
Spooky Central

Οδηγός Χρήσης Οκτ. 2016 Η ομάδα του Spooky



Η συσκευή Rife
Συγχαρητήρια! Είστε τώρα ο ιδιοκτήτης της πιό γνήσιας συσκευής Rife πάνω στη Γη.

Σίγουρα θα έχετε διαβάσει για του Δρ Royal Raymond Rife την 100% τεκμηριωμένη από το ΑΜΑ και το Smithsonian ίαση 16 
ασθενών, με τερματικό καρκίνο στις αρχές το 1930. Αυτό όμως που δεν θα έχετε διαβάσει είναι το ότι η συσκευή ήταν πολύ 
διαφορετική από αυτές που μπορείτε να αγοράσετε σήμερα.

Παρά το γεγονός ότι Rife ήταν μια αδιαμφισβήτητη ιδιοφυΐα, έκανε κάποια σοβαρά λάθη στα χρόνια που ακολούθησαν. Το πιο 
καταστροφικό ήταν η συνεργασία του με τον Philip Hoyland, έναν τεχνικό ραδιοφώνων. Όταν ήρθε η ώρα να εμπορευτεί την 
τεχνολογία, ο Hoyland αποφάσισε να κρύψει τις συχνότητες του Rife από τούς ανταγωνιστές, χρησιμοποιώντας μια σταθερή 
συχνότητα ως φορέα, η οποία διαμορφώνοταν από συχνότητες ήχου έτσι ώστε να παράγουν πολλαπλές "πλευρικές ζώνες."

Ενώ οι συσκευές του Hoyland παρήγαγαν μερικά πολύ χρήσιμα αποτελέσματα, δεν ήταν όμως ποτέ σε θέση να αναπαράγουν τις 
αρχικές επιτυχίες του Δρ Rife με ασθένειες που πραγματικά έχουν σημασία. Έτσι, ποια ήταν η διαφορά;

Οι αρχικές συσκευές του Rife δεν χρησιμοποιούσαν φορέα - όλη η δύναμη μεταφερόταν άμεσα σε κάθε βασική συχνότητα. Ο 
σχεδιασμός του Hoyland εξέτρεπε το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης στον μεταφορέα, μία σταθερή ραδιοσυχνότητα που δεν 
είχε καμία θεραπευτική αξία, Ο μοναδικός σκοπός αυτης της συχνότητας ήταν η μεταφορά. Επιπλέον, ενώ πολλές πλευρικές 
ζώνες δημιουργούνταν, μόνο μία εξ' αυτών είχε αξία (οι υπόλοιπες ήταν «ομοιώματα»), και η κάθε μία απ΄αυτές καταβρόχθιζε 
ακόμη περισσότερη ενέργεια, μέχρι που ό, τι είχε απομείνει ήταν μια χλωμή σκιά της αρχικής τεχνολογίας.

Κάθε συσκευή Rife που κατασκευάστηκε στη συνέχεια, ακολούθησε την εσφαλμένη πορεία του Hoyland - μέχρι τώρα. Όπως η 
αρχική συσκευή του Δρ Rife, και το Spooky Central δεν απαιτεί κανέναν περιττό και δυνητικά επιβλαβή σταθερό φορέα για να 
δημιουργήσει πλευρικές ζώνες. Μπορεί να μεταδώσει απευθείας συχνότητες έως 3.5MHz, καθιστώντας το ως μία πραγματική 
συσκευή Rife. Ακόμα, αν θέλετε να κάνετε χρήση φορέα, μπορείτε να το ρυθμίσετε έτσι ώστε να χτυπήσει όλες τις συχνότητες, 
παρέχοντας πλήρη ισχύ εκεί που χρειάζεται περισσότερο, και να κάνει άρση κάθε κινδύνου βλάβης.

Σε περίπτωση που αυτά δεν είναι αρκετά για εσάς, προσθέσαμε και PEMF, υπερήχους, και μια ιδιαίτερη λειτουργία Επαφής που 
είναι ικανή να κάνει και αντιστρεπτή ηλεκτροδιάτρηση κυττάρων, έτσι τα παθογόνα δεν μπορούν τώρα να κρυφτούν πουθενά.

Η ομάδα του Spooky  επικροτεί τη σοφή επιλογή σας, και σας εύχεται ό, τι καλύτερο για την υγεία σας!
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Προειδοποίηση!
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο Spooky Central:

Προτού το συνδέσετε στο ρεύμα, συνδέστε τη γεννήτρια Spooky2-5M,
πηνία PEMF, πομπό υπερήχων, και συσκευή λειτουργίας επαφής πρώτα, 
εκτός εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο υποσύστημα. Αν 
αλλάξετε γνώμη αργότερα, πάντα απενεργοποιήστε τη συσκευή πρώτα, στη 
συνέχεια κάντε τη σύνδεση.

Ποτέ μην αποσυνδέετε τίποτα, ενώ το Spooky Central είναι ενεργοποιη- 
μένο – πάντα κλείστε πρώτα το διακόπτη, στη συνέχεια αποσυνδέστε.

Ο διακόπτης του Spooky Central βρίσκεται στην πίσω πλευρά. Όταν η 
συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ο διακόπτης θα ανάψει πορτοκαλί και θα 
ακούσετε τον ανεμιστήρα.
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Συνδέσεις αξεσουάρ
Πρίν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση στη συσκευή σας, παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τις Σημαντικές σημειώσεις, μετά επιστ- 
ρέψτε εδώ. Βάλτε όλα τα καλώδια σε μια επιφάνεια έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορίσετε το καθένα με σαφήνεια.

1. Συνδέστε τη γεννήτρια:
Το Out 1 πάει στο Input, και το 
Out 2 στο Modulation.

2. Συνδέστε τον πομπό υπερήχων
στο μικρό βύσμα/προσαρμογέα 
και  στη συνέχεια συνδέστε το 
στη θέση Ultrasonic.

3. Συνδέστε τους Κυλίνδρους χειρός
ή τα TENS στο μικρό καλώδιο και 
στη συνέχεια στη θέση Contact. 

4. Συνδέστε το πηνίο PEMF στο
καλώδιο προσαρμογέα, και μετά 
στην είσοδο Coil.

(Σημείωση: Στην εικόνα 
δίπλα, φαίνεται η λάμπα 
Spooky Phanotron.  Η Spooky 
Tube Plasma παρουσιάζεται 
στην επόμενη σελίδα.).
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5. Συνδέστε τον
σωλήνα πλάσματος 
στις υποδοχές  
υψηλής τάσης, πίσω.

6. Συνδέστε το
καλώδιο ρεύματος  
στο πίσω μέρος της 
συσκευής.

7. Με το ειδικό καλώδιο
USB που είναι τυλιγμέ- 
νο γύρω από το με ταλ-
λικό δακτύλιο,  συνδέ-
στε τον υπολογιστή στη 
γεννήτρια Spooky2–5M 
που είναι  συνδεδεμένη 
στο Spooky Central. 
Προσοχή: ΜΗΝ ξετυ-
λίξτε ή αφαιρέστε τον  
μεταλλικό δακτύλιο. 

8. Τώρα ανοίξτε τον
διακότη ρεύματος του 
Spooky Central.  Το 
λαμπάκι θα ανάψει 
πορτοκαλί.
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9. Εκκινήστε το Spooky2 και επιλέξτε Advanced (πάνω αριστερά). Στη στήλη Presets, βλέπετε την υπάρχουσα συλλογή Presets.
Επιλέξτε μία συλλογή. Ισως να έχει και υπο-συλλογές όπως >Contact, >Plasma, and >Remote. Πρέπει πάντα να επιλέγετε 
>Plasma. Χρήση οποιασδήποτε άλλης επιλλογής μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας
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Spooky Central  
διαθέτει δύο υποδοχές 
εισόδου που λαμβάνουν 
συχνότητες από τη 
γεννήτρια Spooky2–
XM. Η μία λέγεται  
Input, και η άλλη 
Modulation. Αυτές οι 
δύο είσοδοι ελέγχουν 
την έξοδο πλάσματος.

Οταν κάνετε δικά σας 
presets, χρησιμοποιήστε 
μόνο τις ρυθμίσεις που 
φαίνονται στ' αριστερά
(Φορτώνεται όταν επι-
λέγετε το Spooky 
Central – JW preset). 
Κρίσιμες ρυθίσεις είναι 
με κόκκινο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
Spooky Central δέχεται 
μόνο 5 volt/100% offset 
τετράγωνου κύματος. 

Οποιαδήποτε άλλη τάση / ένταση ή κυματομορφή μπορεί να προκαλέσει δαπανηρές ζημιές στη συσκευή σας.
Μπορεί να γίνει και σάρωση φάσματος, αλλά πρέπει να γίνει χρήση τετράγωνου κύματος, με τιμή Amplitude 5, και 100% 
θετική τιμή στα Offset. Το Input Duty Cycle (από το Out 1) πρέπει να είναι 50%. Το Modulation (Out 2) μπορεί να έχει 
οποιαδήποτε τιμή Duty Cycle.
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Τα τέσσερα υποσυστήματα
To Spooky Central σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε και τα τέσσερα ισχυρά υποσυστήματά του, ταυτόχρονα ή και ξεχωριστά 
αν επιθυμείτε. Οι δοκιμές μας δείχνουν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται όταν τα εκτελείται σε συνδυασμό.

Σωλήνας πλάσματος
Ένα αναμμένος σωλήνας πλάσματος εκπέμπει δύο πεδία ενέργειας - κοντινού πεδίου και μακρινού πεδίου. Του κοντινού πεδίου 
εκτείνεται 15 εκατοστά από το σωλήνα προς όλες τις κατευθύνσεις, και είναι κατά πολύ το πιο ισχυρό. Θα πρέπει να τοποθετείτε 
στο σώμα σας εντός αυτής της ακτίνας των 15 εκατοστών για μέγιστο αποτέλεσμα.

Του μακρινού πεδίου είναι λιγότερο ισχυρή, αλλά εξακολουθεί να έχει ένα πολύ χρήσιμο και ισχυρό αποτέλεσμα. Περιβαλλοντι-
κά, είναι ικανή να σκοτώσει μούχλα και για απολύμανση των μικροβίων στο σπίτι όταν εκπέμπει τις κατάλληλες συχνότητες.

Παρά το γεγονός ότι το πλάσμα είναι πάρα πολύ ισχυρό όταν είναι σε συνεχή λειτουργία, προσθέτοντας διαμόρφωση και μια 
πύλη θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του. Η πύλη δημιουργεί μια ακίδα στην αρχή του σήματος κάθε φορά που 
ξεκινά, και το σήμα διαμόρφωσης δημιουργεί μία κινούμενη ακίδα μεταβάλλοντας συνεχώς το  Duty Cycle του.

Επειδή το Spooky Central τροφοδοτεί το σωλήνα μ' ένα σήμα υψηλής τάσης μέσω των λευκών καλωδίων, αυτά εκπέμπουν ένα 
πιο ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο από τα συνήθη καλώδια χαμηλής τάσης. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθείτε ότι διατηρούνται 
χωριστά το ένα από το άλλο, και ότι ποτέ δεν διασταυρώνονται. Αυτό αποτρέπει τον κίνδυνο απώλειας ισχύος ή της ακεραιότη-
τας του σήματος.

Όλοι οι σωλήνες πλάσματος απαιτούν μια περίοδο "burn-in" για να φθάσουν στο επίπεδο μέγιστης απόδοση τους. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου, όλες οι ακαθαρσίες μέσα στο σωλήνα αφαιρούνται αυτόματα.

Το Spooky Central μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το σωλήνα πλάσματος. Πρώτον, απενεργοποιήστε τη μονάδα, αποσυνδέστε τα 
καλώδια του σωλήνα από το πίσω μέρος, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον.

Το πλάσμα απαιτεί την είσοδο συχνότητας από μία γεννήτρια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες με-
θόδους εφαρμογής συχνοτήτων, και είναι ασφαλές για χρήση με βηματοδότες και άλλα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα.
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Υπέρηχος
Υπέρηχοι ορίζεται γενικά ως ήχοι που είναι πάνω από το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής - που είναι 20,000Hz. Κυμαίνεται 
από 20,000Hz έως και αρκετά gigahertz. Δεν μπορούμε να τους ακούσετε αλλά πολλά ζώα, ψάρια και έντομα μπορούν. Έτσι, 
ακριβώς όπως το πλάσμα, ο υπέρηχος, επίσης, είναι συχνότητα που εφαρμόζεται απευθείας χωρίς οποιοδήποτε φορέα.

Αλλά αυτό που το κάνει εξαιρετικά ειδικό είναι το ότι ο ήχος μεταδίδεται πολύ καλύτερα στο νερό και στερεά από ό, τι στον 
αέρα. Δεδομένου ότι το σώμα μας είναι 70% νερό, ενώ το υπόλοιπο 30% κυρίως στερεά, σημαίνει ότι οι υπερήχοι μπορούν να 
πλημμυρίζουν κυριολεκτικά ολόκληρο το σώμα μας με συχνότητες.

Για να το χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να τοποθετήσετε το μεταλλικό διάφραγμα στο γυμνό δέρμα. Θα λειτουργήσει ακόμα και  
άν το διάφραγμα δεν αγγίζει το δέρμα, αφού τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν μέσω του αέρα. Αλλά η μεταφορά ενέργειας στο 
σώμα δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική όσο θα μπορούσε να είναι.

Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις: "Αργή" που διαιρεί τις συχνοτήτες εξόδου του πλάσματος με 256, και η "Γρήγορη" που διαιρεί με 16. 
Αυτό σημαίνει ότι οι γρήγορες συχνότητες είναι υψηλότερες από εκείνες που παράγονται από την αργή. Αυτοί οι δύο διαιρέτες - 
256 και 16 - είναι τόσο οκταδικές όσο και Fibonacci αρμονικές, και έτσι παράγουν πάντα πιο αποτελεσματικές συχνότητες.

Λόγω των φυσικών περιορισμών των μεταλλικών διαφραγμάτων που χρησιμοποιούνται σε μορφοτροπείς υπερήχων, αυτή η μέ-
θοδος εφαρμογής δεν είναι κατάλληλη για χρήση με σαρώσεις Spectrum, αν και οι συμβατικέςγραμμικές σαρώσεις λειτουργούν 
καλά.

Ο Υπέρηχος απαιτεί την είσοδο συχνότητας από μία γεννήτρια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του ή σε συνδυασμό με άλλη 
λειτουργία, και είναι ασφαλής για τα άτομα με βηματοδότες και άλλα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα.

Λειτουργία Επαφής
Η λειτουργία Επαφής (SC Contact) έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται μαζί με το πλάσμα για μέγιστη αποτελεσματικότητα. 
Ωστόσο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς τον σωλήνα πλάσματος, και σ' αυτή την περίπτωση θα παράγει μία σταθερή 
συχνότητα 100Hz μαζί με το Pulsed ElectroMagnetic Field  (PEMF).

Αυτό που την καθιστά τόσο μοναδική είναι το ότι προσθέτει μια ενεργειακή αιχμή 320-volt στο τέλος κάθε μαγνητικού παλμού. 
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Αυτό διαρκεί μισό εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου (0,5 μικροδευτερόλεπτα), προκαλώντας μια στιγμιαία αντιστροφή του 
ηλεκτρικού φορτίου στο τοίχωμα κάθε κυττάρου. Στα ανθρώπινα κύτταρα, αυτό ανοίγει "πόρτες", επιτρέποντας στην ενέργεια 
του πλάσματος να μπει μέσα και να καθαρίσει τους εισβολείς σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Για τα  παθογόνα κύτταρα, είναι 
απλά ακαριαίος θάνατος.

Όταν χρησιμοποιείται χωρίς το πλάσμα, ο συνδυασμός σταθερής συχνότητας και τετράγωνο κύμα δημιουργεί μια έκρηξη με  
πολυπληθή διαφορετικές υψηλότερες αρμονικές, παρόμοιο με το πώς λειτουργεί ένα Zapper.

Το σήμα είναι με αποσύζευξη DC, πράγμα που σημαίνει ότι συνεχές ρεύμα δεν μπορεί να ρέει μέσα από το σώμα και να προ-
καλεί βλάβη στους ιστούς από συσσώρευση οξέων.

Το SC Επαφής δεν απαιτεί εισαγωγή συχνοτήτων από γεννήτρια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό. Λόγω 
της μαγνητικής συνιστώσας του σήματος, δεν είναι ασφαλές για χρήση με βηματοδότες ή άλλα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα.

PEMF πηνίο
Ευέλικτο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν η θέση του προβλήματος είναι γνωστή. Απλά τοποθετήστε το πηνίο πάνω στο 
δέρμα κοντά σε αυτό, στη συνέχεια εκτελέστε το πλάσμα με τις κατάλληλες συχνότητες. Χωρίς πλάσμα, to PEMF μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο όλων των τύπων του πόνου, ειδικότερα στον οστών και των αρθρώσεων.

Eκπέμπει ένα σφαιρικό πεδίο που εκτείνεται πάνω από 15 cm σε όλες τις κατευθύνσεις, κάνοντας καλή διείσδυση στο σώμα. 

Το PEMF χρησιμοποιεί μια σταθερή συχνότητα των 100Hz, όπως το SC Επαφής. Επίσης, διαθέτει ηλεκτρική ακίδα στο τέλος 
κάθε μαγνητικού παλμού. Αυτή είναι 29 volts, αλλά δεν κάνει ηλεκτροδιάτρηση στα ανθρώπινα κύτταρα. Χτυπάει όμως τα 
παθογόνα ανελέητα μέχρι που διαλύονται. Και για άλλη μια φορά, η σταθερή συχνότητα με ένα τετράγωνο κύμα δημιουργεί 
ένα εικονικό σιντριβάνι υψηλοτέρων αρμονικών.

Το PEMF δεν απαιτεί εισαγωγή συχνότητας από μια γεννήτρια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό. Λόγω 
της μαγνητική συνιστώσα του σήματος, δεν είναι ασφαλές για χρήση με βηματοδότες ή άλλα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα.
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Preset Συλλογές
>Biofeedback: εδώ είναι οι προεπιλογές που φορτώνουν τις ρυθμίσεις για διάφορους τύπους σαρώσεων βιοανάδρασης. Όταν 
δημιουργήτε δικές σας ρυθμίσεις σάρωσης, μετακινήστε τα τελικά προκαθορισμένα αρχεία από το φάκελο User στο φάκελο 
Biofeedback μέσα στο φάκελο Spooky2. Διαφορετικά, δεν θα λειτουργήσει σωστά.

>Cancer: εδώ υπάρχουν προεπιλογές για το πρωτόκολλο  καρκίνου. Σημειώστε ότι υπάρχουν δύο υπο-συλλογές πλάσματος - 
η δεύτερη περιέχεται στο εσωτερικό της υπο-συλλογής ΒΥ.

>Detox: αυτή η συλλογή περιέχει το γνωστό πρωτόκολλο Terrain Protocol για τη συνολική αποτοξίνωση του σώματος.

>Environmental: διαθέτει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις για την εξάλειψη προσβολών από έντομα και μύκητες στο σπίτι.

>Frequency Sweeps: αυτή η συλλογή περιλαμβάνει ισχυρές σαρώσεις που στοχεύουν όλα τα παθογόνα, γνωστά και άγνωστα.

>Heal: περιέχει Remote προεπιλογές για διέγερση του ανοσοποιητικού, γείωση, την τόνωση της σπονδυλικής στήλης και των 
Chakra τα οποία είναι ενεργειακά κέντρα στο σώμα, καθώς και αδένες / ενδοκρινικό σύστημα δυτικής ιατρικής.

>Miscellaneous: περιέχει διάφορες προεπιλογές για θέματα που αφορούν την υγεία των δοντιών, την αϋπνία, προβλήματα  
προστάτη και εκζέματος. Υπάρχουν, επίσης και ευρέως φάσματος αντιβιοτικές θεραπείες για ολονύχτια εξάλειψη παθογόνων.

>Morgellons and Lyme: με βάση το αρχικό πρωτόκολλο Morgellons, για πληρέστερη αντιμετώπιση και της νόσου του Lyme.

>Shell (Empty) Presets: περιέχουν ρυθμίσεις για την επίτευξη διαφόρων εργασιών, όπως  θανάτωση ή επούλωση. Μπορείτε 
να φορτώσετε δικής σας επιλογής προγράμματα από τη βάση δεδομένων σε αυτά. Όταν δημιουργήτε τα δικά σας presets για το 
Spooky Central,  το shell preset που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε είναι το Spooky Central – JW.

>User: αυτή είναι η προσωπική προκαθορισμένη συλλογή σας. Κάθε εργοστασιακή ρύθμιση που επεξεργάζεστε ή shell preset 
που προσθέσετε προγράμματα, δύναται να αποθηκευτεί σε αυτή τη συλλογή. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε προεπιλογές σε 
αυτή τη συλλογή - δεν μπορείτε να διαγράψετε εργοστασιακές προεπιλογές από τις άλλες συλλογές.
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Σημαντικές σημειώσεις
Η ενέργεια που εκπέμπεται από το σωλήνα πλάσματος είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να "κλειδώσει" τη γεννήτρια και τον 
υπολογιστή σας άν αυτά είναι πολύ κοντά στο σωλήνα. Παρακαλούμε σχεδιάστε τη διάταξη σας έτσι ώστε ο σωλήνας να 
βρίσκται όσο το δυνατόν πιό μακριά από τον υπολογιστή και τις γεννήτριές σας ή και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. 

Επιπλέον, σας συνιστούμε αυτά τα  ιδιαίτερα φθηνά USB filter cables καλώδια με φίλτρο, για όλες τις γεννήτριες σας που 
έχετε συνδέσει στον υπολογιστή σας και το Spooky Central.

Το Modulation input βοηθά τον ιονισμό (φωτισμός) του σωλήνα πλάσματος.

Το ποσοστό διαμόρφωσης πλάσματος (Plasma modulation) = 100 – διαμόρφωση εισόδου.

Spooky Central Operational Truth Table:

0=Off.
1=On.

INPUT MODULATION OUTPUT

0 0 0

1 0 1

0 1 0

1 1 0
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Προδιαγραφές:

Τάση δικτύου: 230 or 110v (ανάλογα την περιοχή) 
Ισχύς δικτύου (max): < 150W

ΕΙΣΟΔΟΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ &ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) voltage: 5VDC 
ΕΙΣΟΔΟΣ εύρος συχνοτήτων: 100 kHz – 3.5 MHz 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (προαιρετικό σήμα εισόδου) voltage: 5VDC 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ εύρος συχνοτήτων: 100 kHz – 3.5 MHz

Εξοδος υψηλής τάσης (RMS): 543v 
Υψηλή τάση (κορυφή): 9315v
Ισχύς σωλήνα πλάσματος (max): 40W 
Εύρος συχνοτήτων: 100 kHz – 3.5 MHz*
*Ελάχιστη προδιαγραφή. Εξαρτάται από το μήκος του καλωδίου, τη διάταξη και τον τύπο του σωλήνα.

Εξοδος Υπερήχων: 29VAC
Ισχύς Υπερήχων(max): 2W
Βέλτιστο εύρος συχνοτήτων των Υπερήχων: 0 Hz – 1 MHz

Εξοδος Επαφής: 320VDC/0.5uS
Ισχύς Επαφής (μέση): 150mW
Ισχύς Επαφής (στιγμιαία, 1K load): 102 Watts 
Συχνότητα Επαφής: 100 Hz

Εξοδος Πηνίου: 29VDC/69uS
Ισχύς Πηνίου (μέση): 200mW
Ισχύς Πηνίου (στιγμιαία): 134 Watts 
Συχνότητα Πηνίου: 100 Hz
Ενταση πεδίου του Πηνίου: 200 gauss
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Προφυλάξεις για τους χρήστες
Εάν πάσχετε από διαταραχή του ήπατος ή των νεφρών, παρακαλώ να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το Spooky2.

Συστήματα παραγωγής συχνοτήτων δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα παραγωγής συχνοτήτων Spooky2 κατά την οδήγηση ή τη χρήση επικίνδυνων μηχανημάτων.

Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στη συσκευή Spooky2.

Εάν αισθάνεστε ναυτία, λιποθυμία, ζάλη, ή έχετε συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη ή πονοκεφάλους, πίνετε άφθονο κα-
θαρό νερό και στο μέλλον να συντομεύσετε ανάλογα τον χρόνο λειτουργίας  του Spooky2.

Επειδή δεν περνά ρεύμα από το σώμα μας κατά τη χρήση του Spooky2 γιά μετάδοση συχνοτήτων μέσω μη τοπικού χώρου 
(Remote Mode), λειτουργία Πλάσματος ή Υπερήχων, η χρήση του δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ηλεκτρικά η μηχανικά 
εξαρτήματα βηματοδοτών ή εσωτερικών απινιδωτών. Αλλά, όπως πάντα, κατά τη χρήση συχνοτήτων, σας παρακαλούμε να 
προχωρήστε με προσοχή και σύνεση.

Αν έχετε καρδιακά προβλήματα, ή φοράτε βηματοδότη ή άλλα ηλεκτρικά εμφυτεύματα, δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμο-
ποιήσετε το σύστημα PEMF του Spooky2. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ λειτουργίες Remote, Πλάσμα ή Υπέρηχο.

Χρησιμοποιήστε το Spooky2 πριν τις 5μμ επειδή η διέγερση των συχνοτήτων στα ανθρώπινα κύτταρα μπορεί να προκαλέσει 
ύπνηλία. Ωστόσο, ανάλογα με τη φύση της λειτουργίας, το Spooky2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και καθ' όλη τη νύχτα.

Οταν χρησιμοποιείτε το Spooky2 ή άλλη συσκευή συχνοτήτων, η σωστή ενυδάτωση παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα. 
Κατά κανόνα, είναι καλύτερα να πίνετε 4-8 ποτήρια καθαρό νερό την ημέρα, το μισό από αυτό πριν από το μεσημέρι.

Εκ μέρους όλων όσων βοήθησαν στην εξέλιξη του Spooky2, σας ευχόμαστε όλοι μια μακρά και υγιή ζωή  – John White, 2016.
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Νομική σημείωση & Αποποίηση
Το λογισμικό του Spooky2 και το σύστημα παραγωγής συχνοτήτων δεν έχει εγκριθεί από το FDA ως ιατρική συσκευή. Προορί-
ζεται για χρήση σαν ηλεκτρονική πειραματική συσκευή μόνον. Δεν προορίζεται για τη διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία, η μετρια-
σμό οποιασδήποτε ασθένειας στον άνθρωπο. Δεν είναι σχεδιασμένη ούτε προορίζεται να επηρεάσει τη λειτουργεία ή τη δομή 
των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.

Εγώ, ο John White, δεν κάνω κανέναν ιατρικόν ισχυρισμό για το σύστημα παραγωγής συχνοτήτων Spooky2. Αν έχετε κάποιο 
πρόβλημα με την υγεία σας, συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας.

Στις Η.Π.Α. μπορείτε νόμιμα να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα Spooky2 για εξισορρόπιση ενέργειας, την παράταση της ζωής, 
καιτη χαλάρωση. Μπορείτε να πειραματιστείτε σε βακτηριακές καλλιέργειες, σε ζώα εργαστηρίου, και στον εαυτό σας. Στο 
κάτω κάτω, στο πλαίσιο της ένατης τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ, έχετε το δικαίωμα νόμιμης αυτοθεραπείας.

Στη Γερμανία, Νότια Αφρική, καθώς και σε άλλες χώρες, οι συσκευές συχνοτήτων έχουν άδεια ως νόμιμα ιατρικά όργανα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι ούτε εγώ ο John White, ούτε κανένας από τους συνεργάτες μου που συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτού 
του συστήματος, δεν είναι υπεύθυνοι για την ηθελημένα ή αθέλητα, χρήση, κατάχρηση, ή κακή χρήση του συστήματος Spooky2 
ή των εξαρτημάτων του εξαιτίας περιστάσεων πέραν του ευλόγου ελέγχου μας. Εν πάση περιπτώσει, ούτε εγώ ο John White, ή 
οποιοσδήποτε από τους συνεργάτες μου, δεν φέρομεν καμίαν άλλην ευθύνη.

Με τη χρήση του συστήματος συχνοτήτων Spooky2, εσείς, ο χρήστης, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν έχετε καμία προσδο-
κία για τη θεραπεία κάθε ασθένειας. Επιπλέον κατανοείτε ότι πιθανές αρνητικές σωματικές ή και ψυχικές συνέπειες, άγνωστες 
στον John White και τους συνεργάτες του, μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Spooky2. Επιπλέον, σκοπεύετε να αναλά-
βετε μόνον υπεύθυνο πειραματισμό, και εθελοντικά  δέχεστε κάθε ευθύνη για τη χρήση και εφαρμογή όλων των συχνοτήτων 
που παράγονται από το σύστημα Spooky2.

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα κρατήσετε τον John White ή τους συνεργάτες του υπεύθυνους για όποιεσδήποτε συνέπειες, 
είτε επιβλαβείς ή άλλως, προκύψουν ως αποτέλεσμα χρήσης του συστήματος συχνοτήτων Spooky2.
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