  [    ]DREAMTIME,   [    ]DREAMLIGHT,    [   ]DREAMMUSIC                            

WERsJA: [    ]piLot,                 [    ]paneL sterowania

                      
NUMER sERyJNy  

spRzEDAWCA          ....................      ....................      .................    

systEM światłoterapii dekoracyjnej  dreaMTIME BLUETOOTH     

MODEl:  [    ]DREAMTIME,  [    ]DREAMLIGHT,   [   ]DREAMMUSIC                            

WERsJA: [    ]piLot,                 [    ]paneL sterowania

                      
NUMER sERyJNy

spRzEDAWCA          ....................      ....................      .................    

 karta Gwarancyjna “A”    

 karta Gwarancyjna “B”    

  data sprZedaży                                      podpis i pieczątka sklepu  

  data sprZedaży                                      podpis i pieczątka sklepu  

............................................................................................
 imię i nazwisko klienta (czytelnie)

..........................................................................................            ..................................
 adres klienta (czytelnie)                  podpis klienta

     UWAGA! Odciętą część “B” karty gwarancyjnej klient przekazuje osobiście lub pocztą firmie RUBEN DESIGN
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1. Próba poprawności działania:
    Wynik próby: DoDatni

 ..............................................................
   nazwisko i podpis pracownika k.t.

2. Badania elektryczne - wg wymagań PN-IEC 335-1
    Wynik próby: DoDatni

 ..................................................................
   Nazwisko i podpis, nr uprawanień E1

ŚWIADECtWO PODŁąCzENIA SYStEMU CHROMOtERAPII 

Oświetlenie LED zostało podłączone do instalacji zasilającej zgodnie z instrukcją  
montażu i sprawdzone w zakresie ochrony przeciwporażeniowej wg PN-IEC-60364

.......................................................  ...............................................................
  Adres   Podpis i pieczęć, nr uprawnień E1św
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 system światłoterapii i muZykoterapii DREAMTIME    LED-RGB
 pARAMETRy ElEKTRyCzNE
 napięcie:    230 V, ~50 Hz,                    
 stopień ochrony:   IP 40 
 moc:   max. 144W 
DANE OGÓlNE
 jasność świecenia: do 1500 mcd/pkt świetlny
 kąt świecenia:   120°
 emisja ciepła:  niska 
 czas pracy diody: do 80 000 h

DANE TEChNICzNE 

B

SYStEMY DREAMtIME – oświetlenie powerwhite i  Led rGB, system dźwiękowy radio Fm/BLuetooth

wersje handlowe systemu DREAMtiMe :
1. DREAMtiMe - pilot 7 scen chromoterapii mozliwość kreowania scenoGraFii), 
   radia Fm i muzyki z zewnętrznych źródeł dźwięku via BLuetooth.
2. DREAMMusic - pilot do obsługi radia Fm  i muzyki z zewnętrznych źródeł dźwięku via BLuetooth.
3. DREAMlight  - pilot do obsługi 7 scen chromoterapii - mozliwość kreowania scenoGraFii.
Zaleca się stosowanie scen światłoterapii opartych na systemach ruben design. 
- sky, panele sky; punkty świetlne kryształowe sky montowane w suficie (gwiezdne niebo) 
  do samodzielnego montażu lub w gotowych panelach sufitowych i naściennych 
- ska arena; gwiezdne niebo / oświetlenie do miękkich sufitów podwieszanych,
- sky profile; taśmy Led rGBi białe Led w profilach aluminiowych,
- dreaMBath; światłoterapia w wannach i wannach z hydromasażem,
- MoonwaLk; oświetlenie małej architektury i podłogowe,
- powerwhite; użytkowe światło białe Led.
- galaXy, panele galaXy; wiązki światłowodów zasilane światłem Led rGB, do samodzielnego montażu 
  lub w gotowych panelach sufitowych i naściennych
uwaga : można stosować inne źródła Led w ramach scen światłoterapii pod warunkiem, że spełniają  
parametry prawidłowego funkcjonowania z elektroniką ruben design. każda scena składa się z dowolnego 
układu świetlnego (np. panel sky, moonwalk, taśma, kontrolera i zasilacza o odpowiedniej mocy.
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 sky profile

taśma rGB

moonwaLk

dreaMBath

 ruben sky 

dreaMmusic
BLuetooth

powerwhite 
whitespot - on

powerwhite 
whitespot - oFF
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radiowy pilot zdalnego sterowania pozwala z odległości do około 15 m sterować 7 niezależnymi 
scenami (sekcjami) świetlnymi (nawet gdy są rozdzielone ścianami), tzn. aplikować kolor, jasność, 
okres pulsacji, uruchomić wpisany program wellness lub zapisać własny. umozliwia to tworzenie 
różnorodnych scenoGraFii oświetleniowych pomieszeń (np. salonów kąpielowych), całych wnętrz 
lub architektury zewnętrznej. pilot służy również do sterowania cyfrowym systemem muzycznym 
Fm/BLuetooth.

scena 1

scena muzyczna

scena 2

scena 3

scena 4

scena 5

scena 6

scena 7



6

PLANOWANIE SCEN ŚWIEtLNYCH DREAMtiMe

DRIVER
CONTROLLER

DRIVEREM lub CONTROLLEREM
DRIVEREM lub CONTROLLEREM

DRIVEREM lub CONTROLLEREM
DRIVEREM 
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15 m

15 m

Scena 1

Scena 5

Scena 6

Scena 7

Scena 2

Scena 3

Scena 4

DREAMLIGHT

UWAGA !!!. Scena składa sie z zasilacza, kontrolera i układu świetlnego 
np. Taśma RGB, jednego z produktów Ruben Design np; Ruben SKY, Panel Su�towy SKY, GALAXY
Moonwalk itp. do zapoznania się na stronie . www.ruben.pl,  dział;  CHROMOTERAPIA
STEROWANIE POMIĘDZY PILOTEM I STEROWNIKIEM GŁÓWNYM ORAZ POMIĘDZY STEROWNIKIEM
GŁÓWNYM I KONTROLEREM ODBYWA SIĘ DROGĄ RADIOWĄ, 
POMIĘDZY  ZESTAWEM ŚWIETLNYM I KONTROLEREM PRZEWODEM ELEKTRYCZNYM

- Zestawu muzycznego RADIO/MP3/ BLUETOOTH współpracujacego z urządzeniem mobilnym
  (telefon, tablet itp) i pilotem DREAMTIME lub DREAMMUSIC  
  oraz głośnikami przyłączonymi przewodami do zestawu

CONTROLLER

CONTROLLER

CONTROLLER

CONTROLLER

CONTROLLER

CONTROLLER

max 5m WZMACNIACZ

SCHEMAt MONtAŻOWY; MUzYKA, ŚWIAtŁOtERAPIA
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20

x

RADIO FM, BLUETOOTH

20

x

RADIO FM, BLUETOOTH

SCHEMAtY ELEKtRYCzNY DREAMtiMe. Schemat podłączeniowy:

1. sterownika i kontrolera  2. radio FM / bluetooth

BL
UE

TO
O

TH

max 5m

PRzYKŁAD BUDOWANIA SCEN: RUBEN SKY, 
MOONWALK, PANEL SKY. PROFILE LED RGB

wersja 5V wersja 12V
głośnik
lewy
prawy

zasilacz
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UKŁAD ELEKTRONICZNY:  
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ELEMENtY SYStEMU I WYMIARY

• układ 
elektroniczny;

RADIO FM/
BLUEtOOtH, 
wzmacniacz

2 x 20W, 
zasilacz

głośniki sterownik/kontroler

wzmacniacz 
2 x 20W
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tRYB ŚWIAtŁOtERAPII / tRYB MUzYKOtERAPII ( RADIO FM/BLUEtOOtH )
PILOt zDALNEGO StEROWANIA DREAMTIME

WYMIANA SERWISOWA PODzESPOŁÓW

W zestawie DREAMTIME pilot jest gotowy do użycia i nie wymaga dodatkowej rejestracji.

1. dioda sygnalizacyjna na obudowie sterownika podczas prawidłowej pracy naprzemiennie mruga na zielo-
no i pomarańczowo.
2. pilot, sterownik, radio/BLuetooth i kontroler mają zaprogramowane numery seryjne na etapie produkcji 
i nie ma potrzeby rejestrowania tych elementów u klienta ( oprócz dodatkowych kontrolerów zakupionych w 
innym terminie - opis punkt 4 ). 
3. w przypadku uszkodzenia lub zagubienia podzespołów systemu (pilota, sterownika, radia lub kontrolera) 
w celu ich wymiany należy zgłosić producentowi numer seryjny systemu znajdujący się w karcie gwrancyjnej 
lub na tabliczkach znamionowych obudów sterowników i wewnątrz pilota.

4. Rejestracja dodatkowego KONTROLERA sceny świetlnej.
a. podłączyć zasilanie do nowego kontrolera i sprawdzić czy dioda sygnalizacyjna świeci naprzemiennie na 
zielono i pomarańczowo.
b. wcisnąć przycisk LoG na nowym kontrolerze, dioda sygnalizacyjna układu powinna mrugać szybciej.
c. w ciągu 30s wcisnąć przycisk LoG na sterowniku lub kombinację przycisków amethyst i ruby na pilocie. 
po około 1-2s dioda na rejstrowanym kontrolerze powinna zapalić się na pomarańczowo na 2s a następnie  
naprzemiennie mrugać na zielono i pomarańczowo sygnalizując tryb poprawnej pracy.
d. nowy kontroler jest zarejstrowany i "widziany" przez sterownik jako kolejna scena.

głośność
włącz/wyłącz: radio/
dłuższy nacisk; 
Bluetooth
przycisk mode+ 
włącz/wyłącz:
sceny, przyciski; 
wyboru kolorów
zapamiętywanie stacji 
radiowych

wybór kolorów 
świecenia, wybór 
programów wellness

wyszukiwnie 
stacji radiowych

przycisk mode (+)
jasność, kolejność 

utworów, głośność +
włącz/wyłącz: 
białe światło

p. czerwony rozdzielenie 
urządzeń Bluetooth

programy wellness 
/ programy indywidualne

Bluetooth: play/pausa
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przycisk 
mode (-) 

włącz/wybierz: 
ostatnia scena, 
wybór sceny.

przyciski 
wyboru 
kolorów

przycisk 
mode (+)

włącz: światło białe 
powerwhite/ 

opaL rGB. 
dłuższy nacisk; 

tryb 20 min. 
pracy, wyłącz system

programy 
wellness 

/ programy
 indywidualne

głośność
włącz/wyłącz: radio/
dłuższy nacisk; 
Bluetooth
przycisk mode(-) 
głośność, kolejność 
odtwarzanych 
utworów

zapamiętywanie 
stacji radiowych

wyszukiwnie 
stacji radiowych

przycisk mode (+)
kolejność utworów

głośność +

przycisk czerwony 
rozdzielenie urządzeń 

Bluetooth

Bluetooth: play/pausa

tRYB MUzYKOtERAPII 
PILOt zDALNEGO StEROWANIA DREAMMUsIC  ( radio FM/BLUEtOOtH )

tRYB ŚWIAtŁOtERAPII 
PILOt zDALNEGO StEROWANIA DREAMlIGhT
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przycisk sceny. scenoGraFia. włącz (system wyłączony): ostatnia scena, wybierz (system 
włączony) wybór sceny.
scena to wydzielona sekcja świetlna całego systemu posiadająca własny kontroler i zasilacz. scenie 

mozna przypisać świecenie określonym kolorem lub realizację programu. dokonuje się to analogicznie do 
uruchamiania świecenia lub programu dla całego systemu. w rezultacie można osiągnąć ciekawy efekty; np. 
świecenia wybranej sceny w określonym programie na tle świecenia całości systemu lub sprawić by poszcze-
gólne sceny realizowały różne programy. takie zróżnicowane świecenia nazywamy scenoGraFiĄ.

konFiGuracja scen
1. System wyłączony;
krÓtki nacisk uruchamia system z ostatnio zapisaną nastawą scen /sekcji/. kolejny krótki przycisk sygnalizo-
wany 3-krotnym błyskiem koloru czerwonego powoduje wejście w tryb konfiguracji pierwszej sceny, w ciagu 3s 
mozna rozpocząć wybieranie sposobu świecenia tej sceny / kolor, jasność, pulsacja, program/ za pomoca odpo-
wiednich przycisków.  Funkcje przycisków opisane na str 12-13/, nastawy zapiszą się automatycznie po 3s 
nieaktywności. wciśnięcie przycisku s powoduje przejście do nastepnej sceny, po dotarciu do ostatniej sceny 
kolejny przycisk s powoduje ponowne uruchomienie nastawy pierwszej sceny. 
2. System włączony;
krÓtki nacisk uruchamia tryb ustawiania scen nie wyłączając pracy systemu!!! pozostała procedura jak 
wyżej, czyli jeśli system świecił na określony kolor np. żółty a poprzez sceny określiliśmy świecenie pierwszej na 
czerwono, to całość świeci w dalszym ciągu na żółto a wybrana scena na czerwono. możliwe jest zadawanie 
parametrów jasności i pulsacji oraz programów terapeutycznych na poszczególne sceny odrębnie.

scenograFia 
1. Zapamiętywanie ( trZy kroki);
i. uruchom tryb ustawiania scen. ustaw swoją dowolną scenografię.
ii. przytrzymaj s (nastąpi potwierdzenie białym mignięciem), a następnie przytrzymaj wybrany przycisk                 
koloru (nastąpi ponowne potwierdzenie białym mignięciem). na przycisku koloru zapisuje sie scenografi.
iii. system po 3 sekundach bezczynności automatycznie opuści tryb ustawiania scen. scenografia została                         
zapisana pod wybranym klawiszem koloru.
system zapamiętuje 7 scenoGraFii przypisanych do poszczególnych przycisków koloru.
2. odtwarzanie wybranej i zapamietanej scenografii; dłuższy nacisk s, krótki nacisk przycisku koloru 

przyciski modaLne (-), (+)
zmniejszają, zwiększają jasność i okres pulsacji.



13

tRYB ŚWIAtŁOtERAPII I ŚWIAtŁA BIAŁEGO UŻYtKOWEGO powerWHItE

krÓtki nacisk - on/oFF; włączenie światła białego rGB i/lub powerwhite. Włączanie systemu 
również przez przycisk kolor, przycisk S (włącza ostatnią scenografię), przycisk P (włącza ostatni 
używany program). dłużsZy prZycisk >3s. tryB pracy 20 min. /szczególnie przydatny w saunach 
i łaźniach/. system uruchomia ostatnią scenografię, możliwe ustawienie pozostałych funkcji (kolor, 
program) w czasie pracy do 20 minut. 

przyciski Barw – krÓtki nacisk; włączenie/wyłącznie systemu z wybranym jednym  
kolorem na wszystkich scenach lub w trybie nastawy sceny na wybranej scenie.

dłużsZy nacisk ustawienie pulsacji świecania barwy. regulacja w zakresie 5 pozio- 
mów przyciskami modalnymi (góra-dół). regulacja pulsacji przyciskami modalnymi 
w ciągu 6s. od momentu aktywowania pulsacji. ustawienie fabryczne; poziom 3.

  przyciski Biały – krÓtki nacisk; włącz/wyłącz świecenia kolerem białym powerwhite i/lub białym rGB      
                 (opaL). Sceny lED POWERWhITE wyłączają się gdy świecą kolory lub gdy działa program na całej     
               scenografii. W przypadku uruchmienia programu tylko na jednej ze scen, światło białe nie wyłącza się.

przycisk proGram weLLness. krÓtki nacisk; tryb programów uruchamia się przez przycisk "p" - 
proGram (gotowość sygnalizowana mignięciem kol. niebieskiego) i nacisk na odpowiedni do programu 
przycisk Barwy. każdy program trwa 20 min. i jest powtarzany po zakończeniu cyklu. Zatwierdzenie 
automatyczne po 3s. sygnalizowan ponownym mignięciem koloru niebieskiego. 

każdy program trwa 20 min. i jest powtarzany po zakończeniu cyklu. Zatwierdzenie automatyczne po 3s.

dłużsZy nacisk >3s. proGramowanie indywiduaLne użytkownika - ustawienie własnych 
sekwencji kolorów w stałym czasie 20 min. - kreacja własnego programu użytkownika. program układa 
się z przycisków kolorów. naciśnięcie przycisku powoduje dodanie koloru do programu. program składa 
się z max. 20 części. ilość wybranych kolorów dzieli ten czas na równe odcinki świecenia np.: 

– 2 kolory wybrane – każdy wybrany kolor świeci po 10min,
– 5 kolorów wybranych – każdy wybrany kolor świeci po 4min,
– 10 kolorów wybranych – każdy wybrany kolor świeci po 2min. itd.
Przykład programowania: 
- dłuższe naciśnięcie przycisku p (gotowość sygnalizowana miganiem koloru zielonego)
- naciśnięcie koloru czerwonego; proces zapisywania koloru sygnalizowany jest jego pulsowaniem /jeśli naciśniemy 
tylko ten kolor, to programem użytkownika będzie kolor czerwony trwający 20min./ jeśli naciśniemy jakiś kolor kilka-
krotnie pod rząd, to jego świecenie zsumuje się w jeden cykl a inny jeden raz. np sekwencja czerwony 3 razy, żółty 
raz oznacza świecenie czeronego koloru przez 15 min a żółtego 5 minut. 
Zatwierdzenie i uruchomienie programu następuje przez przyciśnięcie przycisku "p" lub automatycznie po 3s. 
i sygnalizowane jest dwukrotnym mignięciem koloru zielonego. diody przestają pulsować i uruchamia się program. 
po osiągnięciu maksymalnej (20) liczby kolorów, każde następne naciśnięcie koloru jest bezskuteczne.
program uzytkownika ustawiony na dowolnej secnie można zapisać wykorzystująć przysisk "s" jako zapamiętanie
scenografii. patrz str. 12; scenografia -zapamiętywanie (trzy kroki).

1. Ruby – INSPIRACjA 4min ruby, 2min opaz, 2.5min amber,          
   3min opal, 2.5min amber, 2min topaz, 4min ruby
2. Amethyst – MEDYtACjA
 5 min amethyst, 2 min ruby, 1.5min topaz, 1.25min 
 opal, 0,5min saphire,1.25min opal,1.5min topaz,
 2min ruby, 5min amethyst
3. Amber – ENERGIA
 5min amber, 3min topaz, 2min ruby, 5min amber
 3min ruby, 2min topaz
4.topaz –- PRzYGODA
 2min topaz, 1min opal, 2min amethyst, 1min opal, 2min     

   topaz, 1min amethyst, 2min ruby, 1min opal, 2min topaz,   
   1min ruby, 2min amber, 1min opal, 2min ruby
5.Saphire – RELAX
 5min saphire, 1min opal, 3min emerald, 1min opal,
 5min saphire, 1min opal, 4min emerald
6.Emerald – KONtEMPLACjA
 5min emerald, 1min opal, 2min saphire, 
 3min emerald, 2min saphire, 1min amethyst, 
 4min emerald, 2min saphire
7.Opal – CYRKULACjA/ ŚWIECENIE PRzEMIENNE KOLORÓW  
   -zaczynający się od białego program prezentacyjny 
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bluetooth

 on/oFF – krÓtki nacisk; włączenie/wyłączenie radia. 
 dłużsZy nacisk >3s. włączenie odtwarzacza BLuetooth, krÓtki nacisk; wyłączenie BLuetooth

 reGuLacja Głosności. radio/BLuetooth. naciśnięcie
 powoduje możliwość regulacji głośności przyciskami modaLnymi (-), (+)

 tryb radio FM: . 
 wysZukiwanie stacji radiowych - przycisk Fala (wyszukiwanie), krótki nacisk „FaLa” >   
krótki nacisk przycisk modalny „+” lub „-” - wyszukiwanie stacji radiowych
1. Zapisywanie stacji radiowej. po znalezieniu szukanej stacji: dłuższy nacisk na F i dłuższy nacisk na jeden 
z przycisków koLor zapisuje stacje na danym przycisku koloru. sygnalizowane sekundowym wyciszeniem
2. odtwarzanie stacji radiowej. krótki nacisk na przycisk F (wysZukiwanie) i krótki nacisk koLor uruchamia 
zapisaną stację radiową, np na zielonym - radio 5.

       tryb bluetooth: 
 
         prZyciski modaLne - wyszukiwanie utworów (następny/poprzedni)

 krótki nacisk „p” - play/pauza

UWAGA; w przypadku pilota dreamtime, po 5s. nie zadawania poleceń w trybie BLuetooth, system 
przechodzi na sterowanie światłem, aby ponownie wejść w tryb BLuetooth w celu dalszego sterowania 
- dłuższe nacisnięcie „nuta”

tRYB MUzYKOtERAPII; RADIO / BLUEtOOtH

DREAMtiMe
DREAMMusic

• dzięki wodoszczelnym pilotom 
system DREAMtIME BLUEtOOtH 

umożliwia odsłuchiwanie ulubinej 
muzyki w pomieszczeniach 

wilgotnych i gorących; łaźniach, 
saunach,  łazienkach, basenach.

• układ elektroniczny; RADIO FM/ BLUEtOOtH, 
wzmacniacz 2 x 20W, zasilacz

1. Parowanie urządzenia:
• włącz BLuetooth w odtwarzaczu (smartfon, tablet, etc.) 
• w funkcjach BLuetooth wybierz „wyszukaj”.
• z listy znalezionych urządzeń wybierz „dL-Link, 
jeśli konieczne wpisz pin „0000”. 
System dreaMTIME bluetooth jest gotowy 
do pracy, tj. z urządzenia mobilnego można 
sterować kolejnością odtwarzanych utworów, 
głosnością i innymi parametrami dźwiękowymi.

• uWAGA; w przypadku pilota dreamtime, po 5s. nie 
wydawania poleceń w trybie BLuetooth, system przecho-
dzi na sterowanie światłem, aby ponownie wejść w tryb 
BLuetooth w celu dalszego sterowania - 
- dłuższe nacisnięcie „nuta”
w przypadku problemów ze znalezniem urządzenia 
„dL-Link” (połączono z innym urządzeniem, tryb 
parowania jest wyłączony) należy skorzystać z poniżej 
opisanych procedury:

tryB roZłĄcZania - rozłącza „dL-Link” z obecnie połączonym urządzeniem i przełącza się w tryb gotowości 
do sparowania na 2 min.   =>  dłuższy nacisk „nuta” (>3s.) > krótki nacisk „czerwony”

tryB Gotowości - wyłącza tryb gotowości do sparowania i przełącza się w tryb oczekiwania na połaczenie z 
ostatnio używanym urządzeniem.            =>      dłuższy nacisk „nuta” (>3s.) > krótki nacisk „fioletowy” 
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CHROMOtERAPIA - NOWY KIERUNEK WELLNESS
 
poszczególne barwy światła noszą typowy dla siebie ładunek energii. narząd wzroku odbiera tylko 20 procent 
drgań elektromagnetycznych przenoszonych przez światło, 80 % przyjmuje skóra, (powierzchnia ok. 2m²) oraz 
punkty energetyczne akupunktury które bardzo silnie reagują na bodźce zewnętrzne. komórki skóry poprzez 
system nerwowy przekazują impulsy energi do mózgu. po ich przetworzeniu wpływają one na pracę organów 
wewnętrznych.  naświetlając ciało określo nym kolorem światła, bilansujemy stan energetyczny organizmu: np. 

RUBENStoNeS – elementem składowym wielokolorowej diody są pierwiastki chemiczne które znajdujemy 
w kamieniach szlachetnych. emitują one określony kolor światła o stałych parametrach energetycznych i 
właściwościach zbieżnych z energią kamieni szlachetnych. to dodatkowy, efekt terapii DREAMTIME. 

kolory dzielimy na: ciepłe: żółty, pomarańczowy i czerwony;        zimne: niebieski, zielony i fioletowy;   
                                      pobudzają i energetyzują           uspokajają i łagodzą

saphire – niebieska, odpręża, wycisza, ułatwia zasypianie. Zalecana w stanach lękowych i nerwicowych. ułatwia koncentrację, 
sprzyja medytacji. koi bóle głowy, gardła i stawów, hamuje apetyt, leczy nadwagę. sZaFir – astma, zapaleniu oczu i choroby 

żołądka i serca, wzmacnia system nerwowy, leczy bezsenność i rozdrażnienie.

AMBER – żÓłta, pobudza umysł, dopinguje, pomaga odzyskać 
poczucie bezpieczeństwa. oczyszcza skórę, usuwa toksyny 
i celulit. w kosmetyce: ściąga pory i poprawia napięcie skóry. 
BursZtyn (amBer) – bóle głowy reumatyczne, bóle mięśni, 
choroby gardła i tarczycy.

opaL – biała, w okresie jesień-zima zastępuje 
słońce, uzupełnia energię, pobudza wytwarzanie
serotoniny – hormonu regulacji snu i systemu 
nerwowego. opaL - serce, układ krwionośny, 
wzrok, koordynacja.
topaz – pomarańcz, depresje, wspomaga 
poczucie pewności i radość życia. podnosi 
zdolności intelektualne. poprawia krążenie krwi, 
pracę nerek, przyspiesza przemia nę materii, kuracje 
odchudzające. topaZ – wrzody, impotencja, żylaki, 
astma, cellulitis.

poropozcyje ŚwiatŁoterapii dla wspomagania zwalczania okreŚlonych schorzeń
schorzenie                  jak  stosować        sekwencje kolorÓw (3-5 min. jeden kolor)

Bóle głowy 
migreny  
Bóle innego pochodzenia  
nieprawidłowe ciśnienie
za niskie 
za wysokie 
arytmia serca 
choroby układu żylnego
miażdżyca 
żylaki nóg  
Gościec  
kamienie nerkowe 
kamienie żółciowe 
nadczynność tarczycy 
nerki - pobudzanie do pracy  
regeneracja organizmu 
Reumatyzm 
oczyszcanie skóry i cellulit
odporności organizmu 

stosować w ataku bólu
stosować w ataku bólu
stosować w ataku bólu        
kilka razy w tygodniu
kilka razy w tygodniu
trzy razy w tygodniu
trzy razy w tygodniu
trzy razy w tygodniu
trzy razy w tygodniu 
trzy razy w tygodniu  
w razie potrzeby  
trzy razy w tygodniu  
przez okres 6 miesięcy
codziennie przez tydzień 
do uzyskania poprawy 
do uzyskania poprawy
kilka razy w tygodniu
w razie potrzeby 
kilka razy w tygodniu
w razie potrzeby

emerald, saphire, saphire, amethyst, amethyst
emerald, saphire, saphire, amethyst, amethyst
emerald, saphire, amethyst, emerald, amethyst 
ruby, saphire, opal, emerald, amethyst
opal, saphire, emerald, saphire, opal
emerald, amethyst, emerald, amethyst, ruby
emerald, emerald, amethyst, emerald, ruby
amber, topaz, amethyst, emerald, ruby
opal, emerald, emerald, amethyst, topaz
emerald, emerald, saphire, amber, opal 
saphire, emerald, topaz, saphire, topaz
opal, emerald, saphire, amethyst, topaz
ruby, saphire, amethyst, amethyst, saphire 
opal, emerald, amethyst, ruby, ruby
ruby, emerald, saphire, opal, opal
topaz, opal, ruby, amber, topaz
emerald, amethyst, emerald, saphire, emerald
amber, topaz, ruby, opal, topaz
ruby, topaz, ruby, opal, amber

amethyst – fioletowa, tonizuje nerwy, łagodzi bezsenność, 
stres i napięcie. rozwija wyobraźnię. oczyszcza skórę, przy-

śpiesza krążenie limfy. pomaga w leczeniu blizn i cellulitu. 
ametyst – bóle głowy, migreny, guzy, stres, stany 

nerwowe, bezsenność

ruby – czerwona podnosi ciśnienie krwi, 
zwalcza depresję, budzi aktywność 

emocjonalną, stymuluje zmysłowość. 
ruBin – serce, układ krążenia, bóle 

głowy, skurcze, kolki, bezsenność.

emeraLd – zielona, zwalcza: nerwice, 
dolegliwości sercowe spowodowane 

stresem, zmęczeniem i bezsennością. 
w dermatolo gii; łagodzi stany zapalne. 

sZmaraGd – choroby oczu, gorączka, koi nerwy.
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  Data
 Zgłoszenia   naprawy opis naprawy podpis 

serwisanta

karta napraw

Firma ruben design nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek przygotowania do druku i druku a także rezerwuje sobie 
prawo wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji.

nr 
protokołu 
naprawy


