
   SK     N Á V O D – Silver MEDIC®  ULTRA |*
-PRÍSTROJ VYRÁBA:
KOLOIDNÉ STRIEBRO (aktívne striebro, koncentrácia 1–20 ppm)
ŠPECIÁLNÉ STRIEBRO (špeciálne OXIDAČNÉ a "HOMEOPATICKÉ" striebro) 
NANOČASTICOVÉ STRIEBRO (aktívne striebro, koncentrácia 1–10 ppm)
Koncentrácie aktívneho striebra nemožno porovnávať s koncentráciami presýtených pasívnych roztokov.
-

Automatická výroba aj ukončenie. Automatická kontrola čistoty vody. Vstavané meradlo koncentrácie ppm. 
V prístroji vstavaný mikropočítač zabezpečuje maximálnu účinnosť vyrobeného produktu. Celá výroba je riadená 
automaticky s ohľadom na nastavenie obsluhy, čistotu použitej vody, teplotu v mieste výroby, opotrebenie elektród 
a ďalšie vplyvy. Bezpečnostná ochrana užívateľa pred výrobou nebezpečných zlúčenín - riaďte sa týmto návodom. 
Automatické prepínanie výrobného režimu po zasunutí strieborných, zlatých, platinových elektród.--
-

VODA: Pre výrobu musí mať čistotu v rozsahu 0–1 ppm (0–3 µS). 
Čistota vody má zásadný vplyv na kvalitu a účinnost vyrobeného produktu. Pre výrobu možno použiť:  
– Univerzálny vodný filter SILVER MEDIC® AQUA s výdajným kohútikom (náš e-shop).
   Vydáva: ultračistú vodu na výrobu (0 ppm) a ďalej kvalitne upravenú vodu na pitie a prípravu jedla a vodu demineralizovanú vhodnú
   pri očiste a na zvýšenie účinnosti koloidných a nanočasticových kovov v organizme.
   Voda z filtra prekonáva čistotou všetky balené vôdy na trhu. S takou vodou pracuje prístroj na 100 % svojho potenciálu. 
– VODA ČISTENÁ, DESTILOVANÁ, FILTROVANÁ, AQUA PURIFICATA (nie v plastovom vaku) , indidviduálna príprava.
– VODA ULTRAČISTÁ Silver MEDIC® – z nabídky nášho e-shopu. Čistota (0 ppm), objem 1000 ml, potravinárska PET fľaša s vysokou 
   chemickou odolnosťou. (Ponúkame iba pre majiteľov prístroja.) 
Ideálnym je vodný filter SILVER MEDIC® AQUA, ktorý zaisťuje užívateľovi nezávislosť na dostupnosti kvalitne upravené vody.
.AUTOMATICKÁ KONTROLA VODY:
Na začiatku každej výroby prístroj automaticky kontroluje čistotu použitej vody. Ak je voda vyhodnotená ako vyhovujúca prístroj začne výrobu. 
Ak je voda nevyhovujúci objaví sa do 5 minút od zapnutia prístroja na displeji chybové hlásenie  (E. 2) a výroba sa zastaví - viď. nižšie. 
-

PRÍPRAVA VÝROBY (Optimálna teplota pre výrobu 19 – 35°C):  
– Nádobku 150 ml zasuňte do držiaka a naplňte ju po hornú dlhú rysku vodou pre výrobu.
– Elektródy zasuňte ľahkým tlakom do prístroja. Jednou elektródou prepojte modré svorky, druhou elektródou žlté. 
– K manipulácii s elektródami používajte čistú látku alebo papierový obrúsok.  
– Položte prístroj na nádobku. Obe elektródy sa ponorí do vody a čierne vodiace koliesko „zapadne“ do okraja nádobky.
– Napájací adaptér zasuňte do elektrickej zásuvky a druhý koniec (napájací konektor) zasuňte z boku do prístroja. 
– Počkajte niekoľko sekúnd. Na prístroji sa zobrazí prednastavená výrobná technológia s doporučenou koncentráciou ppm.  
-----

Prirodzenou vlastnosťou striebra je povrchová oxidácia. Počas výroby dochádza pôsobením elektrického prúdu k oxidácii striebra vo zvýšenej miere. 
Aby sa oxidy neprenášali do vody, generuje prístroj elektrické pole, ktoré vznikajúce oxidy zachytáva - prevažne na povrchu jednej zo strieborných elektród. 
Po ukončení výroby je tak nutné umyť obe elektródy teplou vodou za pomoci obyčajného mydla a hrubšej strany umývaci hubky. Osušte. 
Po umytí musia byť elektródy po celej svojej ploche striebristo lesklé. Elektród, ani  vnútornej strany nádobky sa po umytí už holou rukou nedotýkajte. 
Použite k manipulácii vhodnú čistú látku, alebo papierový obrúsok. DODRŽUJTE ČISTOTU. 
--

NASTAVENIE VÝROBY: HORNÝM tlačidlom zmeníte TECHNOLÓGII, SPODNÝM tlačidlom KONCENTRÁCIU.

KOLOIDNÉ STRIEBRO (COLLOID) – Kontrolka svieti zeleno                                      VÝROBA: 10–60 minut / Koncentrácie: 1–18 ppm
Pri výrobe koloidu sa riadene odlučujú stabilné častice o veľkosti cca 1–50 nm (nanometrov). Väčší rozptyl veľkosti častíc zaisťuje produktu 
širší rozsah pôsobenia. Koloid má obvykle číru až žlto-zlatistú farbu. Krátko po vyrobení sú všetky koloidy bezfarebné. Začínajú sa
prefarbovať najskôr po 12hodinách od vyrobení. Farbu ovplyvňuje koncentrácia, doba skladovania, čistota a pH použitej vody.
Farba koloidu nie je ukazovateľom kvality ani účinnosti. Koloid vyrobený z viac vyčistenej vody môže byť na pohľad i bezfarebný. 
Koloid je nedráždivý a je veľmi dobre znášaný aj pri vnútornom užití.                                                                       Vyrobený produkt nefiltrujte.

POUŽITIE:Celý rad bakteriálnych infekcií – napríklad dýchacích ciest, tráviaceho traktu, pohlavných orgánov, pokožky, očné infekcie a iné.
                  Popáleniny I. a II. stupňa. U chronických ochorení sa po prestávke v užívaní koloidu obvykle užíva ešte nanostriebro (NANO). 

Vyššia koncentrácia ako odporúčaná automaticky neznamená, že bude na dané miesto v organizme dodaných viac striebra.
Pri koncentrácii nad 12 ppm sa mení vnútorná štruktúra vyrobeného produktu a ten už nemusí mať ideálne vlastnosti pre niektoré použitia.
Počas výroby vyšších koncentrácií sa tiež o niečo viac opotrebovávajú (stenčujú) strieborné elektródy. 
V blízkosti elektród sa môžu tiež objaviť šedavé zhluky zvyškových minerálnych látok. Tieto zhluky do niekoľkých minút od ukončenia výroby 
zmiznú (elektrochemická reakcia) a produkt bude opäť dokonale čistý. 

ŠPECIÁLNÉ STRIEBRO (SPECIAL) – Kontrolka svieti bielo          Vyrobený produkt je vždy číry a bezfarebný.  Vyrobený produkt nefiltrujte. 

I. VÝROBA: 70 minút / Koncentrácia cca 1 ppm – nastaveno automaticky. Počas výroby svieti na displeji 0. Po ukončení výroby sa na 
displeji objaví symbol I. (Kontrolka bliká, ozýva sa krátke pípanie). Nízka "homeopatická" koncentrácia má využitie v celostnej a 
informační medicíne. Cielene je odlučované len nepatrné množstvo rýdzeho kovu – prevažne takzvané ióny, atómy a stopy. 

POUŽITIE: Predovšetkým na očistu organizmu a ako udržiavacia dávka už po úspešnom preliečení vážnych ochorení napr. borelióza 
s postihnutím nervovej sústavy apod). 

II. VÝROBA: 30–120 minút / Koncentrácia 8 ppm – nastavené automaticky. Počas výroby svieti na displeji 0. Po ukončení výroby sa na
displeji objaví symbol II. (Kontrolka bliká, ozýva sa krátke pípanie).
Elektricky PASÍVNE striebro má zámerne vo vyrobenom výrobku určitý podiel oxidov striebra. 

POUŽITIE: Ťažké pľúcne infekcie, chronické bakteriálne ochorenie (napr. CHOCHP). Optimalizované tiež pre inhalovanie. 

NANO STRIEBRO (NANO) – Kontrolka svieti na modro                                                VÝROBA: 10–60 minút / Koncentrácia: 1–10 ppm
Pri výrobe elektricky aktívneho nanostriebra sa riadene odlučujú stabilné častice rýdzich kovov s veľkosťou okolo 1 nm (nanometer) i menej.
Nanostriebro sa už od koncentrácie 1 ppm vyrába inou technológiou ako koloid a má preto na rozdiel od koloidu inú štruktúru i 
vlastnosti.
Ľahko preniká hlboko do tkanív, hlienov, kože a nervovej sústavy. Aktívne nanočastice môžu byť pri vnútornom užití dráždivé, možno ich 
preto užívať súčasne s ľahkým netučným jedlom. Vyrobený produkt je číry, zvyčajne bezfarebný.                          Vyrobený produkt nefiltrujte.

POUŽITIE: Vírusové ochorenia, opary, nervová sústava, hlboké kožné infekcie, paradentóza, zubné zákroky, popáleniny od slnka a iné. 

Texty uvedené v tabuľke slúži iba k študijným účelom. Žiadne alternatívne metódy liečenia chorôb nie sú v EÚ povolené.        ► ► ►



Spôsoby použitia, dávkovanie a ďalšie informácie sú na stránkach: www.silvermedic.sk
                                       

CHYBOVÉ HLÁSENIA (Ozýva sa neprerušovaný tón, kontrolka červeno bliká). Na displeji svieti:
E. 1 – Elektródy nie sú správne prepojené 

E. 2 – Nevyhovujúca čistota použitej vody. Automatika odhalila vo vode nezákonný obsah látok, ktoré by sa pri výrobe premenili na
             nežiaduce, alebo aj nebezpečné zlúčeniny. Voda napríklad obsahuje rozpustené soli, vápnik, chlór apod. Výroba preto nebola 
             z bezpečnostných dôvodov povolená. Pre ďalšie výrobu znovu umyte nádobku aj elektródy. Vodu nahraďte dostatočne vyčistenú.
         –  Výpadok napájacieho napätia počas výroby. Na ďalšiu výrobu znovu umyte nádobku aj elektródy. Vodu nahraďte novou.--
E. 3 – Bola prekročená maximálna doba výroby. 

E. 4 – Neštandardný priebeh výroby. Ukončené z bezpečnostných dôvodov. Výrobu prosím opakujte. 
R-

UKONČENIE VÝROBY 
Výroba sa ukončí automaticky. Ozýva sa prerušovaný tón a kontrolka prerušovane bliká. 
1) Vyberte prístroj s elektródami z nádobky. Odpojte prístroj od napájania.
2) Vyrobený produkt nalejte do sklenenej fľaštičky a uzavrite.
3) Ľavou rukou podržte prístroj a prst pravej ruky vsuňte do oblúka striebornej elektródy. Ťahom smerom od prístroja vyberte elektródy. 
--- -a

BEZPEČNOSŤ:
Pri riadenej výrobe technológii Silver MEDIC® sa nepoužívajú žiadne pomocné látky, činidlá, soli, citráty, alebo iné chemikálie. 
Pri výrobe striebra dochádza k riadenej reakcii, pri ktorej sa z povrchu elektród môžu odlučovať "závoje" šedo-hnedej  až načervenalej farby. 
Tieto závoje môžu byť v produkte počas výroby, alebo krátko po nej, okom viditeľné. Po niekoľkých minútach od ukončenia výroby dôjde vnútri
vyrobeného produktu k elektro-chemickej reakcii a závoje úplne "zmiznú". -
Nikdy nepoužívajte žiadny produkt, ktorý je po vyrobení (skladovaní) zakalený. Neprípustné sú odtiene šedé, modré, ružové. 
--a

SKLADOVANIE:
Po vyrobení přelejte produkt do sklenenej fľaštičky a uzavrite viečkom. Vyrobené produkty je lepšie uchovávať v tme. Neukladajte do 
chladničky. Skladujte v skle. Výroba a skladovanie aspoň 2 metre od WIFI antény (bezdrôtový internet) a mikrovlnnej rúry.
Ak je dodržiavaný Návod k prístroju budú produkty Silver MEDIC® aj po roku skladovania číre, nečernajú ani inak výrazne nedegradujú.
Napriek tomu Vám odporúčame dodržiavať odporúčanú dobou skladovania a využiť tak naplno potenciál vyrobeného produktu. 
-

KONCENTRÁCIA (ppm) a vnútorná ŠTRUKTÚRA produktu:
Počas výroby sa na displeji zobrazuje aktuálne dosiahnutá koncentrácia "ppm" (neplatí pre režim SPECIAL).
Pre každú z technológií – COLLOID, NANO, SPECIAL – používa prístroj odlišný spôsob výroby. 
Prístroj má vstavané meradlo koncentrácie "ppm",ktoré musi používať pre každú technológiu iné výpočty. 
Pri meraní dosiahnuté koncentrácie v produkte, prístroj automaticky zohľadňuje čistotu použitej vody, rýchlosť sýtenie, rast koncentrácie v 
závislosti od teploty, čas, opotrebovanie (stenčenie) strieborných elektród a teplotu v mieste výroby. Automatika riadi výrobu tak, aby mal  
vyrobený produkt optimálne parametre a vysokú účinnosť. 
Optimálna štruktúra odlúčeného striebra má väčší vplyv na účinnosť produktu, než jeho koncentrácia. 
Vyššia koncentrácia neznamená vždy vyššiu účinnosť. 
Pre meranie koncentrácie nemožno použiť jednoduchá ponorná meradlá, ktoré sú určené pre meranie roztokov chloridu sodného NaCl –  
(soľné roztoky pre akvaristiku), ani laserový lúč (Thyndalův efekt) pri ktorom dochádza k degradácii aktívneho striebra. 
-

UKONČENIE VÝROBY BEZ ZVUKOVÉHO ZNAMENIA: 
Pripravte prístroj na výrobu. Zasuňte napájací adaptér do zásuvky. Pravou rukou stlačte a stále držte stlačené spodné ovládacie tlačidlo. 
Ľavou rukou zasuňte do prístroja napájací konektor. Po niekoľkých sekundách sa ozve 3x krátke pípnutie – až teraz tlačidlo uvoľnite.
Táto výroba bude ukončená bez zvukového znamenia. 
Táto výroba bude ukončená bez zvukového znamenia.  a

MOŽNOSŤ ATUALIZÁCIE RIADIACEHO PROGRAMU PRÍSTROJA:
Na základe nových poznatkov môžeme upraviť odporúčané postupy, dávkovanie, alebo upraviť program, ktorý prístroj riadi.
Priloženým USB káblom si môžete sami nainštalovať prípadne ponúkanú novú verziu ovládacieho programu.
Prístroj je k zákazníkovi dodávaný v okamihu predaja vždy s poslednú verziu riadiaceho programu
-

O možnostiach prípadné aktualizácie informujeme na našich stránkach: www.silvermedic.sk 
 a

DÔLEŽITÉ POZORNENIE:
– Neposielajte vyrobené produkty poštou. Nevhodné podmienky počas prepravy ničí výnimočné vlastnosti aktívneho produktu.
– Nezlievajte vyrobené produkty dohromady. Každú vyrobenú dávku skladujte v samostatnej f'laše.
   Každá výroba prebieha za mierne odlišných podmienok, ktorým sa prístroj svojím automatickým riadením prispôsobuje.
   Pri každej výrobe tak vznikne elektro-chemický produkt s úplne špecifickým elektrickým nábojom a vnútornou štruktúrou.
   Po zmiešaní s iným produktom tak dôjde k čiastočnému vybitiu dôležitého elektrického potenciálu dodaného pri výrobe.  
   To platí aj: Keď bola zvolená rovnaká technológia, typ výroby a produkty mali nastavenú "rovnakú" koncentráciu (ppm). 
– Neodporúčame používať vodu, ktorá bola skladovaná v mäkkom plastovom vaku (výluhy toxických zmäkčovadiel plastov)
– Vodu na výrobu skladujte pri izbovej teplote, chráňte pred mrazom a dlhodobým slnečným žiarením. 
– Vodu skladujte vždy uzavretú viečkom. Odporúčame spotrebovať vodu do 1 mesiaca od otvorenia originálneho obalu.
– Nepoužívajte na výrobu inú ako originálnu nádobku. Iný tvar alebo objem zásadne zmení vlastnosti vyrobeného produktu.
– Skladovacie fľaštičky a spreje po spotrebovaní obsahu vypláchnite a potom prestrieknite vodou pre výrobu.
– Nepridávajte do vody ani hotového produktu žiadne chemikálie, alebo iné látky.
– Prístroj má veľmi nízku spotrebu cca 1 Watt. 
   K automatickému resetu prístroja dôjde 1 minútu po odpojení napájacieho napätia.
– Prístroj i vyrobené produkty udržujte mimo dosahu detí a neoprávnených osôb.  
-

INFO / NÁVODY / DÁVKOVANIE / ČLÁNKY / FORUM / DOPLNKY / SADA PRE ZLATO / PLATINU /  www.silvermedic.sk 
- 

     * Tento výrobok nie je možné považovať za liečebný prostredok alebo zariadenie. 
                Žiadné alternativní metódy liečenia chorôb nie sú v EU povolené. Určené iba na študijné účely.

SMU / 11 Všetky práva vyhradené                                Originálny Český výrobok 

https://www.silvermedic.sk/
https://www.silvermedic.sk/
http://www.silvermedic.sk/

