
Η συσκευή EarthPulse V6 αποτελείται από έναν μαγνήτη που 

τοποθετείται κάτω από το στρώμα σας και εκπέμπει ένα μαγνητικό πεδίο 

εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας κατά τη διάρκεια του ύπνου σας, το οποίο 

καλύπτει τα επιβλαβή τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία υψηλότερων 

συχνοτήτων. 

Οι συχνότητες που χρησιμοποιεί η συσκευή είναι κύρια στο φάσμα 0-12Hz (μέχρι 14,4 Hz σε 

πρόγραμμα αφύπνισης), αντίστοιχες με αυτές που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε 

κατάσταση χαλάρωσης: 

• κύματα Δέλτα (0,5-4Hz) κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου, το πιο σημαντικό στάδιο 

αποκατάστασης 

• κύματα Θήτα (4-8Hz) κατά τη διάρκεια REM (ταχεία κίνηση των ματιών) στον ελαφρύ ύπνο 

• κύματα Άλφα (8-12Hz) κυριαρχούν όταν είστε χαλαροί, ήρεμοι, πριν ξυπνήσετε νωρίς το πρωί 

και σε διαλογιστική κατάσταση 

Η  συσκευή V6 έχει 14 προγράμματα που αλλάζουν διαρκώς συχνότητες.  Με έκθεση σε πολλές 

συχνότητες, το σώμα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό που είναι καλύτερο για αυτό αυτόματα. Ειδικά 

τα προγράμματα ύπνου στη συσκευή V6 βοηθούν τον χρήστη να κοιμηθεί καλύτερα βοηθώντας τη 

λειτουργία του κιρκαδικού ρυθμού.  

Τι να περιμένετε με συστηματική 8ωρη χρήση τη νύχτα  

• Βαθύτερο ύπνο 

• Ενισχυμένη ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας 

• Καλύτερη αερόβια ικανότητα 

• Βελτιωμένη ανάρρωση 

• Περισσότερη ευελιξία 

• Αύξηση μυϊκής δύναμης και αντοχής 

• Βελτιωμένη διάθεση 

• Αυξημένα επίπεδα κορεσμένου οξυγόνου αίματος και ιστών 

Μέρη συσκευής Earthpulse  

• Ηλεκτρομαγνήτης: εκπέμπει μαγνητικό πεδίο 1100 Gauss σε συχνότητες 0-14Hz 

• Χειριστήριο: για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής και την επιλογή συχνότητας 

/ προγράμματος / διάρκειας  

• Τροφοδοτικό: συνδέει το χειριστήριο με παροχή ρεύματος σε πρίζα  

Κρατήστε τον μαγνήτη σε απόσταση > 30 εκατοστών από ηλεκτρονικές συσκευές την ώρα της 

λειτουργίας του (σε απόσταση > 1 μέτρου από ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές π.χ. μετρητές 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, βηματοδότες κ.α.).   

 

 

 

 



Οδηγίες χρήσης 

1. Τοποθετήστε τον ηλεκτρομαγνήτη κάτω από το στρώμα σας. Η πλευρά του μαγνήτη με την 

ένδειξη Ν (North = Βορράς) πρέπει να βλέπει προς το σώμα σας.  

• Κάτω από το στρώμα στο ύψος της ωμοπλάτης 

εάν ο ύπνος είναι το κύριο ζήτημα. 

• Κάτω από το μαξιλάρι σας για να αποτρέψετε 

πονοκέφαλο ή hangover. 

• Κάτω από τα πόδια είναι επίσης μια εξαιρετική θέση 

τοποθέτησης, αφού τα πόδια έχουν πολλά σημεία 

ρεφλεξολογίας.  

• Κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα πόνου που 

αντιμετωπίζετε. 

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό με μία πρίζα (το κόκκινο φωτάκι του τροφοδοτικού θα ανάψει). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε το τροφοδοτικό από το καλώδιο, όταν το βάζετε / βγάζετε από την πρίζα, 

γιατί μπορεί να κοπεί. Κρατάτε το μόνο από το κύριο πλαστικό μέρος του. 

3. Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού με το πάνω μέρος του χειριστηρίου, στην υποδοχή δίπλα 

στο αυτοκόλλητο με την ένδειξη LIPIKATECH.   

4. Συνδέστε το καλώδιο του ηλεκτρομαγνήτη με την άλλη υποδοχή στο πάνω μέρος του 

χειριστηρίου. 

5. Ενεργοποιήστε το χειριστήριο πατώντας το κουμπί έναρξης στα αριστερά. 

6. Επιλέξτε το πρόγραμμα (MODE) που επιθυμείτε πατώντας τα κουμπιά με τα πάνω και κάτω 

βελάκια.  

Η αρχική επιλογή είναι 9.6 Hz και υπάρχουν άλλα 13 προγράμματα  να επιλέξετε.  Για την επιλογή του 

κατάλληλου προγράμματος διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω. Όταν σταματήσετε στο 

πρόγραμμα που θέλετε πατήστε το κουμπί στα δεξιά με την ένδειξη “SELECT START RESET”. 

7. Επιλέξτε την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής που επιθυμείτε (η προεπιλεγμένη διάρκεια 

λειτουργίας είναι 08:00 δηλαδή 8 ώρες), πατώντας τα κουμπιά με τα πάνω και κάτω βελάκια 

(υπολογίστε μέχρι την ώρα που θέλετε να ξυπνήσετε – έχετε υπόψη σας ότι 1 ώρα πριν τον χρόνο 

λήξης η συχνότητα ανεβαίνει στα 14,4Hz για να ξυπνήσει τον χρήστη). Όταν σταματήσετε στη 

διάρκεια που θέλετε πατήστε το κουμπί στα δεξιά με την ένδειξη “SELECT START RESET”. 

8. Επιλέξτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου που επιθυμείτε πατώντας τα κουμπιά με τα πάνω και 

κάτω βελάκια. Μπορείτε να ξεκινήσετε με την αρχική επιλογή στο 70% και να ανεβάσετε στο 100% αν 

επιθυμείτε μεγαλύτερη επίδραση. Κάποιοι ευαίσθητοι χρήστες προτιμούν να χαμηλώσουν την 

ένταση μέχρι και το 10%, ειδικά αν δυσκολεύονται να κοιμηθούν με μεγαλύτερες εντάσεις.  

Όταν σταματήσετε στην ένταση που επιθυμείτε, δεν χρειάζεται να πατήσετε άλλο κουμπί και η 

συσκευή αρχίζει να λειτουργεί κανονικά, αναβοσβήνοντας στο ρυθμό της επιλεγμένης συχνότητας 

(π.χ. στο πρόγραμμα 9.6 Hz η συσκευή αναβοσβήνει 9.6 φορές το δευτερόλεπτο). 

9. Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατάτε πάλι το κουμπί στα αριστερά. 

Η συσκευή είναι αποτελεσματική με παχιά στρώματα πάχους έως 40 εκατοστά και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με μεταλλικό κρεβάτι / στρώμα. 

 

 

 



Οδηγός επιλογής προγράμματος συσκευής 

9,6Hz  

Η βέλτιστη συχνότητα την οποία προτείνει ο εφευρέτης ως συχνότητα πρωτεύουσας χρήσης για 

ύπνο, ανάκαμψη και μακροζωία. 

SLEEP 1 

Ξεκινά από Άλφα - 9,6 Hz, μετά από 15 λεπτά κατεβαίνει αργά μέσω  Θήτα στο χαμηλό Δέλτα, 

κάνοντας 3 φορές κύκλους μεταξύ 1 Hz και 5 Hz. 

SLEEP 2 

Ξεκινά από Άλφα - 9,6 Hz, κατεβαίνει από το Θήτα έως το χαμηλό Δέλτα, κάνοντας 3 φορές κύκλους 

μεταξύ 1 Hz και 3 Hz. 

SLEEP 3 

Ξεκινά από Δέλτα (3 Hz), κάνει κύκλους έως 1 Hz συνολικά 4 φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και 

ανεβαίνει σε Θήτα, 9,6Hz. Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα αν δεν κοιμάστε στα 9,6Hz ή αν 

ξυπνάτε μέσα στη νύχτα. 

SLEEP 4 

Ξεκινά και παραμένει στα 1 Hz (ΔΈΛΤΑ).  Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα αν εάν ο ύπνος σας 

εξακολουθεί να είναι κακός με το πρόγραμμα SLEEP-3. 

SLEEP EZ 

Ξεκινά από 9,6 Hz, στα 15 λεπτά πέφτει γρήγορα στα 3 Hz Δέλτα και κάνει κύκλους στο Δέλτα μεταξύ 

3 Hz και 1 Hz τρεις ακόμη φορές μέχρι τη φάση αφύπνισης (14,4 Hz) τα τελευταία 20 λεπτά του 

προγραμματισμού.  

MANUAL 

Με το πρόγραμμα MANUAL είστε ελεύθεροι να πειραματιστείτε με τον ύπνο / εργασία / διαλογισμό 

με οποιαδήποτε συγκεκριμένη συχνότητα. 

Μπορεί να είναι μία από τις κορυφές Schumann στα 1,2 Hz ή 1,5 Hz ή 2,4 Hz ή 2,5 Hz ή 7,8 Hz, ή 9,6 

Hz ή 10 Hz .  

Ο εφευρέτης βρίσκει τα 2,4 Hz, 4,8 Hz και 9,6 Hz ιδιαίτερα καλά για την ανάρρωση κατά τη διάρκεια 

της νύχτας και σπάνια καταλήγει να κοιμάται 8 ώρες χωρίς να ξυπνήσει μόνος του, ξεκούραστος 

πριν το χρονόμετρο λήξει. 

RECOVER 

Η λειτουργία RECOVER είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ύπνου εάν ο ύπνος σας δεν είναι κακός, 

ειδικά αν είστε αθλητής. Εάν δεν καταφέρετε να κοιμηθείτε σε αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιήστε 

το SLEEPEZ ή το SLEEP-3 και χρησιμοποιήστε κατά διαστήματα το RECOVER κατά τη διάρκεια μικρής 

διάρκειας ύπνων για να προσπαθήσετε να εγκλιματιστείτε σε αυτό.  Είναι πρόγραμμα αντίστοιχο με 

το 9,6Hz. 

ALERT  

Εκπέμπει χαμηλά Βήτα κύματα, μειώνει τη σωματική και διανοητική κόπωση, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο γραφείο για να μειώσει την κόπωση του αυχένα και των ώμων χωρίς να 

προκαλέσει υπνηλία. 

 



ENTRAIN-UP και ENTRAIN-DOWN 

Λειτουργίες για να εξοικειωθείτε με τα παλμικά πεδία PEMF. Καλύπτουν κάθε συχνότητα στο εύρος 

της συσκευής από 30 λεπτά έως μία ώρα.  

Το ENTRAIN-UP ξεκινά από χαμηλές Δέλτα και σταδιακά ανεβαίνει στα 14,4 και κλείνει.  

Το ENTRAIN-DOWN ξεκινά από Άλφα και κατεβαίνει σε χαμηλές Δέλτα, σας βάζει σε ύπνο και μετά 

κλείνει και σας επιτρέπει να κοιμάστε μόνοι σας. 

Schumann - 7.83 Hz 

Η κύρια συχνότητα που κατέγραψε ο Schumman, Γερμανός φυσικός που ανακάλυψε ότι υπάρχει 

μια συντονισμένη κοιλότητα μεταξύ της επιφάνειας της γης και της ιονόσφαιρας που περιέχει ένα 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο διαμορφωμένης συχνότητας.  

Tesla 1 - 9.63 Hz και Tesla 2 - 3.69 Hz 

Συχνότητες βασισμένες στους αριθμούς 3,6 και 9 τους οποίους ο εφευρέτης Nikola Tesla θεωρούσε 

“κλειδί του σύμπαντος”. 

*Σε όλα τα προγράμματα διάρκειας >8 ώρες την τελευταία 1 ώρα η συχνότητα ανεβαίνει στα 14,4Hz 

για να ξυπνήσει τον χρήστη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της συσκευής επικοινωνήστε με τον μηχανικό της 

Home Biology στο 6986002523. 


