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OBSAH KRABICE 

SensoLight SPH-20 světelná koule (dále jen Sensolight) 
Nabíjecí podstavec 
Napájecí kabel (typ USB-C) 
Průvodce spuštěním 

Tuto krabici doporučujeme uschovat pro skladování nebo jakoukoli přepravu, protože byla 
speciálně navržena tak, aby za běžných podmínek chránila zařízení SensoLight před 
poškozením.   

SPECIFIKACE 
Napájení:  USB při 5 VDC, max. 500 mA 
Baterie: 1150mAh/3.6V/4.1W 
Napájení LED: 1.8W 
Doba provozu: až 4 dny v nočním režimu, 30 dní ve vypnutém stavu. 
Doba nabíjení:  2,5 h při vypnutém stavu, 4 h při plném jasu 
Bluetooth: verze 4.0 (BLE) 

DŮLEŽITÉ INFORMACE O ÚDRŽBĚ 
Nejjednodušší a zaručenou metodou, jak nepoškrábat nebo nepoškodit SensoLight během 
čištění, je pouhé omytí teplou vodou. Použijte utěrku z mikrovlákna s hladkým povrchem (ne 
s hrubým povrchem nebo roztřepená); stačí ji namočit vodou a dobře vyždímat (musí zůstat 
mírně vlhká). Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky obsahující čpavek nebo alkohol, 
které by mohly poškodit povrch koule. Pokud je světelné zařízení velmi znečištěné nebo mastné 
a nelze jej čistit pouze vodou, nařeďte jemné mýdlo (neabrazivní) a poté vždy setřete hadříkem 
z mikrovlákna. Případné mapy, které mohou vzniknout po použití vody a mýdla, snadno 
odstraníte použitím suché houbičky (neabrazivní). Pokud je mytí prováděno demineralizovanou 
vodou, nechte kouli uschnout bez použití houbičky. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
SPH-20 byl testován a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. 

SPH-20 je v souladu se směrnicí Evropské rady RED 2014/53/EU o 
elektromagnetické kompatibilitě. 
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POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ 
• Před prvním použitím nabíjejte SensoLight na podstavci alespoň 2 hodiny. Nabíjení se 

provádí připojením podstavce k libovolnému portu USB schopnému dodávat proud 500 mA 
pomocí dodaného nabíjecího kabelu. 

• Chcete-li světlo SensoLight zapnout, zvedněte jej z podstavce a klikněte na ovládací tlačítko 
na podstavci koule. 

• Chcete-li přepnout na další barevný režim, podržte světlo SensoLight ve svislé poloze a 
klikněte na ovládací tlačítko. Každý režim má svou vlastní počáteční barvu, která vám umožní 
rychle rozpoznat, který z nich je zvolen: 

 Balanční režim  Magenta 
 Relaxační režim  Tyrkysová 

 Energizující režim  Oranžová 
 Noční režim  Jantarová barva, nízký jas 
 Monochromatický režim  poslední vybraná barva 

K dispozici jsou také tři volitelné barevné režimy. Ty se vkládají mezi energetizující a Noční 
režim: 

 Gamma režim   Indigově modrá 
 Večerní režim  Zelená 
 Psychedelický režim  Bílá 
  

• Chcete-li světlo SensoLight vypnout, podržte jej ve svislé poloze a na několik sekund 
stiskněte ovládací tlačítko na spodní straně Sensolight. SensoLight poté přejde do stavu 
vypnuto, ve kterém přestane svítit, ale zůstane připojen k aplikaci Bluetooth a s aktivními 
funkcemi hodin (probuzení a spánek).   

ROZŠIŘTE MOŽNOSTI SVÉHO SENSOLIGHT 
S APLIKACÍ SENSOLIGHT 

K dispozici zdarma: 

 

 

 

 

Hledání klíčového slova "sensolight" 
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BAREVNÉ REŽIMY SENSOLIGHT 

 
Balanční režim je prospěšný kdykoli během dne a je kompatibilní s téměř jakoukoli 
náladou. Lze jej použít pro celkové vyladění a harmonizaci nebo si jednoduše 
vychutnat krásnou plejádu barev. 

Tento režim zobrazuje ve stejném poměru celé spektrum barev duhy. Jemné světelné vibrace 
se zaměřují na Schummanovu zemskou rezonanční frekvenci 7,83 Hz v Theta rozsahu 
mozkových vln a podněcují tvořivost. 

Balanční režim začíná barvou magenta. 

 
 

Relaxační režim je ideální, když se cítíte vystresovaní nebo napjatí anebo když 
chcete uklidnit neklidné myšlenky či emoce. V tomhle nastavení Sensolight září 
v pomalých, plynulých rytmech, které vybízejí ke klidu a vyrovnanosti. 

Tento režim se zaměřuje na "chladivé" barvy, které zahrnují modrou, tyrkysovou 
a zelenou. Tyto barvy jsou známé tím, že uklidňují a zklidňují. Mají tendenci snižovat tepovou 
frekvenci, krevní tlak a zpomalovat frekvenci dýchání. Jemné světelné pulzace v rozsahu 
mozkových vln Alfa (8-12 Hz) umocňují klidný a relaxační účinek. 

Relaxační režim začíná tyrkysovou barvou. 

 
 

Energizující režim zvolte vždy, když máte pocit, že potřebujete dodat energii, ať 
už fyzickou nebo mentální. Toto nastavení používá trochu rychlejší rytmy, které 
stimulují nervový systém a jemně pomáhají vás probudit a povzbudit. Zkuste jej 
použít ke stimulaci své tvořivosti a usnadnění činnosti mysli.  

Tento režim je založen na "teplých" barvách od červené přes oranžovou až po žlutou, které 
povzbuzují a zlepšují náladu. Mají tendenci zvyšovat tep a dechovou frekvenci a dodávají vám 
energii, když se cítíte skleslí nebo vyčerpaní. Vyznačuje se modulacemi v rozsahu mozkových 
vln Beta (12-20 Hz). 

Energizující režim začíná oranžovou barvou 

 

Tento režim se zaměřuje na jemnou jantarovou barvu s velmi pomalými, téměř 
neznatelnými změnami. Je navržen tak, aby se SensoLight proměnil v noční světlo a 
eliminuje jakoukoliv stopu modré barvy. O modré barvě je známo, že narušuje 
cirkadiánní rytmus potlačením melatoninu, našeho "spánkového hormonu". Noční 

režim má vlastní nastavení jasu, oddělené od ostatních režimů, které je obecně vhodné nastavit na 
mnohem nižší úroveň pro noční použití.  Je ideální jako uklidňující světelná ukolébavka pro batolata. 

Jako další noční funkce se v nočním režimu SensoLight po naklonění dočasně rozzáří jasněji. 

Noční režim začíná s nízkou jasností oranžové barvy. 

Barevný režim č. 1: BALANČNÍ 

 

Barevný režim č. 3: ENERGIZUJÍCÍ 

 

Barevný režim #4: NOČNÍ 

 

Barevný režim č. 2: RELAXAČNÍ 
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Kromě výše zmíněných režimů světelné modulace je SensoLight vybaven také 
monochromatickým režimem, který umožňuje zaměřit se na jednu barvu podle vašeho 
výběru. 

Chcete-li si vybrat monochromatickou barvu, nakloňte světlo SensoLight, dokud krátce 
nezabliká. Udržujte jej v nakloněné poloze a mírně jím otáčejte v obou směrech. Barva se pak začne 
cyklicky měnit v rámci duhového spektra. Rychlost cyklického střídání barev se bude zvyšovat s 
dalším otáčením. Při otáčení doleva nebo doprava se směr cyklického pohybu změní, což vám 
umožní jemně doladit barvu tam a zpět. Jakmile najdete požadovanou barvu, vraťte světlo 
SensoLight do svislé polohy . 

Monochromatický režim se spustí s poslední vybranou monochromatickou barvou. 

 

 
VYLEPŠENÍ SENSOLIGHTU 

dalšími barevnými režimy, 
které si můžete zakoupit přímo v aplikaci SensoLight: 

(* režimy GAMMA a VEČERNÍ a LAB jsou pro tuto lokalitu již v základním 
nastavení) 

  

 

Tento režim používá plné spektrum barev jako balanční režim a navíc přidává 
světelné pulzace na frekvenci mozkových vln Gamma 40 Hz. Funkce mozkových 
vln Gamma není dosud zcela objasněna, ale obecně je spojována s vysokou úrovní 
kognitivních funkcí. Probíhající výzkum naznačuje, že pulzace Gamma mohou 

přispívat ke zlepšení kognitivních funkcí, například v případě Alzheimerovy choroby. 
Přestože režim Gamma může být užitečný zejména pro seniory, u nichž dochází k poklesu 
duševních schopností, může jej využít každý, kdo hledá povzbuzení kognitivních funkcí. Protože 
vysoká frekvence Gamma je pro naše oko méně vnímatelná, je úroveň světelných pulzací v 
tomto režimu vyšší. 
Režim Gamma začíná indigově modrou barvou. 

 

Tento režim vás jemně ukolébá k hlubokému a klidnému spánku. Vytváří jemnou a 
uklidňující náladu a může být prospěšný i v případě nespavosti.  

Vyznačuje se pomalými barevnými přechody od jantarové po tyrkysovou s několika 
fialovými momenty. Sytě modrou barvu snižuje na dostatečně nízkou úroveň, aby se 

zabránilo potenciálnímu účinku potlačení melatoninu, o němž je známo, že může narušit náš 
cirkadiální rytmus. Večerní režim integruje Delta mozkové vlny hlubokého spánku (1-4 Hz). 

Večerní režim začíná zelenou barvou. 

Volitelný barevný režim č. 1: GAMMA * 

 

Barevný režim #5: MONOCHROMATICKÝ 

 

Volitelný barevný režim #2: VEČERNÍ * 

 



 SENSOLIGHT 

 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  STRÁNKA 4 

 

 

 
Tento režim používá zcela divoké barvy a pulzace, což vede k psychedelickým vizuálním 
efektům. Je intenzivní a fascinující, skvěle se hodí pro zábavu a pobavení. Protože 
pulzuje vysokými stroboskopickými frekvencemi, jedná se o jediný barevný režim světla 
SensoLight, který se nedoporučuje osobám s citlivým zrakem. 

Psychedelický režim začíná bílou barvou. 
 

 

 

 

 

 

Prozkoumejte možnosti jak zaujmout mozek v laboratoři mozkových vln s pokročilými 
funkcemi! 

• Do monochromatického režimu můžete vložit pulzaci mozkových vln podle svého výběru. 
Nastavte intenzitu a frekvenci pulzací v celém rozsahu mozkových vln od Delta, Théta, Alfa, 
Beta až po Gama (1 Hz-40 Hz). 

• Ovládejte intenzitu mozkových vln obsažených ve všech ostatních barevných režimech od 0 % 
(vypnuto) do 200 % (maximum). 

Získejte také přístup k dalším možnostem Monochromatické funkce, včetně výběru pastelových 
barev a výkonné funkce umožňující nastavit řadu barevných variací kolem jedné barvy. 

Další podrobnosti o všech funkcích laboratoře Brainwaves Lab najdete v aplikaci SensoLight níže. 

 

 

 
    

Volitelný barevný režim #3: PSYCHEDELICKÝ 

VAROVÁNÍ: TENTO BAREVNÝ REŽIM NEPOUŽÍVEJTE U FOTOSENZITIVNÍCH OSOB SE 
SKLONY K EPILEPSII. 

Volitelné vylepšení #4: LABORATOŘ MOZKOVÝCH VLN* 

VAROVÁNÍ: VYHNĚTE SE POUŽITÍ TÉTO MOŽNOSTI U FOTOSENZITIVNÍCH OSOB, 
KTERÉ MAJÍ SKLONY K EPILEPSII. 
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TECHNOLOGIE SENSOLIGHT 
SensoLight je světelné zařízení ve tvaru glóbu navržené pro osobní wellness a inspirované 
barevnou světelnou terapií, známou také jako Chromoterapie.  Její technologie je odvozena od 
technologie používané v Sensora™, profesionálním multi-senzorickém systému vytvořeném 
pro usnadnění hlubokého integračního terapeutického zážitku a používaném po celém světě 
jako psychoterapeutická podpora. SensoLight zpřístupňuje základní aspekty těchto výhod 
široké veřejnosti, a to v jednoduché snadno použitelné verzi.  
Aktivní princip, na kterém je založen, spočívá v patentované technice ovládání světla známé 
jako modulace světla. Ta je navržena tak, aby vysílala jemné světelné pulzace schopné 
interagovat se s různými psychofyziologickými rytmy1 , jako jsou mozkové vlny, srdeční tep 
nebo dýchání. V přístroji SensoLight jsou tyto světelné pulzace generovány synchronizovaným 
působením 12 nízkofrekvenčních oscilátorů prostřednictvím přesného řízení interního 
mikropočítače. Algoritmy řídící světelnou modulaci jsou výsledkem více než třicetiletého 
výzkumu týmu společnosti Sensorech v Kanadě. 

Odborně navržené osvětlení ovlivňující náladu 
SensoLight nabízí výběr až z osmi barevných režimů, z nichž každý využívá kombinace barev, 
modulačních frekvencí a světelných rytmů speciálně naprogramovaných pro navození 
požadované nálady.  
Na rozdíl od levnějších běžně dostupných zařízení pro osvětlení ovlivňující náladu využívá 
SensoLight sofistikované algoritmy pro generování světelných vzorů s půvabnými, neustále se 
měnícími variacemi: lze jej sledovat celé hodiny bez nudného opakování. Vždy zůstává 
překvapivý a poutavý. 

Reagující na pohyb 
SensoLight je vybaven pohybovou interaktivitou: nakláněním nebo třesením se živě a 
nepředvídatelně mění za pochodu a s tím i modulované světelné vzory. Toho je dosaženo 
propojením pohybů ruky s různými modulačními parametry generujícími světelné vzory, jako 
je rychlost a hloubka pulzací, barevné rytmy a rozsahy. Tyto vstupy zavádějí variace, které 
zůstávají v rozsahu vlastností specifických pro každý barevný režim. Výsledkem je podmanivá 
souhra mezi světlem SensoLight a vašimi pohyby. 
Vychutnejte si proměnu barev světla SensoLight pomocí úhlu a směru náklonu i rychlosti vašich 
pohybů. 

Dlouhotrvající světlo 
SensoLight je vyroben z vysoce kvalitních komponentů a je také smontován v Kanadě. Jeho 
vestavěné světelné zdroje LED mají jmenovitou životnost přesahující 50 000 hodin, což zajišťuje 
dlouholetý nepřetržitý provoz. Sensolight neobsahuje žádnou uživatelsky vyměnitelnou 
žárovku. 

  

 
1 Klinickou studii o účincích barevného světla založenou na technologii modulace světla společnosti Sensortech, 
která se používá v přístroji Sensora, publikovali v roce 2013 Dr. M. J. Ross, Dr. P. Guthrie (Midwestern State 
University, Texas, USA) a J. C. Dumont (Trinity Western University, BC, Kanada) v časopise Advances in Mind-Body 
Medicine Journal, Vo.27, No.4. 
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SPECIÁLNÍ PŘÍKAZY 
Světlo SensoLight reaguje na následující speciální příkazy, které se zadávají buď ovládacím 
tlačítkem na spodní straně Sensolight, nebo specifickými pohyby: 

 

Zjištění denního času prostřednictvím hlasové zprávy 
Chcete-li si poslechnout denní čas, proveďte naklápěcí pohyb: otočte svítilnu SensoLight 
vzhůru nohama a bez prodlení ji vraťte zpět do svislé polohy. 
Poznámka: SensoLight automaticky získává denní čas z mobilního zařízení připojeného 
prostřednictvím aplikace SensoLight. Hlasové zprávy budou proto k dispozici až po prvním 
připojení mobilního telefonu k aplikaci. Zprávy o hlasovém čase lze vypnout pomocí 
tlačítka Voice time (nahlášení času hlasem) v aplikaci SensoLight (viz obrazovka VOLBY 
níže). 

Zjisti čas probuzení prostřednictvím hlasové zprávy 
Chcete-li si zjistit aktuálně nastavený čas buzení prostřednictvím hlasové zprávy, proveďte 
dva pohyby nakloněním: dvakrát za sebou otočte svítilnu SensoLight vzhůru nohama a 
bez prodlení ji vraťte zpět do svislé polohy. 

Zapnutí/vypnutí časovače probuzení 
Hned po dvojitém naklonění, které vám sdělí čas probuzení (jak je popsáno výše), 
proveďte bez prodlení další naklonění. Každé další naklonění zapne nebo vypne časovač 
probuzení. 

Vypnutí alarmu 
Když se pomocí časovače probuzení spustí zvuk budíku, který jste vybrali (viz obrazovka 
WAKE), můžete jej ztišit mírným nakloněním světla SensoLight. 
Pokud jste aktivovali možnost odložení budíku, budík se znovu rozezní po 9 minutách. 
Chcete-li tomuto opakování zabránit, klikněte na tlačítko pod spodní stranou SensoLight 
poté, co jste zvuk budíku ztlumili. 

Zapnutí/vypnutí Bluetooth 
Chcete-li přepnout aktivaci Bluetooth, otočte svítilnu SensoLight vzhůru nohama a na 
několik sekund stiskněte ovládací tlačítko. SensoLight bude blikat modře, pokud je 
Bluetooth zapnutý, nebo zeleně pokud je Bluetooth vypnutý. 
Poznámka: Když je Bluetooth vypnutý, SensoLight přestane reagovat na aplikaci 
SensoLight. SensoLight vám to připomene zeleným blikáním, kdykoli je zapnutý. 

 

      

  VAŠE SVĚTLO SENSOLIGHT VYDÁVÁ KRÁTKÉ SVĚTELNÉ ZÁBLESKY, I KDYŽ JE 
VYPNUTÉ? 

Tímto způsobem vám dává najevo, že jeho baterie 
je téměř úplně vybitá, 

a že se proto nelze spoléhat na funkci probuzení. 

Chcete-li zastavit záblesky, položte jej co nejdříve na nabíjecí základnu. 
Případně jej můžete uvést do stavu hibernace (viz níže). 
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Uvedení SensoLight do stavu hibernace 
Chcete-li SensoLight uvést do stavu hibernace pro skladování nebo přepravu, stiskněte a 
podržte ovládací tlačítko na její spodní straně po dobu deseti sekund. Poté SensoLight 
vydá bílý záblesk a zcela se vypne. V režimu hibernace přestane reagovat na aplikaci 
SensoLight a všechny funkce hodin budou vypnuty. 
Po přechodu do režimu hibernace lze SensoLight opět zapnout těmito dvěma způsoby: 
buď stiskněte a podržte ovládací tlačítko po dobu 5 sekund, nebo svítilnu SensoLight 
položte na podstavec a napájejte ji pomocí nabíječky USB. 
Poznámka: ve stavu hibernace ztratí SensoLight nastavení denního času. Funkce hodin 
(probuzení, spánek a oznámení času hlasem) se obnoví až po novém připojení k aplikaci 
SensoLight. 

Obnovení hesla 
Aplikace SensoLight umožňuje nastavit heslo, které zabrání neoprávněnému ovládání 
SensoLight (viz obrazovka OPTIONS). Pokud toto heslo zapomenete, je možné tímto 
způsobem obnovit komunikaci: 

 Otočte SensoLight dnem vzhůru a během 5 sekund stiskněte ovládací tlačítko 
alespoň pětkrát za sebou. Světlo SensoLight poté začne blikat bíle a heslo se resetuje 
na prázdné. 

Obnovení hesla také resetuje všechna nastavení SensoLight na výchozí hodnoty. 

 
 
  

INSTALACE APLIKACE SENSOLIGHT NA 
MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ SE SYSTÉMEM ANDROID 

 
Verze systému Android 6 až 11 vyžadují, abyste před povolením komunikace Bluetooth 
v aplikacích autorizovali prostředky pro určování polohy. Po instalaci aplikace 
SENSOLIGHT do mobilního zařízení se systémem Android postupujte podle 
následujících kroků (přesný postup se může lišit v závislosti na modelu zařízení): 

• Otevřete obrazovku Nastavení v mobilním zařízení 
• Vyberte možnost Umístění a zkontrolujte, zda je přepínač Umístění zapnutý. 
• Vraťte se na obrazovku Nastavení a vyberte možnost Aplikace. 
• Posouvejte se v seznamu aplikací, dokud nenajdete položku SensoLight. 
• Posouvejte se po obrazovce aplikace, dokud nenajdete položku Oprávnění. 
• Zapnutí oprávnění k poloze (v případě verze Android 12 a vyšší je potřeba 

ještě k tomu povolit funkci „použít precizní lokaci“) 

Aplikace SensoLight by nyní měla bezproblémově komunikovat s vaším světlem 
SensoLight! 
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Re-scan 

APLIKACE SENSOLIGHT 

Aplikace SensoLight je volně dostupná pro mobilní telefony a tablety se systémy iOS a Android. 
Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Apple App Store (pro iOS) nebo Google Play Store (pro 
Android), kde ji snadno najdete pomocí vyhledání klíčového slova "sensolight". 

 

 Aplikace SensoLight vyžaduje pro komunikaci se 
zařízením SensoLight funkci Bluetooth Low 
Energy (BLE nebo Bluetooth 4.0). Funguje proto 
pouze na mobilních zařízeních kompatibilních s 
Bluetooth 4.0. Novější mobilní zařízení tuto 
funkci zpravidla mají. 

 Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení 
aktivována funkce Bluetooth. 

 Před použitím aplikace se ujistěte, že je na 
zařízení SensoLight aktivována funkce 
Bluetooth (viz výše Speciální příkazy). 

 Při prvním připojení k zařízení SensoLight se 
vám nabídne možnost přidělit mu identifikační 
název podle vašeho výběru (můžete použít 3 až 
12 znaků). Upozorňujeme, že tento název 
můžete později změnit nebo odstranit (viz 
obrazovka OPTIONS níže).  

 

OBRAZOVKA PŘIPOJENÍ 
Po spuštění aplikace SensoLight se mobilní zařízení automaticky připojí k vašemu SensoLightu. 

 Pokud mobilní zařízení nenajde SensoLight, zobrazí se chybové hlášení. 
Pokud jste v zařízení SensoLight zakázali funkci Bluetooth (viz obrazovka 
MOŽNOSTI níže), restartujte jej otočením zařízení SensoLight vzhůru 
nohama a stisknutím tlačítka pod jeho základnou na 2 až 3 sekundy. 
SensoLight vydá modré bliknutí, které signalizuje, že je Bluetooth zapnuto. 
Klepnutím na tlačítko Re-Scan (znovu skenovat) v aplikaci se připojte. 

 Pokud mobilní zařízení najde v okolí více svítidel SensoLight, nabídne vám jejich seznam. 
Každé světlo SensoLight má svůj vlastní identifikační název. Klikněte na ten, ke kterému se 
chcete připojit. 

 Pokud jste pro SensoLight definovali nové heslo (viz obrazovka OPTIONS níže), musíte jej 
před připojením zadat. Aplikace si od té doby bude heslo automaticky pamatovat. 

 Aplikaci můžete prozkoumat i v případě, že v blízkosti není žádné svítidlo SensoLight, a to 
kliknutím na text Dotkněte se zde, pro nastartování Bluetooth simulačního módu. 
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OBRAZOVKA BAREVNÉHO REŽIMU 

 

Toto je hlavní obrazovka umožňující vybrat si 
barevný režim SensoLight. Zobrazí se zde krátký 
popis režimu a také spektrum hlavních barev 
používaných v tomto režimu. 

 Režim vyberete buď kliknutím na jeho ikonu (v 
horní části obrazovky), nebo přejetím prstem 
po obrazovce (doleva nebo doprava). 

 Nastavte jas světla SensoLight pomocí 
posuvníku Brightness v dolní části obrazovky. 
** Gamma a Noční režimy  mají vlastní nezávislé 

nastavení jasu. 

 SensoLight zapněte nebo vypněte 
tlačítkem napájení ve spodní části 
uprostřed obrazovky. 

 Ikony v dolní části obrazovky umožňují přístup k 
obrazovce OPTIONS (levá strana), obrazovce 
WAKE a obrazovce SLEEP (pravá strana). 
 

 

 

MONOCHROMATICKÝ REŽIM 
V monochromatickém režimu se zobrazí kolečko 
pro výběr barvy, ze kterého můžete vybrat barvu 
světla SensoLight. Na obrazovce se zobrazí krátký 
popis vlastností, které jsou běžně spojeny s 
každou z 10 hlavních barev. 
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OBRAZOVKA NASTAVENÍ PROBOUZENÍ (WAKE) 
Na obrazovce WAKE můžete aktivovat časovač probouzení SensoLight. Dostanete se k ní 
kliknutím na ikonu WAKE v dolní části hlavní obrazovky. 

Můžete si zvolit čas probuzení, kdy SensoLight přejde do zvoleného barevného režimu 
probuzení. 
Barevný režim denní bílá (DAY WHITE) je speciální režim založený na namodralém bílém světle, 
podobném tomu, které se používá v lampách pro terapii jasným světlem proti sezónní afektivní 
poruše (SAD) nebo jen "zimnímu poklesu nálady".  

 

 Budíček (WAKE UP TIMER) aktivujte přepínačem 
zapnutí/vypnutí (ON/OFF) v horní části obrazovky. 

 Z nabízených ikon vyberte barevný režim (WAKE UP 
COLOUR MODE). SensoLight zobrazí zvolený režim, 
aby vám usnadnil výběr. 

 Nastavení času probuzení (WAKE UP TIME). 

 Nastavte dobu trvání přechodu (TRANSITION 
DURATION), během které bude SensoLight plynule 
přecházet z předchozího stavu do jasnějšího režimu. 

 Pokud aktivujete speciální funkci simulace svítání 
(DAWN SIMULATION), bude SensoLight po dobu 
přechodu postupně svítit v barvách podobných 
barvám východu slunce - od načervenalé záře až po 
jasné denní bílé světlo.  

 Vyberte si melodii budíku (ALARM SOUND) z devíti 
přírodních melodií. Na SensoLight se přehraje ukázka 
vybrané melodie. 

 Pokud je aktivována funkce odložení budíku 
(ALARM SNOOZE), bude se zvuk budíku opakovat až 
třikrát (v intervalu devíti minut), pokud jej přerušíte 
při buzení. 

 Nastavte jas probuzení (WAKE BRIGHTNESS) pomocí posuvníku v dolní části obrazovky. 

 Na hlavní obrazovku se vrátíte kliknutím na ikonu WAKE v dolní části obrazovky nebo přejetím 
prstem po obrazovce doprava. 

Barva tečky ikony WAKE (v dolní části obrazovky) označuje aktuální stav časovače probouzení 
(WAKE UP TIMER): 

 Časovač probouzení je vypnutý 

 Časovač probouzení je zapnutý 

 
blikající 

Časovač probouzení je spuštěný 
(Na SensoLight probíhá zvolený barevný režim 
probuzení) 

 
Časovač probouzení byl přerušen 
(můžete jej znovu spustit kliknutím na přepínač 
časovač probouzení v horní části obrazovky WAKE). 
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OBRAZOVKA NASTAVENÍ REŽIMU USPÁVÁNÍ (SLEEP) 
Obrazovka SLEEP umožňuje aktivovat časovač uspávání na SensoLight. Dostanete se k ní 
kliknutím na ikonu SLEEP v dolní části hlavní obrazovky. 

Můžete si zvolit dobu spánku, kdy SensoLight přejde do vámi zvoleného barevného režimu 
spánku - včetně možnosti vypnutí na noc. 

 

 

 Časovač uspávání (SLEEP TIMER) aktivujte pomocí 
přepínače zapnutí/vypnutí (ON/OFF) v horní části 
obrazovky. 

 Z nabízených ikon vyberte barevný režim uspávání 
(SLEEP COLOUR MODE) včetně režimu OFF, kdy 
SensoLight zcela ztmavne. SensoLight zobrazí 
zvolený režim, aby vám usnadnil výběr. 

 Nastavení doby spánku (SLEEP TIME). 

 Nastavte dobu trvání přechodu (TRANSITION 
DURATION), během které bude SensoLight plynule 
přecházet z předchozího režimu do spánkového 
jasu. 

 Nastavte jas režimu spánku (SLEEP BRIGHTNESS) 
pomocí posuvníku v dolní části obrazovky (v režimu 
vypnuto je nuceně nastaven na 0). 

 Na hlavní obrazovku se vrátíte buď kliknutím na 
ikonu SLEEP v dolní části obrazovky, nebo přejetím 
prstem po obrazovce doprava. 

Barva tečky ikony SLEEP (v dolní části obrazovky) označuje aktuální stav časovače režimu 
uspávání (SLEEP TIMER): 

 Časovač režimu uspávání je vypnutý 

 Časovač režimu uspávání je zapnutý 

 
blikající 

Časovač režimu uspávání právě probíhá 
(na SensoLight probíhá zvolený barevný režim 
uspávání) 

 

Časovač režimu uspávání byl přerušen 
(můžete jej znovu spustit kliknutím na přepínač 
časovače uspávání v horní části obrazovky SLEEP - 
SLEEP TIMER). 
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OBRAZOVKA MOŽNOSTÍ (OPTIONS) 
Na obrazovce OPTIONS si můžete zvolit řadu možností konfigurace, a to jak pro 
SensoLight, tak pro aplikaci. Dostanete se na ni dotykem ikony Options 
(Možnosti) v levém dolním rohu hlavní obrazovky. 

 

 Přepínač (VOCAL TIME) umožňuje zapnout nebo 
vypnout mluvené hlášení o denním čase v 
SensoLight (viz výše Speciální příkazy).  

 Přepínač (LOCAL CONTROL) umožňuje vypnout 
ovládací tlačítko pod základnou SensoLight. Pak 
jej lze ovládat pouze pomocí aplikace. 
** Když je místní ovládání vypnuté, jediným 

příkazem, který je SensoLight stále aktivní, je 
resetování hesla (viz výše Speciální příkazy). 

 Přepínač BLUETOOTH umožňuje vypnout 
Bluetooth uvnitř SensoLight. To může být 
užitečné pro vytvoření zóny bez 
elektromagnetického pole. SensoLight dvakrát 
červeně zabliká, čímž signalizuje, že je Bluetooth 
vypnutý. 

Po vypnutí Bluetooth samozřejmě ztratíte 
kontrolu nad SensoLight z aplikace, dokud znovu 
nespustíte Bluetooth na jednotce a znovu se 
nepřipojíte.  

** Po vypnutí Bluetooth se v SensoLight 
automaticky obnoví místní ovládání.  

 

 Vyberte jazyk aplikace (LANGUAGE) podle svých preferencí. 

 Upgrade vašeho světla SensoLight (UPGRADE YOUR SENSOLIGHT) otevře obrazovku 
UPGRADES, kde můžete zakoupit nové volitelné barevné režimy pro Váš SensoLight.   

 Nastavení hesla (Set Sensolight Password) umožňuje definovat heslo, které zabrání 
neoprávněnému připojení k jednotce. Chcete-li ochranu heslem zrušit, zadejte prázdné heslo.  

 Obnovení výchozích hodnot (Reset to Defaults) obnoví všechna nastavení SensoLight na 
výchozí tovární hodnoty; užitečné pro uvedení přístroje do původního stavu. 

 Tlačítko odpojit (Disconnect) přeruší spojení Bluetooth mezi aplikací a SensoLight a vrátí vás 
zpět na obrazovku Připojení (CONNECTION). 

 Ikona Informace v levém horním rohu otevře obrazovku s informacemi o 
aplikaci (verze aplikace) a připojeném svítidle SensoLight (model, ID název, 
verze firmwaru).  

** Název SensoLight můžete změnit kliknutím na něj a zadáním nového názvu o 3 až 5 znacích. Pokud 
zadáte prázdný název, vrátí se název Identifikační název (ID) na výchozí číslo. 

 Na hlavní obrazovku se vrátíte buď kliknutím na tlačítko Hotovo (Done) v dolní části obrazovky, 
nebo přejetím po obrazovce doleva. 
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OBRAZOVKA AKTUALIZACÍ (UPGRADES) 
Tato obrazovka je přístupná přes obrazovku OPTIONS. Umožňuje vám zakoupit nové 
volitelné barevné režimy a funkce pro Váš SensoLight. 

 

 Dotykem na libovolnou položku v 
seznamu zobrazíte podrobnosti ve 
spodní části obrazovky.  

 Kliknutím na tlačítko Koupit (Buy) se 
spustí dialogové okno pro nákup 
vybrané aktualizace v App Store nebo 
Google Play Store, v závislosti na vašem 
mobilním zařízení. Pokud jste tak ještě 
neučinili, budete se muset v obchodě 
zaregistrovat.  

 Sada barevných režimů (COLOUR 
MODES BUNDLE) umožňuje ušetřit za 
nákup dvou volitelných režimů Gamma 
a Večerní režim. 

 Laboratoř mozkových vln 
(BRAINWAVES LAB) přidává nové 
funkce mozkových vln popsaných níže. 

 Na obrazovku OPTIONS se vrátíte buď 
kliknutím na tlačítko hotovo (Done) v 
dolní části obrazovky, nebo přejetím po 
obrazovce doleva. 
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LABORATOŘ MOZKOVÝCH VLN (BRAINWAVES LAB) 
SensoLight nabízí řadu pokročilých možností, které lze aktivovat při zakoupení režimu 
laboratoře mozkových vln (Brainwaves Lab) (viz obrazovka UPGRADES). 

 

V monochromatickém režimu se vedle kolečka 
pro výběr barev objeví dva nové posuvníky. 

 
 Posuvník bílého světla (WHITEN) umožňuje 

snížit sytost barev a dosáhnout pastelových 
barev. Pokud jej nastavíte na maximum, získáte 
bílé světlo, v němž nezůstane ani stopa po 
barvách. 

 Posuvník rozsahu (RANGE) umožňuje zavést 
barevné variace se středem ve vybrané 
monochromatické barvě. Tyto variace umožňují 
vytvářet nádherné vzory modulace světla, 
přičemž zůstávají blízké zvolené barvě.  

 Kliknutím na tlačítko Čistá barva (Pure Colour) 
vynulujete posuvníky bílého světla i rozsahu a 
obnovíte čistě monochromatickou barvu. 

 

 

V laboratoři mozkových vln 
(Brainwaves Lab) se na obrazovce 
BAREVNÉHO  REŽIMU objeví nová ikona.   

V monochromatickém režimu se kliknutím na tuto 
ikonu otevře panel modulace mozkových vln, kde 
můžete do monochromatického světla vložit 
pulzace mozkových vln. 

 Posuvník Frekvence (FREQUENCY) umožňuje 
nastavit frekvenci mozkových vln. Zobrazí se 
krátký popis jednotlivých rozsahů mozkových 
vln. 

 Posuvník Intenzita (INTENSITY) umožňuje 
nastavit intenzitu modulace mozkových vln. 
Vyšší úrovně používejte s opatrností (viz 
upozornění níže). 

** V případě Gama mozkových vln je intenzita zvýšena, 
protože jejich vysoká frekvence je pro zrakový systém 
méně vnímatelná. 

 Kliknutím na tlačítko Hotovo (Done) nebo 
přejetím prstem po panelu dolů se vrátíte na 
obrazovku BAREVNÉHO REŽIMU. 

** Intenzita mozkových vln v monochromatickém 
režimu se po vypnutí SensoLight vždy vrátí na 
nulu. 
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U jiných barevných režimů než u  
monochromatického se kliknutím na 
tuto  IKONU otevře panel Intenzita 
mozkových vln (BRAIN WAVES 
INTENSITY), kde můžete nastavit 
intenzitu pulzací mozkových vln 
zabudovaných do SensoLight. 

 

 

 Posuvník umožňuje snížit intenzitu mozkových vln 
(až na nulu) nebo ji zvýšit (až na dvojnásobek 
běžné intenzity). 

 Kliknutím na tlačítko Hotovo (Done) nebo 
přejetím prstem po panelu dolů se vrátíte na 
obrazovku BAREVNÉHO REŽIMU. 

** Intenzita mozkových vln se vždy vrátí na 
normální nastavení, když je SensoLight vypnutý. 

 

 
  UPOZORNĚNÍ: zatímco modulace mozkových vln používaná v barevných režimech 

SensoLight je vždy bezpečná, u Laboratoře mozkových vln (Brainwaves Lab) umožňuje 
posuvník intenzity v monochromatickém režimu hlubší pulzace, pokud je nastaven na 
maximum. Při používání silných světelných pulzací buďte vždy velmi opatrní, protože u osob 
s foto senzitivitou mohou potenciálně vyvolat epileptické záchvaty. 



 SENSOLIGHT 

 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  STRÁNKA 16 

UDRŽOVÁNÍ NAŠEHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ZDRAVÉHO A BEZ RUŠIVÝCH VLIVŮ 

Rušivé vlivy v našem prostředí na nás mohou působit, i když si jich nejsme vědomi. To platí jak pro 
světelné rušivé vlivy, tak pro rušivé „vyzařování“ z elektromagnetických polí (EMP). SensoLight je 
navrženo tak, aby přispívalo ke zdravému životnímu prostředí, a proto byla věnována velká pozornost 
minimalizaci emisí obou rušivých vlivů. 

Světelné rušení (Flickering) 
"Světelný rušení" označuje nestabilitu nebo blikání u světelného zdroje. Jen velmi málo umělých 
zdrojů světla vyzařuje dokonale stabilní světlo, i když se tak jeví. Je to proto, že často blikají rychlostí 
nebo frekvencí, která je příliš vysoká na to, aby ji náš zrakový systém vnímal (nad 50 až 70 Hz).  

Blikání světla může mít nepříznivé účinky na náš nervový systém, i když není pouhým okem patrné. 
Tyto účinky jsou více či méně výrazné v závislosti na každém jednotlivci. U některých citlivých lidí 
může i slabé blikání vést k migrénám, bolestem hlavy a očnímu stresu. Pro ostatní z nás ještě zvyšuje 
celkový stres z prostředí, což může z dlouhodobého hlediska přispět k různým chronickým 
patologiím. 

Většina zařízení LED na současném trhu vykazuje značný světelný „šum“. 
Společnost Sensortech doporučuje používat detektor světelného rušení, 
jako je například LightBee© (k dispozici na adrese 
www.sensora.com/lightbee), který identifikuje nezdravé zdroje světla, 
abyste je mohli z prostředí odstranit. 

SensoLight byl speciálně zkonstruován s exkluzivní, vysoce přesnou 
analogovou řídicí elektronikou LED, takže generuje uklidňující čisté 
světlo vhodné pro harmonizaci nálady a zároveň nevytváří žádný 
„světelný šum“ (Flickering). 

Rušivé elektromagnetické pole 
Přestože je téměř nemožné vyhnout se působení rušivých elektromagnetických polí z četných Wi-Fi 
a mobilních zařízení, která nás obklopují, můžeme přijmout opatření ke snížení expozice v našich 
domácnostech. To má význam zejména v ložnicích, kde je vhodné odstranit aktivní zářiče EMP 
(například zařízení Bluetooth a Wi-Fi nebo bezdrátové telefony). 

Bluetooth obsažený v SensoLight je takovým zdrojem rušivého elektromagnetického pole. Na 
SensoLight jej lze sice vypnout (otočením SensoLight vzhůru nohama a stisknutím ovládacího tlačítka 
na několik sekund, dokud se nerozsvítí zelený záblesk - viz výše Speciální příkaz "Zapnout/vypnout 
Bluetooth"), ale tím se zabrání využívání výhod aplikace SensoLight. Z tohoto důvodu je na obrazovce 
OPTIONS aplikace k dispozici přepínač pro vypnutí Bluetooth: pomocí aplikace můžete SensoLight 
nastavit podle svých preferencí a po dokončení můžete tímto přepínačem dočasně vypnout  
Bluetooth. 

Bluetooth lze obnovit otočením SensoLight vzhůru nohama a stisknutím ovládacího tlačítka na 
několik sekund, dokud neuvidíte modrý záblesk. 

https://www.sensora.com/lightbee.html
https://www.sensora.com/lightbee.html


 

 

 

 

 

 

  

PROHLÁŠENÍ 
Přístroj SensoLight nelze v žádném případě považovat za náhradu odborného lékařského 
poradenství. Osoby s neurologickými poruchami náchylnými k migrénám by SensoLight neměly 
používat. Veškerá prohlášení společnosti Sensortech Inc. mají pouze informativní charakter a 
nejsou určena k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci onemocnění. Pokud trpíte jakýmkoli 
zdravotním problémem, důrazně doporučujeme, abyste se před použitím tohoto výrobku 
poradili se svým ošetřujícím lékařem. 

ZÁRUKA 
Společnost Sensortech Inc. zaručuje, že výrobek bude bez vad materiálu a zpracování, které by 
způsobily, že výrobek nebude fungovat v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské 
příručce. Záruční doba je jeden rok od data nákupu spotřebitelem a je omezena pouze na 
opravu nebo výměnu tohoto výrobku a nevztahuje se na následné nebo dodatečné škody 
související s používáním tohoto výrobku. Tato omezená záruka platí pouze v případě, že s 
výrobkem bylo správně zacházeno, byl správně skladován, přepravován, instalován v rámci 
elektrických hodnot a podmínek prostředí uvedených ve specifikacích. Tuto omezenou záruku 
nelze použít na opravu nebo výměnu tohoto výrobku, který se stal vadným v důsledku 
jakéhokoli zneužití, nesprávného použití, přepětí nebo špiček v napájení, událostí souvisejících 
s povětrnostními vlivy ve venkovním a korozivním prostředí nebo samovolných úprav či 
modifikací provedených neautorizovanými opravárenskými místy. 

Podrobnosti o službách a případné reklamaci získáte na adrese: info@trueli.cz 
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INTERAKTIVNÍ,  
HARMONIZUJÍCÍ A 

VYLAĎUJÍCÍ SVĚTLO 

 

Vychutnejte si blahodárné účinky dynamického světla. 

Toto nejmodernější interaktivní světlo je navrženo tak,  
aby vám poskytlo pocit pohody........revitalizace. 

SENSOLIGHT nabízí výběr z několika barevných režimů a 
každý z nich interaguje s pohyby rukou. 

SensoLight je odvozen od stejné technologie. 
používané v profesionálním multisenzorickém systému Sensora™.  

Výsledky klinického výzkumu ukazují, že technologie světelné 
modulace (Sensora Light Modulation) pomáhá navodit stavy 

podobné meditaci. 

Přestože je SensoLight plně funkční sám o sobě,  
je vybaven bezdrátovým připojením Bluetooth, které umožňuje  

přístup k mnoha  
pokročilým funkcím. To umožňuje aplikace 

SENSOLIGHT APP, KTERÁ  
je k dispozici pro mobilní zařízení se systémem iOS i Android. 

 

 

 
 

 

 

Distributor pro ČR:   
TrueLight, s.r.o. 
Příčná 1892/4,  
110 00 Praha 1 
trueli.cz (info@trueli.cz) 
Tel: +420 774846982 
 

Výrobce:   
Sensortech Inc. 
605 Blvd Mont-Rolland 
Ste-Adèle, QC 
Kanada J8B 1L8 
sensolight@sensora.com 
www.sensora.com       

mailto:info@trueli.cz
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	Tento režim používá zcela divoké barvy a pulzace, což vede k psychedelickým vizuálním efektům. Je intenzivní a fascinující, skvěle se hodí pro zábavu a pobavení. Protože pulzuje vysokými stroboskopickými frekvencemi, jedná se o jediný barevný režim sv...

