Dr NATURMedicus® Generator Fal Schumanna
Instrukcja obsługi
1. Należy wpiąć zasilacz do urządzenia i do sieci elektrycznej.
2. Ustaw urządzenie ścianą z etykietą z kolorowym zadrukiem w odległości do 3 metrów i w
kierunku osób, na które pragniemy oddziaływać (urządzenie połóż na podłodze pod łóżkiem,
w szufladzie biurka lub obok biurka, albo w innym suchym miejscu tak, by oddziaływało na
osoby).
3. Włącz zasilanie. Pracę urządzenia sygnalizuje świecąca się niebieska dioda.
UWAGA: Maksymalny czas pracy ciągłej urządzenia - 12 h /na dobę.
4. Wyłącz zasilanie, gdy zaprzestaniesz korzystania z urządzenia.
W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się ze sprzedawcą

Przeciwwskazania do oddziaływania na osoby

(nie dotyczy oddziaływania na przestrzeń pomieszczenia, celem poprawy jakości dźwięków):

1. Ciąża (bezwzględny zakaz dotyczy pierwszego trymestru).
2. Posiadanie rozrusznika serca.
3. Obecność przeszczepionych narządów - można stosować tylko po konsultacji z lekarzem i pod
jego kontrolą.
4. Epilepsja, zespół drgawkowy – azotemiczny (w chwili ataku).
5. Niewydolność układu naczyniowo-sercowego i układu limfatycznego - można stosować tylko
po konsultacji z lekarzem i pod jego kontrolą.
6. Małe dzieci do momentu, w którym mogą komunikować odczucia, tj. ok. 2 lata.
7. Ferrytowe (żelazne) elementy w ciele. Ograniczenie nie dotyczy tytanowych implantów,
tytanowych śrub i innych tytanowych elementów => można stosować.
8. Stan silnego pobudzenia psychicznego.
9. Stan upojenia alkoholowego lub odurzenia (narkotycznego czy lekarstwami).
_______________________
Urządzenie jest generatorem elektromagnetycznym - na wniosek kupującego lub użytkownika można mu implementować dowolny zestaw
częstotliwości w zakresie 1-100 Hz; urządzenie ma opcję zmiany (serwisowej) częstotliwości Schumanna wraz ze zmianą częstotliwości
bazowej Rezonansu Schumanna Ziemii i fal harmonicznych (lub wg żądania).

1. Generowane częstotliwości (standard) .............. 7,83, 14,1; 20,3; 26, 33, 39, 45 Hz
2. Indukcja wytwarzanego pola magnetycznego ............ 35mT (szczytowo)
3. Zasilanie .............................................. 19V 2A (z dołączonego zasilacza)
4. Masa (bez zasilacza) ................................................................. ok. 0,4 kg*
Urządzenie zgodne z wymaganiami dyrektyw europejskich:
2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2011/65/UE (RoHS),
oraz spełnia wymagania norm zharmonizowanych:
- EN 62368-1:2014,
- EN 50581:2012,
- EN 61000-6-2:2005,
- EN 61000-6-4:2007.
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