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Por favor, antes de usar o
METRONOM C
leia o manual de uso !
Para satisfazer as exigências legislativas, declaramos que a terapia
do campo magnético não está comprovada cientificamente e nem
reconhecida pela medicina convencional.

Tem mais perguntas?
Ligue para nossa HOT-LINE:
FON: +49 (0)9341 / 92930-0
FAX: +49 (0)9341 / 92930-99
De segunda a quinta-feira das 8.00h às 17.30 h
Sexta-feira das 8.00h às 15.00 h
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1.0 Manual de uso
O METRONOM C é um campo magnético de bolso que libera sinais
eletromagnéticos através de uma bateria. O aparelho é pequeno e portátil, e pode
cuidar do seu bem-estar total de forma natural.
Em todo o mundo, o METRONOM C é o único campo magnético de bolso com um
programa básico automático. Além disso, dispõe de mais quatro programas de
frequências singulares e com a capacidade de memória para uma BIOWAVE (veja
a página 6 e seguintes).
Uma BIOWAVE pode ser ligada ou desligada conforme a necessidade. Obviamente,
uma BIOWAVE armazenada pode ser deletada ou substituída por uma outra
BIOWAVE.
Para transmitir um arquivo BIOWAVE, necessita-se de um aparelho AMS que possui
o software de comando respectivo AMScomsystem.
Além disso, o METRONOM C possui três normais biológicas: o espectro das
frequências Schumann-, geomagnéticas e solar.
Com o METRONOM C você pode:


adquirir novamente energia, bem-estar e vitalidade de forma natural



usar o campo magnético pulsante com bio-informações adicionadas



ativar e reforçar seu processo de auto-cura e harmonizar seu organismo



aumentar a capacidade física e mental (concentração e atenção)



ativar a desintoxicação do seu organismo
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1.2 Princípios de manuseio e de aplicação
O METRONOM C cuida de forma natural do seu bem-estar, através do programa
automático “Sol” e das frequências solares. Outros quatro programas permitem o
uso individual, conforme a situação respectiva em caso de: “falta de energia e
fadiga”, “falta de concentração e desatenção”, “relaxamento e inquietação interna” /
“eletrossensibilidade e poluição eletromagnética” (veja 1.2 Frequências –
possibilidades de aplicação).
Com seus cinco programas (veja 1.2 Frequências – possibilidades de aplicação), o
METRONOM C faz parte da nova geração dos Zappers dos aparelhos
eletromagnéticos pequenos e de bolso, que também alcança o espaço intracelular
(!).
Ele se baseia nas pesquisas de Royal RIFE e Hulda R. CLARK (EUA), que
mencionam que todos os microrganismos (por exemplo, fungos, bactérias, vírus)
possuem uma frequência vibratória própria. Na posição “Sol” (veja 1.2 Frequências
– possibilidades de aplicação), o METRONOM C passa automaticamente por todas
as assim chamadas frequências RIFE até 10MHz (em ondas superiores).
Ligar:
Para ligar o aparelho, aperte o botão ON/OFF. Após um auto-teste, que liga todos os
LED na sequência, a última frequência escolhida pisca e o aparelho está pronto.
O METRONOM C dispõe de cinco frequências diferentes, que podem ser
escolhidas através do botão “SEL”. As frequências são marcadas através de cinco
símbolos diferentes (veja 1.2 Frequências – possibilidades de aplicação). Quando a
função WAVE estava ou está ativada, o LED verde acima do botão WAVE acende.
Apertando o botão WAVE, a transferência da BIOWAVE pode ser ativada ou
desativada, através da escolha anterior do programa de frequência (botão SEL).
Apertando o botão ON/OFF, o aparelho pode ser ligado ou desligado a qualquer
momento.
O METRONOM C desliga automaticamente após 30 minutos; porém, pode ser
ligado imediatamente outra vez. Mudando a frequência escolhida durante o
funcionamento, o aparelho não inicia novamente os 30 minutos. Conforme a
frequência escolhida, o LED verde pisca mais rápido ou mais devagar (veja
Frequência programada).
Obtivemos as seguintes sugestões (veja 1.2 Frequências – possibilidades de
aplicação) através do uso dos nossos aparelhos, realizado durante muitos anos. Em
primeiro lugar, é importante você saber que o alcance fisiológico do METRONOM C
é de aproximadamente 40 cm. Seu campo magnético pode ser usado em cima da
roupa, e ele pode ser colocado tanto pela parte anterior como posterior.
Para o uso preventivo, aconselhamos o uso diário pela manhã durante 10 minutos
até uma hora, próximo ao corpo (observar o desligamento automático após 30
minutos!). O METRONOM C poder ser usado várias vezes por dia, por exemplo, para ativar a auto-defesa ou para relaxar; de preferência próximo ao timo (veja abaixo),
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ou em cima do plexo solar, ou próximo a um foco de dor. Ele pode ser fixado
através da atadura anexa.
O timo está localizado no meio do peito, exatamente atrás da parte superior do osso
esterno. O plexo solar, o plexo do sistema nervoso simpático que faz parte do
sistema nervoso vegetativo, está localizado a aproximadamente dois dedos
transversos acima do umbigo. O timo é um órgão importante para a defesa
imunológica. Ele também é responsável pelo fluxo linfático no organismo.
O timo controla e regula o fluxo energético dentro do sistema energético do corpo;
ele inicia imediatamente as correções para eliminar um desequilíbrio.
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1.2 Frequências – possibilidades de aplicação
O aparelho ligado fornece as seguintes possibilidades:

SÍMBOLO


"Sol"

Frequência em Hz
com as três normais
biológicas
Frequências contínuas
automáticas:
de cerca de 1000 Hz
diminuindo até cerca de
1 Hz, depois novo
reinício.
Uma passagem dura
aproximadamente 7,5
segundos.
Com ondas superiores
até 10 MHz

Função:
“Programa bioenergético básico“
Estabilização, harmonização do
organismo, ou seja, do sistema
nervoso vegetativo.
Com „Função Zapper“

“estimulador ”



33
Em caso de desânimo e fadiga,
falta de energia, Fitness (energiza)
“equilibra / estabiliza"

"Força"



7,8
Terapia da dor, falta de concentração,
desatenção, sensibilidade climática,
jetlag;
energização de alimentos que contêm
água.
"calmante"

"YIN /
YANG"



3,0
Terapia da dor com sedação
simultânea, inquietação interna,
relaxamento, ajuda para dormir
“relaxante“

"LUA"


"CELULAR"

1,2
Inflamações, eletrossensibilidade, (por
exemplo, trabalho no computador),
relaxamento profundo, „Frequência
Nogier“

À noite e para dormir, aconselha-se usar somente a frequência „LUA“. Para
adormecer ou durante o sono, o METRONOM C pode ser colocado debaixo do
travesseiro. Ele se desliga automaticamente após 30 minutos.
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O METRONOM C vem acompanhado com uma atadura. Em caso de dor, fixe a
atadura com o velcro no local da dor e coloque o METRONOM C entre a atadura e
o local a ser tratado.
A amplitude do METRONOM C é de 40 cm (diâmetro 80 cm), podendo ser usado
acima da roupa. Durante a aplicação, aconselha-se a relaxar, sentado ou deitado.
Aconselhamos beber bastante água pouco mineralizada, de preferência em goles
pequenos, porque o METRONOM C ajuda também na desintoxicação do
organismo.
Os programas podem ser mudados a qualquer momento.
Você pode tornar os sinais audíveis ativando, por exemplo, o símbolo „SOL“ e
colocando o METRONOM C próximo a um rádio transistor ligado em onda média.
Assim, você escuta o ciclo do METRONOM C no rádio, que começa com sons altos
baixando para os baixos.
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1.3

Suporte para ampolas

O suporte para ampolas está incluído na embalagem do METRONOM C. Para
instalar o suporte no lado posterior do aparelho, solte os dois parafusos atrás na
parte superior com uma chave de fenda adequada. Para fixar a peça use os
parafusos anexados.
Use um dos frasquinhos de vidro para encher a substância escolhida (por exemplo,
uma substância homeopática) colocando-o depois no suporte.
ATENCÃO! Cuidado para não quebrar o frasco! Introduza o frasquinho de cima para
baixo, nunca pressione o da frente. É suficiente encher o frasquinho até a metade.
Pesquisas com espectroscópio comprovam que o campo magnético pulsante gerado
pelo METRONOM C está sendo modulado através da vibração própria da
substância (veja 2.0 – Frequências geomagnéticas).
O campo magnético pulsante do METRONOM C transporta as vibrações
eletromagnéticas que a substância contida no frasquinho emite permanentemente
(causado pelo assim chamado „Movimento molecular Brown“).
Essa modulação acontece independentemente da frequência escolhida. Isso
significa, que você escolhe a frequência conforme a necessidade ou sua experiência
positiva, mesmo usando o suporte para ampolas. Pode introduzir uma corda pelos
dois furos para poder pendurar o aparelho no pescoço.
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1.4

Armazenar / Deletar uma BIOWAVE

O METRONOM C dispõe de capacidade para armazenar uma BIOWAVE.
A BIOWAVE é uma bio-informação digitalizada, que pode ser modulada e
transferida para o campo magnético pulsante (veja cinco programas do
METRONOM C).
Bioinformações são espectros de frequências digitalizadas de substratos como
substâncias homeopáticas, bioterápicos, Florais de Bach etc.
Em seguida, uma breve descrição do funcionamento do METRONOM C, em
conexão com o armazenamento e eliminação de uma BIOWAVE.
O primeiro passo é uma breve explicação da função dos elementos de manuseio
elementares.
Visão dos elementos de manuseio –
Localização da conexão da interface para fazer o download da BIOWAVE

METRONOM
C

Interface-Buchse
für BioWave-Download

LOW
BATT

ON/OFF

WAVE

SEL

A conexão da interface para fazer o download da BIOWAVE está localizada no lado
externo esquerdo lateral do aparelho.

Atenção!
As BIOWAVES somente podem ser armazenadas através do software de
comando AMScomsystem e um aparelho grande AMS (MEDISEND super III,
MEDISEND super C ou WAVE TRANSFER C).

Botão ON/OFF / LED Low Battery –
Condição de funcionamento / Estado de carga da bateria
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METRONOM
C

LOW
BATT

ON/OFF

WAVE

SEL

Você liga o METRONOM C através do botão ON/OFF.
Após apertar o botão ON/OFF, o aparelho realiza um auto-teste em que todos os
LED piscam na sequência. Após esse auto-teste, o aparelho permanece no
programa que foi usado por último com o LED respectivo piscando.
Durante o uso, o aparelho pode ser desligado a qualquer momento através do botão
ON/OFF. Nesse caso, o LED Low Battery pisca rapidamente.
O LED Low Battery mostra o estado da bateria:
LED desligado
LED pisca vermelho

Bateria ok
Bateria fraca, por favor, trocá-la
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Botão SEL e os LED correspondentes

METRONOM
C

LOW
BATT

ON/OFF

WAVE

SEL

Apertando o botão SEL, uma das cinco frequências programadas permanentes do
campo magnético pode ser iniciada. O programa atual escolhido será mostrado
através de um dos 5 LED acima do botão SEL.
Apertando o botão SEL permanentemente, inicia-se automaticamente uma auto-continuação.

Botão WAVE e o LED correspondente

METRONOM
C

LOW
BATT

ON/OFF

WAVE
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SEL

Apertando o botão WAVE, uma BIOWAVE programada anteriormente pode ser
gerada paralelamente às frequências magnéticas normais. Apertando o botão
novamente, desliga-se a atividade da BIOWAVE.
Quando a BIOWAVE está ativada, o LED acima do botão WAVE permanece
ligado constantemente; desativando a transmissão da BIOWAVE, ele continua
desligado.
Quando nenhuma BIOWAVE está programada no aparelho, o LED acima do
botão WAVE pisca apenas 3 vezes, permanecendo depois desligado.
O Auto Shut Down – Desligamento automático
O aparelho se desliga automaticamente após 30 minutos, para evitar uma descarga
completa da bateria.

Armazenar uma BIOWAVE no METRONOM C
A transmissão de um arquivo BIOWAVE através de um aparelho grande AMS dos
tipos
MEDISEND super C ou
MEDISEND super III ou
WAVE TRANSFER C
somente é possível através do software de comando AMScomsystem!
Como armazenar uma BIOWAVE (veja a seguinte ilustração):
1. Desligar o METRONOM C!
2. Use o cabo anexado ao grande aparelho. Use somente esse cabo, outros
cabos podem causar graves defeitos.
Conecte um lado do cabo no plugue nomeado „PD“, localizado atrás do
aparelho grande, e o outro lado no plugue localizado no lado esquerdo do
METRONOM C.
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METRONOM
C

LOW
BATT
PD
ON/OFF

WAVE

SEL

3. Agora, aperte continuamente o botão WAVE, em seguida brevemente o
botão ON/OFF e continue apertando o botão WAVE por aproximadamente mais
um segundo até que o LED acima do botão WAVE permaneça constantemente
ligado. Esse estado continua até o início do DOWNLOAD através do software.
4. Para continuar o download da BIOWAVE, veja o manual do software de
comando AMScomsystem.
5. Durante o DOWNLOAD, o LED acima do botão WAVE pisca. Após o
término do DOWNLOAD, o LED acima do botão WAVE continua ligado
por aproximadamente mais dois segundos, depois o aparelho se
desliga.
Atenção:
1. Nunca se conecte a um aparelho grande AMS, quando não quiser iniciar um
DOWNLOAD. Se isso acontecer, as informações das BIOWAVEs armazenadas
no METRONOM C podem ser destruídas.
2. Durante o DOWNLOAD, observe o LED acima do botão WAVE. Ele indica um
DOWNLOAD sem problemas. Quando esse LED não começa a piscar durante o
DOWNLOAD, as causas podem ser as seguintes:
 A conexão com o aparelho grande AMS não foi realizada. Observe se os
dois plugues estão totalmente conectados.
 O DOWNLOAD através do software de comando AMScomsystem não foi
iniciado.
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Deletar uma BIOWAVE no METRONOM C
Como as BIOWAVES programadas geralmente são transmitidas especificamente
para a necessidade da respectiva pessoa, aconselha-se deletar a BIOWAVE
programada antes de usar o aparelho para outra pessoa. Para fazer isso, siga as
seguintes instruções:

METRONOM
C

LOW
BATT

ON/OFF

WAVE

SEL

Desligar o aparelho.
Aperte continuamente o botão SEL e brevemente o botão ON/OFF, continue
apertando o botão SEL por mais 5 segundos até que o LED LOW BATTERY
apague. Agora, os dois LED LOW BATTERY e WAVE começam a piscar
alternadamente.
Se você realmente quer deletar a BIOWAVE programada, aperte agora o botão
WAVE. A BIOWAVE será deletada e o aparelho se desliga.
Se você quer interromper o processo de deletar, ou seja, se não quiser apagar
a BIOWAVE, desligue o aparelho apertando o botão ON/OFF.
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METRONOM
C

METRONOM
C

LOW

LOW

BATT

BATT

ON/OFF

WAVE

SEL

BioWave löschen

Para deletar a BioWave

ON/OFF

WAVE

SEL

BioWave NICHT löschen

Se não quiser deletar a BioWave
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1.5

Dados técnicos

Conteúdo da embalagem: METRONOM C, incluindo bateria de 9 V,
atadura elástica com velcro e manual de uso
Tamanho:
25 mm x 76 mm x 110 mm
Peso aproximado:
119 g
Frequências:

2 Hz / 2.000Hz
3 Hz / 2.000 Hz
7,8 Hz / 2.000 Hz
33,0 Hz / 2.000 Hz
passagem automática das frequências
1000 Hz – 1 Hz em aproximadamente 7,5 sec.

Direção do
campo magnético:

simétrico horizontal ao comprimento do eixo

Precisão
(Frequências fixas):

± 0,2%

Função do temporizador: Desligamento automático após aproximadamente 30
minutos para todas as frequências, precisão de
aproximadamente 1%
Recebimento médio
da força elétrica:

2,5 mA; quando desligado em „stand-by“: 41 μA

Amplitude do
campo magnético:

conforme programa de 0,17 – 3,8 μT

Distância de medição:

0 m.

Tempo útil da
bateria:

usando o aparelho 3 vezes ao dia, aproximadamente
três meses

Seu produto foi produzido com materiais e peças de alta qualidade, que podem
ser reclicados e usados novamente.
Por favor, observe os regulamentos locais e não elimine seus aparelhos antigos
junto com o lixo normal da casa. A eliminação correta ajuda a evitar possíveis
sequelas negativas para o meio ambiente e a saúde humana.
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1.6

Troca da bateria

Quando a bateria está ficando fraca, o aviso "LOW BATTERY" fica ligado
permanentemente. (Por favor, não confunda isso com o auto-teste quando se liga o
aparelho!) Abra o local da bateria no verso do aparelho e troque a bateria. Preste
atenção na polaridade e coloque a bateria de forma correta.
Tipo de bateria:
Varta 3022/4022, GP1604G ou Ever Ready PP3 (9V bateria
quadrada).

1.7

Garantia

2 anos de garantia a partir da data da aquisição e em uso adequado, excluindo as
baterias.

1.8

Cuidado



Não coloque o aparelho ligado perto de cartões de banco ou telefônicos com
faixa magnética, porque elas podem ser apagadas.
Não coloque o seu METRONOM C em contato com líquidos, fogo ou calor.
Não use o aparelho próximo a materiais facilmente inflamáveis.
Não ligue o aparelho no avião, durante a decolagem ou aterrisagem.
Não ligue o aparelho nos controles em aeroportos etc.
Para limpar o aparelho, use um pano úmido e um sabão suave.
Cuidado! Usando o aparelho em áreas contaminadas por eletromagnetismo,
o sinal de uso do METRONOM C pode ser alterado.








Quando o METRONOM C estiver fora de uso por um período mais longo,
aconselhamos tirar a bateria para evitar o vazamento da mesma e a danificação do
aparelho.
O METRONOM C não contém materiais perigosos e pode ser eliminado no final do
seu tempo de uso como lixo eletrônico.

Atenção!
Contra-indicação: em pacientes com marcapasso, em insuficiência coronária
(insuficiência do coração / insuficiência do músculo cardíaco) e durante a
gravidez.
Obviamente, o METRONOM C não pode ter êxito em todas as pessoas. Quando o
METRONOM C não foi de ajuda após várias aplicações, a causa profunda deve ser
examinada e tratada.
O METRONOM C não é um produto medicinal conforme o MPG (Lei de Produtos
Medicinais). O METRONOM C pode apenas influenciar positivamente sua
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capacidade de regulação. O uso do METRONOM C está sob sua própria
responsabilidade e jamais substitui o exame e o tratamento de um médico ou
naturopata.

1.9 Exame de função
Porque o LED não pisca quando o aparelho está ligado?
Causa:
Ajuda :

Capacidade da bateria esgotada.
Trocar a bateria de 9 V

Se, mesmo assim, o seu METRONOM C não funciona – entre em contato conosco
ou devolva o aparelho, descrevendo o defeito junto com o certificado de garantria e
a cópia da nota fiscal para AMS GmbH, Hauptstr. 26, D-97990 Weikersheim.
Entraremos em contato com você o mais breve possível!
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