
Digital Colors Hidro

Antes de instalar o equipamento leia 
atentamente este manual de instruções.

Instalando o Digital Colors

Furo Ø 60mm

Porca do spot

Parede da banheira

Cabo do Spot Light 2m

Spot Light

Terminais de conexão

Figura 6: Instalação elétrica

Acionador

Furo Ø 38 mm

Borda da banheira

Cabo do acionador 1,5m

Figura 4: Detalhe fixação do painelFIXANDO O ACIONADOR:

Passe o cabo pelo furo de 38mm na borda da banheira.
Encaixe o painel no furo conforme a Figura 4. 
      Atenção: utilize cola de silicone neutra para vedação 
                      do acionador na borda da banheira.
                     

FIXANDO O SPOT LIGHT:

Coloque a borracha de vedação no corpo do Spot Light. 
Passe o cabo pelo furo de 60mm na parede da banheira. 
Encaixe corretamente Spot Light no furo. Parafuse 
a porca conforme Figura 5.
      Atenção: verifique se a borracha de vedação está 
                      posicionada corretamente.
                      

CONEXÕES ELÉTRICAS: 

Atenção: isolar todas as emendas inclusive as conexões
                de encaixe com fita isolante protegendo-as 
                contra umidade.

Fonte de alimentação: 
Nunca a deixe no chão. Proteja-a de contato com a água 
ou umidade e não a coloque encostada na moto-bomba.
Faça a instalação em local de acesso fácil através da caixa  
de inspeção.
Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da fonte:
85 a 240 V~. Ligue os fios de alimentação da fonte na rede
elétrica.  

Acionador e Spot Light:
A conexão do acionador e do Spot é simples mas exige 
atenção. Conecte os fios de cores correspondentes em 
cada cabo (ver Figura 6);

Conecte os fios do acionador ao cabo indicado como 
“entrada acionador” na fonte, conectando as cores 
correspondentes;

Conecte os fios do Spots Light no cabo indicado como 
“saída Spot”, conectando as cores correspondentes. 

 

Tecnologia e Conforto com Segurança
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Figura 5: Detalhe fixação do Spot Light
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ATENÇÃO: 
A GET não se responsabiliza pelos

serviços de instalações

ATENÇÃO: 
A GET não se responsabiliza pelos

serviços de instalações

Fonte de Alimentação



Instalando o Digital Colors Tecnologia e Conforto com Segurança

Digital Colors é um sistema para iluminação de banheiras
que proporciona agradáveis efeitos luminosos utilizando
tecnologia de leds com alta luminosidade, controle de cor 
e acionamento digital que elimina o risco de choque 
elétrico, mantendo o compromisso da GET com o seu 
conforto e segurança.

Configuração:

O equipamento é fornecido com 1(um) Spot Light.
A área iluminada varia de acordo com a da banheira e com
a quantidade de Spots Lights instalados.
Spot Lights adicionais podem ser adquiridos 
separadamente. 
Limita-se a instalação de até 3 (três) Spots Lights por
fonte de alimentação.

UTILIZANDO O DIGITAL COLORS:

Tecla “On/Off”: pressione para ligar ou desligar o sistema
de iluminação. Ao ser ligado  o sistema apresentará uma 
seqüência de cores variadas.

Tecla “Pause” : pressione para parar ou reiniciar a
seqüência aleatória de cores. Só funcionará quando 
estiver em execução a função seqüência aleatória.

Tecla “Color” : pressione para alternar as cores e ativar
a função Show e a seqüência aleatória de cores. As cores
serão alternadas a cada aperto da tecla.

 
INSTALANDO O DIGITAL COLORS:

Furação para o Spot Light : faça os furos no local 
escolhido com uma serra copo de 60 mm,  conforme 
mostrado na Figura 2.
      Atenção: para melhor aproveitamento da intensidade
                      luminosa não instale os spots de frente uns 
                      para os outros.

Furação para o Acionador: faça um furo na borda da
banheira com uma serra copo de 38mm, conforme 
Figura 2. 
Atenção: o local deve ter acesso facilitado através da 
caixa de inspeção.

GARANTIA:

A GET garante este produto pelo período de um ano a
partir da data da compra contra defeitos de fabricação.
A GET não se responsabiliza por defeitos ocasionados 
por acidente, pelos serviços de instalações ou pelo uso
inadequado do produto. 

Figura 2 : Furação da banheira

Furo com 60 mm para fixar o Spot Light

Saída de hidromassagem

Furo 38 mm para fixar o acionador na borda da banheira.

Borda da banheira

Parede da banheira

Figura 3: Fixação do Spot e acionador
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Figura 6: Instalação elétrica

Spot 3

Spot 1

Saída 
Spot 3

Saída
Spot 1

Saída 
Spot 2

Conectar as cores 
correspondentes

Conectar as cores 
correspondentes

Conectar as cores 
correspondentes

Rede elétrica
85 - 240 V~

Spot 2

Saída 
Painel

Acionador
eletrônico

Fonte de Alimentação
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