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              FELHASZNÁLÓI         
DOKUMENTÁCIÓ 

 

                               
BEVEZETÉS 
Jelen felhasználói dokumentáció az Immunotic Kft. által fejlesztett, gyártott és forgalomba hozott 
Allergetic v3.14 készülékre vonatkozik és összefoglalóan tartalmazza a berendezésre vonatkozó 
tudnivalókat, felhasználási információkat. 

 

 

 A BERENDEZÉS GYÁRTÓJA 
 

• Immunotic Kft. 

• H4400 Nyíregyháza, Mák u. 68. 

• www.immunotic.eu 

• immunotic@gmail.com 

• Tel: 06-30-722-9393 

 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A berendezés a következő direktívák hatálya alá tartozik kielégíti a vonatkozó követelményeket: 

• Villamos berendezésekre vonatkozó 2006/95/EK irányelv (kizárólag a hálózati töltő 
vonatkozásában) 

• Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 2004/108/EK irányelv. 

 

A részletes gyártói megfelelőségi nyilatkozat letölthető a gyártó honlapjáról. 
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1. Köszönjük, hogy hozzájárulhatunk jobb közérzetéhez! 
Kívánjuk, hogy megelégedésére szolgáljon készülékünk használata! A használattal kapcsolatos 
kérdéseivel keresheti a készülék értékesítőjét, a honlapunkon található referenciahelyeken levő 
bármelyik kollégát, vagy kérhet e-mailben választ kérdéseire az immunotic@gmail.com e-mail 
címen. 
Ugyanitt várjuk tapasztalatait, köszönjük, ha észrevételeit megosztja velünk!  

2. Immunotic készülékcsalád részei, tartozékai 
 
 

 
 
 
 
2. Immunotic készülékcsalád táskája, készülék, töltő, csuklópántok 

1) Immunotic készülékcsalád  
2) Immunotic készülékcsalád hordtáskája 
3) Immunotic készülékcsalád hálózati töltő 
4) Immunotic készülékcsalád csuklópántok (felcserélhetőek) 
5) Immunotic készülékcsalád hálózati töltő csatlakoztatási hely 

 
 

Víz/ étel energetizáló kezelési felület 
 

egyes program(67 perc) indító gomb 

kettes program(30 perc)  indító gomb 
 

energizer- program(10 perc) indító gomb 

onko program(50 perc)  indító gomb 
 

program-intenzitás választó tekerő gomb 
 

csuklópánt csatlakoztatás kimenetei 
(felcserélhetőek a csatlakozók) 

kijelző 

főkapcsoló (KI/BE kapcsoló gomb) 
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3. Műszaki adatok 
 
A kijelzőn szereplő információk:  
töltés- üzemmódban 
 
 
 
 
 
 

 
 

kezelés- üzemmódban a kezelés kiválasztása előtt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kezelés közben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hálózati tápfeszültség (töltő) 230 V / 50 Hz (+10/-15%) / 15-19 V DC  

Kimenő jelek: 0 – 14 V-ig   1Hz-200.000Hz 

Jel: Négyszög 

Jelek aktív éle: Fix, egyenletes 

Kezelés hossza: 67 , 30, 10, 50 perc 

Jelek hossza: 05 mp - 30 perc  

Impulzus felfutási ideje: 0.0001 mp 

Akkumulátor: 12 V, 1,2 Ah 

Befoglaló méret: 240 mm x 210 mm x 100 mm  

Immunotic v3.14 
 
Charging 12.9V 

A készüléken futó program verziószáma 

Az akkumulátor aktuális feszültsége 

Üzemmód kijelzés (Töltés) 

Immunotic v3.13 
 
Select therapy 12.9V 

A készüléken futó program verziószáma 

Az akkumulátor aktuális feszültsége 

Üzemmód kijelzés (kezelés választás) 

kezelés elnevezése idő 
 
kezelési fázis kijelzés idő 

A kezelésből hátralévő idő (perc) 

Visszaszámláló másodperc kijelző 

Összes fázis száma/aktuálisan futó fázis 
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4. Üzembe helyezés 
1) A készülék használata +10 és +30 Celsius fok közötti hőmérsékleten optimális. 
2) Első használat előtt 12 órán át töltse a készülék akkumulátorát Ha 12 V felett 

érkezik a készülék, ez a lépés kihagyható.. (A hálózati töltőt a készülékhez és a 
konnektorhoz kell csatlakoztatni, a készülék kikapcsolt állapotban legyen.) 

3) A 12 óra letelte után a töltőt a hálózatból és a készülékből is húzza ki. 
4) Amíg a töltés folyik, a készülékkel kezelés nem végezhető, automatikusan letilt a 

beépített védelem. A készülék VAGY kezelő VAGY töltő üzemmódban képes 
működni. 

5) A továbbiakban kezelés megkezdése előtt célszerű a készülék akkumulátorának 
töltöttségi állapotát ellenőrizni. (Kapcsolja be a készülék főkapcsolóját, és a 
kijelzőn jobbra alul látja az akkumulátor feszültségét, ha ez 10,5 V alatt van, 
akkor javasolt a töltés.  

6) Amikor az akkumulátor feszültsége 10 V alá esik, a készülék automatikusan 
kikapcsol. 

7) Az akkumulátort túltölteni nem lehet.  

5. Karbantartás 
1) A készülék váza fémből készült, a korrózióvédelem száraz helyen történő 

tárolással biztosítható.  
2) Fizikai sérüléstől megóvás érdekében szállítsa és használaton kívül tárolja a 

készüléket saját kézitáskájában. 
3) Az Allergetic készülék tisztítása száraz törlőkendővel történhet, vizes tisztítás, 

illetve maró hatású tisztítószer nem alkalmazható. 
4) A csuklópánt ezüstszállal átszőtt gumipánt, nem mosható, erős napsütésnek ne 

tegye ki, ezáltal biztosíthatja a leghosszabb élettartamot. Elöregedése 
(rugalmatlanná válása) esetén a cseréje szükséges. 

5) A rendeltetésszerű használat, megfelelő tárolás, tisztítás esetén az Allergetic külön 
karbantartást nem igényel. 

6) A készülékre műszaki meghibásodás esetén egy év garanciát vállal a gyártó.  
7) A nem megfelelő használatból eredő károkra a garancia nem érvényes! 

6. Figyelmeztetések, ellenjavallatok 
 
1) A készüléket mindenki saját felelősségére használhatja. 

 
2) Az Allergetic önmagában nem képes az allergia megszűntetésére, ezt minden 

esetben a szervezet saját maga valósítja meg! 
 

3) A készülék nem orvosi műszer, nem a betegségek gyógyítására, hanem 
közérzetjavításra szolgál, máshová nem sorolható elektronikus fogyasztási cikk!  

4) Aki rendszeres orvosi kezelés és gondozás alatt áll, a készülék használata előtt 
konzultáljon kezelőorvosával. 

 
5) Nem használhatják a készüléket: 

- szívritmus szabályozóval rendelkezők, 
- áldott állapotban levők,  
- 3 év alatti gyermekek. 
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6) Különös elővigyázattal használhatják 

- Tüdőrákos betegek (a közérzet javulása előtt a készülék használata következtében 
felléphet tüdő ödéma) 
 

7) A készülék érzékeny az elektrosztatikus feltöltődésre! Elektrosztatikus kisülés esetén 
a futó program megállhat és a készülék újraindítást igényelhet! Ilyenkor a főkapcsoló 
gomb segítségével ki kell kapcsolni a készüléket, majd ismételten bekapcsolni, és a 
programválasztó gomb megnyomásával újra el kell indítani a kívánt programot. 
 

8) Gondoskodjon az elektronikus alkatrészeket tartalmazó hulladékok szelektív 
gyűjtéséről, kezeléséről! Az ilyen hulladékot a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell 
leadni! Az Immunotic készülék hulladék alkatrészeit a hivatalos szakszerviz is 
átveszi.  

7. Működési elve 
 
A sejtemlékezet létezése már tudományosan is bizonyított. A betegsége kialakulása során az 
egyes sejtek a betegséggel kapcsolatban is tárolnak információt, és ennek megfelelően 
működnek. A szervezet számára az allergia is kialakulhat betegséginformáció hatására is. 
Az Allergetic készülék a sejtek „betegség” memóriájára lehet pozitív hatással, ezáltal lehetővé 
teheti, hogy a szervezet újra a korábbi „egészséges működés” információit alkalmazza 
sejtszinten. Magyarán a szervezet túlzott reakcióit az optimális, egészséges arány elérésére 
ösztönzi. 
 
Az Alleregetic készülék az immunrendszer harmonikus működését is támogatja, így a 
kórokozókat is könnyebben legyőzi. 
A folyamatok beindításához különböző frekvenciatartományban lévő rezgésinformációk 
szükségesek.  
 
Ezek a frekvenciák részben fixek, részben mikroprocesszor számolja ki a szükséges 
információkat.  
 
A program elindítása után a gép a csuklópánton keresztül érkező jelek segítségével, 
immunrendszert stimuláló válaszjeleket küld a szervezetbe. 
 
Jótékony hatásai: 

- Immunrendszer erősítés 
- Allergiás reakciók enyhítése 
- Szervek működésbeli egyensúlyának megteremtése 
- Nyirokkeringés serkentése 
- Csakrák működésének harmonizálása  

 

8. Használati útmutató 
1) Ellenőrizze a készülék akkumulátorának töltöttségét (megfelelő, ha több, mint 

10,5V) 
2) Csatlakoztassa a csuklópánt kábeleit a készülékhez (felcserélhetőek) 



… 

Azonosító:1B/110/11/Allergetic 
Változatszám: v01 
Kiadás dátuma:2011.08.18 

3) Helyezze fel a csuklópántokat a kezére a kép szerint, mindegy, hogy melyik pánt 
melyik kézre kerül, a pántok felcserélhetőek  

 
4) Állítsa be a kezelés erősségét a program-intenzitás választó tekerő gomb 

segítségével 
 
Ajánlott értékek: 

3 éves kor alatti gyermek kezelése nem javasolt 
3 –  6 éves kor között  MIN 
6 – 12 éves kor között 10 % -50% 
12 éves kor fölött egyéni érzékenységtől függően akár  MAX-on is. 
 
Amennyiben kezelés közben a csuklópántnál kellemetlen bizsergést érez, 
csökkentse a kezelés intenzitását.  
Az érzékenység nem személyhez, hanem fizikai állapothoz kötött, így 
előfordulhat, hogy ugyanaz a személy ugyanazt a programot a következő 
alkalommal erősebb intenzitással sem érzi kellemetlennek, vagy akár fordítva. 
Az intenzitás szükség esetén a kezelés közben is állítható. 
 

5) Helyezkedjen el a kezelésnek megfelelően. Fekve vagy ülve ügyeljen arra, hogy a 
kezelés alatt ne tegye keresztbe a lábát, ne kulcsolja össze a kezét, semmilyen 
módon ne legyen leföldelve a kezelés alatt / illetve a kezelendő élelmiszert 
megfelelő tartó edényben (műanyag, üveg, papír, fém, fa, bambusz, cserép) 
helyezze a kezelőfelületre. 

6) Kapcsolja be a főkapcsolót (KI/BE kapcsoló) 
7) A program választó gomb megnyomásával indítsa el a kívánt programot. 
8) Egy időben csak egy program fut. 

 

9. Programok ismertetése 
1. program (Low allergy) 

 
A program leírása: 

Teljes program, amely az immunrendszer működését segítő/harmonizáló frekvenciákat, 
valamint a szervezet allergiás információjának optimalizálását tartalmazza. (20p) (Az 
allergiára, mint információra való pozitív hatást tartalmazza.) 

Hatása:  
Általános immunerősítés, allergiás tünetek enyhítése. 
Testi-lelki kiegyensúlyozottság, nyugodt alvás, hormonrendszer kiegyensúlyozott 
működése, magasabb energiaszint. 
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   Javasolt gyakoriság: kúraszerűen. 
Első kúra: egy héten keresztül naponta egyszer. 
Fenntartó kúra: kéthavonta, három egymást követő napon 1-1 kezelés. 

 
2. program (Medium allergy) 

 
A program leírása: 

Teljes program, amely az immunrendszer működését segítő/harmonizáló frekvenciákat, 
valamint a szervezet allergiás információjának optimalizálását tartalmazza. (40p) (Az 
allergiára, mint információra való pozitív hatást tartalmazza.) 

Hatása:  
Általános immunerősítés, allergiás tünetek enyhítése. 
Testi-lelki kiegyensúlyozottság, nyugodt alvás, hormonrendszer kiegyensúlyozott 
működése, magasabb energiaszint. 

Javasolt alkalmazás: 
Javasolt gyakoriság: kúraszerűen. 
Első kúra: egy héten keresztül naponta egyszer. 
Fenntartó kúra: kéthavonta, három egymást követő napon 1-1 kezelés. 

 
3. program (High allergy)  

 
A program leírása: 

Teljes program, amely az immunrendszer működését segítő/harmonizáló frekvenciákat, 
valamint a szervezet allergiás információjának optimalizálását tartalmazza. (50p) (Az 
allergiára, mint információra való pozitív hatást tartalmazza.) 

Hatása:  
Általános immunerősítés, allergiás tünetek enyhítése. 
Testi-lelki kiegyensúlyozottság, nyugodt alvás, hormonrendszer kiegyensúlyozott 
működése, magasabb energiaszint. 
. 

Javasolt alkalmazás: 
Javasolt gyakoriság: kúraszerűen. 
Első kúra: egy héten keresztül naponta egyszer. 

Fenntartó kúra: kéthavonta, három egymást követő napon 1-1 kezelés. 
 

10. Mellékhatások 
 
A készülék használatának semmilyen káros mellékhatása nincs.  
 
A szervezetben beindulhat egy tisztulási folyamat, ennek következtében néhány napig sárgább 
vizelet, orrfolyás tapasztalható.  
 
A szervezetet minimális áramerősség éri, ami a sejtek működését károsan nem befolyásolja.  

11. Mellékletek 
Ce tanúsítvány: 
Azonosító:1B/110/11/ Allergetic 
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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 

 

Szívritmus szabályzóval rendelkezők nem használhatják a készüléket! 

 

Terhes nők nem használhatják a készüléket! 

 

A készülék érzékeny az elektrosztatikus feltöltődésre! Elektrosztatikus 
kisülés esetén a futó program megállhat és a készülék újraindítást 
igényelhet! 

  

 

Gondoskodjon az elektronikus alkatrészeket tartalmazó hulladékok 
szelektív gyűjtéséről, kezeléséről!  Az ilyen hulladékot a kijelölt 
nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni! 

 

http://www.immunotic.eu/
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