
Děkujeme Vám za Váš nákup. Před použitím si pro-
sím podrobně přečtěte návod používání přístroje. 
Obsahuje důležité informace o  ovládání přístroje, 
bezpečnosti, údržbě a  je nutné ho považovat za 
součást zařízení. Jestliže Vám budou některé in-
formace v  návodu nesrozumitelné, obraťte se na 
výrobce zařízení. Nesprávné použití a  nevhodná 
manipulace může vést k  poškození přístroje. Ná-
vod k používání uschovejte, abyste se k němu v pří-
padě potřeby mohli později vrátit.

URČENÍ VÝROBKU
Somavedic je přístroj, který dokáže spolehlivě eli-
minovat a následně úplně odstranit nežádoucí vlivy 
geopatogenních, patogenních, psychosomatických 
zón, vodních křížů, Curryho i Hartmannových pásů, 
včetně elektrosmogu a  těžkých kovů. Přístroj So-
mavedic byl sestrojen po několika letech výzkumu 
a zkoušek. Testován a ověřen byl nejenom odborní-
ky z  oboru přírodních věd, ale i  provozovateli dia-
gnosticko-terapeutických center, pracující s přístroji: 
Time Waver, Bicom, Life-System, Inergetics CoRe. 
Přístroj Somavedic odstraňuje i další negativní vlivy, 
které mají vliv na fyzické i  duchovní zdraví. Soma-
vedic slouží k  celkové dokonalé harmonizaci těla 
i mysli. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšuje meta-
bolizmus a spánek. Je důležitý pro očistu domácího 
i firemního prostředí. Dosah přístroje Somavedic je 
30m v poloměru a tvoří kouli okolo přístroje a jeho 
záření prostupuje zdmi domu, tak jako negativní vliv 
geopatogenních zón.

MODELOVÉ ŘADY
Modely řady Somavedic jsou Lumen (do 2013 Har-
mony), Quantum, Harmonie, Medic a Atlantik. 

Somavedic Lumen odstraňuje všechny nežádoucí 
vlivy všech druhů geopatogenních zón, vodních 
křížů, Curryho i Hartmannových pásů, čímž podpo-
ruje spuštění regeneračních procesů v těle člověka 
i zvířat v jeho okolí. 

Somavedic Quantum je posílený Somavedic Lu-
men pro umístění prostorech, kde se denně po-
hybuje i více jak 50 lidí, což je vhodné pro biore-
zonanční střediska, masážní, kosmetické a  další 

salóny, obchody i firmy, kde máme velmi pozitivní 
reference.

Somavedic Harmonie vychází z  funkcí Somave-
dicu Lumen a má doplněny frekvence na likvidaci 
parazitů, virů, bakterií a plísní, vzhledem k neche-
mické cestě jejich likvidace účinky nastávají během 
jednoho až tří měsíců. 

Somavedic Medic je kombinací Harmonie a Quan-
tum se zvýšenou účinností. Je vhodný pro biorezo-
nanční střediska, masážní, kosmetické salóny a po-
případě domy, s větší rozlohou.

Somavedic Atlantik upravuje strukturu, vlastnosti, 
paměť a energetický potenciál vody, dle výzkumů 
Dr.Masaru Emoto. 

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Přístroj vybalte, zapojte do zásuvky s  napětím 
230V (110V v provedení pro americké státy za po-
užití adaptéru), dojde k rozsvícení LED diod uvnitř 
přístroje. Přístroj se nevypíná, jeho pracovní napětí 
je 3V a spotřeba elektrické energie minimální. Na 
přístroji, ani na síťovém zdroji se nic nenastavuje.

Model Lumen, Harmonie, Quantum a Medic: Umís-
těte v bytě či domě nejlépe do středu stavby. Účin-
ky pocítíte po prvních třech hodinách, k úplnému 
očištění prostoru dochází v průběhu 3 až 6 týdnů, 
podle stupně patogenity zón a  doby jakou byla 
v těchto zónách nemovitost postavena.

Model Atlantik: Přístroj se umísťuje pod poslední 
část vodního filtru. Pokud ho instalujete na hlavní 
přívod vodovodního řádu k  nemovitosti, je nutné, 
aby byl nainstalován pod plastovou trubku ve vzdá-
lenosti maximálně 20cm. Vhodnou instalaci je lépe 
konzultovat s výrobcem. Je možné použití i pro jed-
norázovou úpravu vody ve skleněných, nebo plasto-
vých nádobách, kterou ponecháte min 5 minut nad 
Somavedicem Atlantik, ve vzdálenosti maximálně 
20cm. Mezi Somavedicem Atlantik a nádobou, kte-
rá by mohla být dříve použita pouze na neperlivou 
čistou vodu, nesmí být kovová přepážka.

www.somavedic.cz
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Výrobce:   
Somavedic Technologies s.r.o.     
Vrbičany 63, 411 21 Vrbičany  

Objednávky a dotazy:
tel. +420 725 387 852 
tel. +420 607 122 366

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Podle stupně patogenity prostorů nebo organismů 
jsou možné po dobu několika dnů adaptační potí-
že. Somavedic Lumen, Quantum a Harmonie mají 
dvě bílé a  dvě modré LED diody uvnitř přístroje. 
Somavedic Atlantik čtyři modré. Medic má uvnitř 
modrou, červenou a  bílou LED diodu. V  případě 
vysoké intezity záření LED diod v noci, je možné 
ponechat zapnutý přístroj v transportní polystyre-
nové krabici, kde v  rohu naleznete průřez na pro-
táhnutí napájecího kabelu. Působí i  jako ochrana 
proti poškození.

ÚDRŽBA
Přístroj vyžaduje minimální údržbu. Samotný pří-
stroj lze otírat jemnou utěrkou. Nepoužívejte kapal-
né prostředky pro čištění, neboť hrozí jejich průnik 
dovnitř přístroje. 

UPOZORNĚNÍ
• Přístroj není zdravotnický prostředek a nena-

hrazuje lékařskou péči! 
• Korpus přístrojů Somavedic je vyroben ze skla, 

proto je nutná náležitá opatrnost! 
• Přístroj položte vždy na stabilní a  rovné mís-

to, bez otřesů, nebo silného větru. Upadnutím 
by mohlo dojít ke zranění nebo poškození pří-
stroje.

• Chraňte přístroj před mrazem, či náhlými změ-
nami teplot.

• Chraňte přístroj před působením extrémních 
teplot.

• Chraňte přístroj před působením přímého slu-
nečního svitu.

• Vyvarujte se ponoření přístroje do vody.
• Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
• Chraňte přístroj před pádem, nárazem, nebo 

jakýmkoliv mechanickým poškozením.
• Somavedic nedoporučujeme umístit pod po-

stelemi, kde spí lidé.

SOUČÁSTI PŘÍSTROJE
• papírový a polystyrenový obal přístroje
• přístroj Somavedic
• napájecí síťový adaptér AC 230V, 50 – 60Hz / 

DC 3V * nebo 110V / DC 3V v provedení pro 
americké státy

• návod k použití – záruční list

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Vstupní napětí: DC 3V
Rozměry přístroje Somavedic Lumen, Quantum, 
Harmonie, Atlantik:

výška: 55mm
šířka: 110mm
Hmotnost přístroje: 0,75–1,5kg dle typu
Rozměry přístroje Somavedic Medic:
výška: 70mm šířka: 150mm
Hmotnost přístroje: 1,5-2,0kg

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Při závěrečném vyřazení z  provozu (po skončení 
jeho životnosti, funkčnosti), mějte na paměti zájem 
a hledisko ochrany životního prostředí a recyklační 
možnosti. Dbejte platných ekologických předpisů. 
Je možno taktéž zaslat na adresu společnosti, kde 
se postaráme o ekologickou likvidaci.
  
ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba Somavedicu je 36 měsíců. Funkčnost 
a  účinnost přístroje je minimálně pět let, kterou 
společnost garantuje. Záruční opravy se provádějí 
výměnným způsobem. Záruka se vztahuje pouze 
na vady materiálu, vady funkční, nebo vady vzniklé 
při výrobě. Na závady způsobené chybnou mani-
pulací, mechanické poškození a  zásah vyšší moci 
(blesk, zemětřesení apod.) se záruka nevztahuje. 
Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé neod-
borným a nešetrným zacházením a použitím v roz-
poru s pokyny výrobce. Záruka se dále nevztahuje 
na škody v důsledku živelných katastrof, přepětím 
nebo podpětím v  domovní síti, násilného poško-
zení, dále na mechanické poškození přístroje, např. 
pádem, nebo vykazující známky neoprávněného 
zásahu do přístroje.

Funkčnost a účinnost přístroje je minimálně pět let. 
Servisní opravy provádí výhradně výrobce přístroje.

Přístroj Somavedic typ a výrobní číslo:

......................................................................................................

Datum prodeje:                           

......................................................................................................
 

Podpis výrobce (prodejce):

......................................................................................................


