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1.  INTRODUÇÃO
Bem-vindo ao manual do utilizador da inovadora lâmpada colorida de alta tec-
nologia sound&light.

Este manual do utilizador destina-se a auxiliá-lo a colocar a lâmpada colorida 
LED em funcionamento e a conectá-la às peças correspondentes do controlo 
da sauna “wave.com4”.

A lâmpada colorida pode funcionar em 2 modos de conexão.

a) Single – Modo Master da Unidade de Comando

Controlo exclusivo do LED colorido, sem função de sauna, apenas pode ser 
operado com uma unidade de comando.

Hardware (ligado ao bus):

 ● uma unidade de comando da cor e
 ● uma ou mais unidades de potência LED + lâmpada colorida LED corres-

pondente

b) Sauna – Modo Slave da Unidade de Comando

O controlo do LED colorido está integrado no controlo da sauna e a unidade de 
comando tem aqui a função de slave.

Hardware (ligado ao bus):

 ● unidade de comando da cor
 ● a peça base da sauna
 ●  uma ou mais unidades de potência LED + lâmpada colorida LED corres-

pondente
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2.  INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
2.1.  DIMENSÕES / MONTAGEM DA UNIDADE DE COMANDO 

+ BASE USB
Unidade de comando:
C x L x P = 120 x 92 x 44,5 mm;  
~200 g sem cabo, desembalada; 
 Os valores podem divergir consoante  
as versões do cliente.

BASE USB:  C x L x P = 30 x 92 x 9,5 mm

Tamanho do segmento:  40 x 25 mm

Sugestão de montagem: 
Para a montagem da unidade de comando, é neces-
sária uma broca craneana Ø 70 mm convencional.

Colocar a unidade de comando da cor no orifício de montagem e fixar à parede 
da sauna com os 4 parafusos fornecidos. A unidade de comando tanto pode ser 
montada no exterior como no interior da cabina de sauna.

2.2.  ONTAGEM DA UNIDADE 
DE CONTROLO

A unidade de potência deverá ser mon-
tada no teto da cabina, preferencial-
mente junto ao local de convergência 
dos cabos. (ver Fig. 1) Abra a caixa. 
A tampa é amovível. Realizar a liga-
ção elétrica em conformidade com as 
normas. O esquema de ligações está 
descrito no capítulo “4.1. ESQUEMA 
DE LIGAÇÕES” na página 16.

Fig. 1:  Montagem da unidade  
de controlo

Vista exterior

Unidade  
de comando

base
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2.3. MONTAGEM DA LÂMPADA COLORIDA
Dimensões

C x L x P: 780 x 185 x 75 mm
Área de saída da luz: 620 x 150 mm
Tamanho do segmento: 765 x 158 x 75 mm
Peso: ~2000 g sem cabo, desembalado

Remoção do bloqueio de transporte

 ● Com a chave Allen fornecida, desaparafusar completamente os dois pinos 
roscados na parte de trás da caixa, rodando para a esquerda.

 ● De seguida, montar nas aberturas as duas coberturas de plástico fornecidas.
 ● Remover da lâmpada colorida o aviso sobre a segurança no transporte.

Sugestão de montagem

 ● Não realize a montagem no teto da sauna diretamente por cima do aqueci-
mento. (Máx. 130°C no vidro da frente) 

 ● Segmento de montagem 765 x 158 mm; não aumentar o segmento, para que 
a instalação seja estanque(!).

 ● A parte de trás deve ficar desimpedida para permitir a refrigeração (máx. 30°C 
de temperatura ambiente, cuidado: a temperatura da caixa pode ir até 80°C)

 ● Há 4 furos de fixação que foram previamente perfurados na parte da frente 
da lâmpada colorida.

 ● Contudo, devido às condições da estrutura da sauna ou do peso da lâmpada 
colorida (aprox. 3 kg), podem ser necessárias outras medidas de fixação 
(p. ex. parafusos desde a parte da frente, etc.).

 ● Além disso, certifique-se de que a lâmpada colorida está bem vedada no 
teto da sauna.

Nota: 
Remova o bloqueio de transporte da lâmpada colorida antes da coloca-
ção em funcionamento.
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2.4. ESQUEMA DE LIGAÇÕES

Lâmpada colorida S & L

Unidade de comando S & L

U
nidade de com

ando

AU
X IN

AU
X O

U
T

wave.com
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Cabo de dados
RJ11 4/4
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Fig. 2: Esquema de ligações
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Fig. 3: Passagem de cabos
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3.  MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR FINAL

3.1. INDICAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
 ● Esteja ciente de que os componentes na caixa da lâmpada colorida funcionam 

com uma tensão de rede perigosa.
 ● Não conecte nem desconecte componentes sob tensão! Interrompa sempre 

previamente a ligação à rede com o disjuntor correspondente na rede de 
instalação do edifício.

 ● A desconexão elétrica deve ser sempre realizada em todos os polos, de acordo 
com as respetivas disposições da empresa local de fornecimento de energia.

 ● Os trabalhos elétricos só podem ser realizados por um técnico qualificado.
 ● As intervenções por parte de pessoas não autorizadas levam à perda de 

garantia. Além disso, existe o perigo de sofrer graves choques elétricos em 
caso de contacto com peças condutoras de tensão.

 ● Mantenha o controlo afastado de fontes de calor.
 ● Antes da colocação em funcionamento, verifique se todas as ligações estão 

corretamente ligadas e se os cabos ou peças não apresentam danos.

3.2. OPERAÇÃO
1. Descrição do funcionamento

A descrição que se segue fornece uma visão geral sobre as funções dos pro-
gramas e elementos de comando da lâmpada colorida wave.com4 sound&light.

2. Elementos de comando

LIGAR/DESLIGAR
Premindo a tecla 4, liga-se e desliga-se a lâmpada colorida e a função de som.

O comando da cor muda para o modo de operação ativado por último (automático 
ou manual) e a iluminação interna normal desliga-se (apenas em Sauna - Modo 
Slave da Unidade de Comando)

TECLA MODE
Premindo a tecla 7, é possível selecionar os modos de operação individuais da 
lâmpada colorida.
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TECLA +/-
Premindo as teclas 5 e 6, é possível alterar os parâmetros tais como cor, 
luminosidade e volume.

Fig. 4: Unidade de comando

MODE

wave.com4
light & sound

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

1 Visor (indicação de sete segmentos e 3 dígitos) 6 Mais

2 Play 7 Mode (Definições)

3 Sound 8 Lâmpada colorida

4 Ligar/desligar 9 Luz

5 Menos a Cor automática
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3. Tabela de cores

A cada um dos números relativos à cor está atribuído um tipo de cor. (predefinição).

Número da cor Tipo de cor Luminosidade Vermelho Verde Azul
1 Vermelho 20 20 0 0
2 Amarelo 20 20 20 0
3 Verde 20 0 20 0
4 Turquesa 20 0 20 20
5 Azul 20 0 0 20
6 Lilás 20 20 0 20
7 Branco 20 20 20 20

4. Modos de operação

MODO DE OPE-
RAÇÃO LIGHT

Símbolos do visor Descrição

Desligado A lâmpada colorida encontra-se no 
modo de standby.

Cor automática O tipo de cor muda automaticamente 
para o tipo seguinte após o período 
programado. O tipo de cor pode ser 
alterado manualmente. Quando ter-
minar o tempo da cor 7, o controlo 
regressa à cor 1 (= Rollover). Se este 
modo estiver ativado, tal é indicado no 
visor com um “A”.

Luminosidade Neste modo de operação, é possível 
regular a luminosidade da cor. A lumi-
nosidade regulada é aplicada a todas 
as 7 cores (0–20).

Manual O tipo de cor nunca muda. Não há pe-
ríodos programados. A indicação exibe 
o número que corresponde ao tipo de 
cor ativo. Com as teclas +/-, é possível 
selecionar a cor pretendida.
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MODO DE 
OPERAÇÃO  
SOUND

Símbolos do visor Descrição

Ligar/Desligar Selecionar a função Sound com a tecla 
Mode e ativar/desativar a função MP3 
premindo a tecla ON/OFF.

Quando é restabelecida, a função MP3 
retoma as últimas definições.

Play O MP3 é reproduzido e, com as te-
clas +/-, é possível selecionar a faixa 
anterior ou a faixa seguinte.

Shuffle O modo Shuffle é ativado ou reativado 
premindo as teclas +/- em simultâneo. 
O visor exibe a indicação “Shu”. Os fi-
cheiros MP3 disponíveis na pen USB são 
reproduzidos aleatoriamente.

AUX Se não houver qualquer pen USB co-
nectada à base USB e a função Sound 
estiver ativada, é ativado o modo AUX. 
É reproduzida a música de uma fonte 
externa. (Ipod, leitor MP3, rádio, etc.)

Volume Com a tecla Mode no menu do volume. 
O volume pode ser regulado gradual-
mente com as teclas +/- (0–20).
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3.3. FUNÇÕES DE PROGRAMAÇÃO
Os pontos que se seguem fornecem informações sobre a programabilidade 
da lâmpada colorida LED. Estas definições são guardadas à prova de falha de 
energia.

Programar o tempo de ciclo

À exceção do modo de operação “Manual”, a lâmpada colorida muda o tipo de cor 
automaticamente assim que termina o tempo de ciclo. A definição padrão deste 
tempo de ciclo é de 5 minutos, podendo ser regulado em passos de minutos.

Para o efeito, proceda da seguinte maneira:

1. Na unidade de comando, premir a tecla MODE 7 para aceder ao modo 
de operação “Cor Automática”.

2. Premir em simultâneo as teclas 5 e 6 durante aprox. 3 segundos.

3. O tempo de ciclo programado em minutos e o símbolo a piscam na in-
dicação.

4. Usar as teclas 5 e 6 para alterar o tempo de ciclo.

5. Premindo duas vezes a tecla 7, confirmar a introdução e sair, assim, 
da programação.

Programar o tempo de passagem de cor

Trata-se do tempo que o controlo LED leva a mudar de cor (manual ou uma vez 
decorrido o tempo de intervalo), para passar da cor atual para a cor seguinte.

1. Na unidade de comando, premir a tecla 7 para aceder ao modo de 
operação “Cor Automática”.

2. Premir em simultâneo as teclas 5 e 6 durante aprox. 3 segundos. (Atenção: 
neste processo, não altere o número da cor!)
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3. Premindo duas vezes a tecla 7, acederá ao menu de Definições.

4. O tempo de passagem de cor atual em segundos e os símbolos 9 e a 
piscam.

5. Com as teclas 5 e 6 é possível aumentar ou reduzir o tempo de pas-
sagem de cor. Cada mudança de cor decorrerá, então, de acordo com 
o período programado.

6. Premindo uma vez a tecla 7, confirmar a introdução e sair, assim, 
da programação.

Programar as cores

A lâmpada colorida mistura o tipo de cor pretendido com base nas 3 cores LED 
primárias (vermelho-verde-azul). Esta relação de mistura pode ser programada. 
Isto permite ao cliente programar as suas cores pessoais à frente dos números 
da cor. A gama de valores dos componentes individuais da cor é sempre de 
0 a 20 (passos de 5%)

1. Na unidade de comando, premir a tecla MODE 7 para aceder ao modo 
de operação “Manual”.

2. Premir em simultâneo e em conjunto as teclas 5 e 6 durante aprox. 
3 segundos. (Atenção: neste processo, não altere o número da cor!)

3. A percentagem programada do tipo de cor VERMELHO pisca na indicação.

4. Pode ser alterada com as teclas 5 e 6 e confirmar a introdução com 
a tecla MODE 7

5. A percentagem programada do tipo de cor VERDE pisca na indicação.

6. Pode ser alterada com as teclas 5 e 6 e confirmar a introdução com 
a tecla MODE 7

7. A percentagem programada do tipo de cor AZUL pisca na indicação.

8. Pode ser alterada com as teclas 5 e 6 e confirmar a introdução com 
a tecla MODE 7

Depois de introduzidos todos os dados, o controlo regressa ao modo de 
operação “Manual”.
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Programação Master / Slave

Aqui é possível definir se a unidade de comando é utilizada no 

 ● modo Single/Master
 ● Seleção “SIN” (=definição padrão), sem peça base da sauna Wave.com4
 ● Definição para a ativação exclusiva da cor LED, sem função de sauna

ou no

 ● modo Slave
 ● Seleção “SAU”, com peça base da sauna como Master
 ● Definição para utilização com controlo da sauna Wave.com4

1. Retirar o cabo de alimentação/barramento de 4 polos da unidade de 
comando

2. Premir em simultâneo as teclas 5 e 6.
3. Mantendo as teclas premidas, voltar a inserir o cabo.
4. A indicação pisca e é exibido o modo de operação definido para a unidade 

de comando (SIN ou SAU)
5. Definir o modo de operação com as teclas 5 e 6.
6. Confirmar a introdução com a tecla 7 e saltar para “Ativação do arranque 

remoto” (ver “Ativar / desativar o arranque remoto” na página 14)

Ativar / desativar o arranque remoto

Uma vez estabelecida a tensão de rede, no modo do arranque remoto, a lâmpada 
colorida muda para o último modo de operação ativado. (sem modo standby) 
A função de arranque remoto é ativada da seguinte maneira:

1. Depois de definir e confirmar o modo de operação (SIN/SAU), premindo 
a tecla 7, a definição do arranque remoto começa a piscar.

(Po0 ou Po1)

2. Definir o modo de operação com as teclas 5 e 6.

Po0…….modo de arranque remoto inativo
Po1…….modo de arranque remoto ativo

3. Confirmar os dados com a tecla 7, para guardar as alterações
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4.   CONEXÃO DE VÁRIAS LÂMPADAS COLORIDAS 
sound&light

É possível comandar até 4 lâmpadas coloridas sound&light a partir de uma uni-
dade de comando. Para tal, as unidades de potência são interligadas entre si 
através de uma linha de barramento (cabo RJ12 ou RJ11) e controladas a partir 
da unidade de comando da luz colorida LED. As lâmpadas coloridas LED liga-
das a uma unidade de comando não podem ser controladas individualmente, 
apenas em conjunto.

É necessário definir uma unidade de potência para estar ligada à unidade de 
comando e a partir da qual os dados de música (MP3 ou AUX) sejam reproduzi-
dos. Isto é realizado através de uma ponte que se encontra na placa de circuito 
da unidade de potência:

Ponte fechada (por defeito) Ponte aberta
Unidade de potência MASTER Unidade de potência SLAVE
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4.1. ESQUEMA DE LIGAÇÕES

Fig. 5: Esquema de ligações
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5.  LIGAÇÃO AO CONTROLO DA SAUNA wave.com4

NOTA
A ligação da lâmpada colorida S&L ao controlo da sauna wave.com4
só funciona a partir da versão de software wave.com4 V15!

Fig. 6: Esquema de ligações
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6.  ERROS, CAUSAS, SOLUÇÕES
Nesta lista encontra possíveis problemas, as respetivas causas e o procedimento 
recomendado para a sua resolução.

Erro Causa possível
Não é possível ativar a indicação 
do módulo da cor

Controlar a alimentação elétrica da 
unidade de potência. Se esta estiver 
a funcionar corretamente e não hou-
ver quaisquer símbolos acesos na 
indicação, controlar a ligação de da-
dos da unidade de comando da cor;

A lâmpada colorida não acende, 
apesar de a unidade de comando  
da cor exibir os números das cores

Não há comunicação entre a lâm-
pada colorida LED e a unidade de 
potência LED;

Verificar o cabo/os terminais; e, se 
necessário, controlar a programação 
(luminosidade das gradações de cor 
individuais)

A cor da lâmpada e os números na 
indicação mudam, mas não coinci-
dem.

De seguida, controlar a ligação entre 
a lâmpada colorida LED e a unidade 
de potência LED.

Falta uma cor e as respetivas cores 
da mistura.

Verificar o fio de ligação entre a lâm-
pada colorida LED e a unidade de 
potência LED e, se necessário, con-
trolar a programação (luminosidade 
das gradações de cor individuais)

A cor da lâmpada e os números na 
indicação não mudam.

Colocar no modo de operação “Au-
tomático”; se necessário, comutar 
manualmente e controlar a progra-
mação (tempo de intervalo das gra-
dações de cor individuais)

A cor da lâmpada e os números na 
indicação mudam automaticamente

Colocar no modo de operação “Ma-
nual”; se necessário, controlar a pro-
gramação (tempo de intervalo das 
gradações de cor individuais)
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7.  DADOS TÉCNICOS
7.1. UNIDADE DE COMANDO

7.2. UNIDADE DE POTÊNCIA LED

Conexão: 4 polos com linhas de abastecimento  
e comunicação (3 m)

Consumo de corrente: 5 V= / < 100 mA operação normal (< 0,5 W)
Condições ambientais: 0°C–130°C, máx. 99% humidade rel.,  

sem condensação!
Caixa Tomada embutida; placa de circuito; fibra ótica 

para a indicação; parte da frente em madeira 
com película termicamente resistente. Placa de 
circuito através de pinos M2,5 na parte da frente 
em madeira; parte de trás com tomada embutida

Sugestão de fixação: Fixar à parede da sauna com os parafusos for-
necidos

Dimensões da base USB: C x L x P: 30 x 92 x 9,5 mm

Alimentação: 3 polos 230V +/- 6%; 50 Hz; com condutor 
de proteção (PE)

Consumo de corrente Em função do tipo de cor e da luminosidade, 
no máx. 50 W.

Condições ambientais: 0–50°C, máx. 95% hum. rel., sem condensação
Caixa: Caixa de plástico com tampa

C x L x P = 243 x 214,5 x 70 mm
Sugestão de fixação: Fixar a caixa à cabina da sauna com parafusos
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7.3. LÂMPADA COLORIDA LED

Conexão: Pelo menos, 5 x 0,75 mm²+ 4 x 0,5 mm² para 
áudio; com cabo de silicone de 5 m

Consumo de corrente: Em função do tipo de cor e da luminosidade, 
no máx. 50 W

Condições ambientais: Área envidraçada: máx. 130°C no exterior 
Parte de trás: máx. 30°C de temperatura am-
biente

Caixa: C x L x P = 780 x 185 x 75 mm
Área de saída de luz = 620 x 150 mm
Tamanho do segmento 765 x 158 x 75 mm
No caso de cabinas de madeira maciça, adicio-
nar uma estrutura ao elemento de teto e ampliar 
o segmento de forma correspondente

Sugestão de fixação: Em função da estrutura da sauna ou com 4 pa-
rafusos de madeira no teto da sauna
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