
Big Magic Instrukcja

1.Wstęp
Big Magic nazywa się "Magia" z ważnego powodu; regularne stosowanie da naprawdę
magiczne rezultaty. Przewlekłe problemy zdrowotne mogą powoli zanikać, bez zakłóceń w
codziennym harmonogramie. Big Magic używa naturalnej częstotliwości Schumana, aby
wywołać uzdrowienie. Mata pokrywa duże obszary, takie jak kręgosłup i nogi, dla dodatkowej
wygody.

Zużycie mocy w Big Magic jest niskie; mniej niż bilon dziennie, nawet jeśli pozostawiony bez
przerwy. Możesz ustawić swoją wspaniałą Wielką Magię, a potem o tym zapomnieć, wiedząc,
że twoje zdrowie poprawi się każdej nocy.

Zwierzęta również korzystają z Big Magic. Umieść matę pod podkładem do spania, aby mogli
korzystać z naturalnie uzdrawiających fal.

2. Ostrzeżenia
Nigdy nie używaj Big Magic w pobliżu, w pobliżu lub w pobliżu wody. Impulsy magnetyczne Big
Magic również zakazują jego użycia w następujących okolicznościach:

 Podczas ciąży.
 Korzystając z obudowy IUD innej niż MRI.
 Osoby lub zwierzęta z przeszczepionymi narządami.
 Osoby lub zwierzęta z rozrusznikami serca.
 Aparaty słuchowe, pompy medyczne lub inne elektryczne implanty / urządzenia.

Niemagnetyczne metalowe pręty, śruby i płyty są bezpieczne dla użycia PEMF. Jeśli implant
jest bezpieczny dla MRI, bezpieczne jest używanie Big Magic.

3. Zawartość koszyka

Twoja paczka zawiera pojedyncze, duże pudełko.



To pudełko ma dwie warstwy. Górna warstwa ma jednostkę główną, zasilacz 5V i kabel
zasilający USB. Dolna warstwa ma maty PEMF i tester cewki.

4. Omówienie głównej jednostki
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5. Przygotowanie do użycia
Istnieją 4 proste kroki, aby przygotować Big Magic do użycia:

a. Podłącz zasilanie.
b. Podłącz i umieść matę.
c. Ustaw żądany poziom mocy i włącz.
d. Test.

Oto kroki bardziej szczegółowo:

Podłącz zasilanie
Istnieją dwie możliwości zasilania Big Magic.
1) Zasilanie sieciowe, za pomocą dostarczonego zasilacza 5V.
2) Źródło zasilania USB, na przykład 5V przenośny zasilacz, 5V ładowarka telefoniczna lub
komputer.

Możesz wybrać opcję mocy, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Podłącz i umieść matę
Podłącz matę do Big Magic. Upewnij się, że klucz wtyczki pasuje do rowka w gnieździe.

Umieść matę PEMF pod obszarem ciała, w którym chcesz otrzymywać zabiegi PEMF.



Mata jest wystarczająco długa, aby pokryć cały kręgosłup. W przypadku zabiegu na całą noc
możesz umieścić je pod prześcieradłem swojego łóżka. Możesz umieścić ręcznik na poduszce,
jeśli chcesz mieć większy komfort.

Ustaw żądany poziom mocy i włącz
Ustaw poziom mocy za pomocą przełącznika 3-położeniowego. Poziom trzeci jest tym, który
zalecamy. Jeśli jesteś wrażliwy, możesz wybrać niższy poziom mocy.

Włącz Big Magic za pomocą przełącznika znajdującego się po prawej stronie.



Test

Umieść tester cewki na macie PEMF. Czerwone światła powinny szybko migać podczas pracy.

6. Światła wskaźnika
Big Magic ma 3 światła:

Dioda LED zasilania
Prawa dioda LED świeci, gdy duża magia otrzymuje moc.

Pulsująca dioda LED
Lewa dioda LED miga za każdym razem, gdy Big Magic wysyła impuls elektryczny na matę.



Oddychanie LED
Piękne oddechowe światło pokazuje, że Big Magic działa.

Jeśli umieścisz urządzenie na szafce nocnej, światło oddechowe może odciągnąć Cię od snu.
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie światła:

7. Wskazówki
 Mata PEMF może być złożona dla ułatwienia użycia i transportu. Wygodny na



wyjazdy służbowe lub rodzinne wakacje.
 Usuń urządzenie główne i matę wilgotną szmatką i wysusz przed użyciem.
 Dla większej wygody, Big Magic może pracować ciągle, przy bardzo niskim

zużyciu energii.


