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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

APARAT PENTRU BIOREZONANȚA DIN 
NOUA GENERATIE ZAPPER – S5 

AUTOMATIC 
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În timpul sesiunilor terapeutice, pacientul se leagă de Zapper printr-o 
pereche de electrozi care pot fi în contact cu ambele mâini sau
ambele picioare, precum și în diagonală între mână și picior.

______________________________________________________

* Numele "Zepper" provine de la verbul englez, zapping, dropping, 
uciderea, iar sub zapping este procesul de erupție selectivă a
patogenilor de către undele electromagnetice.

2. CARACTERISTICI TEHNICE.
№ Parametru Valoare
1. Sursă de alimentare Baterie gen 6F22 (6LF22),

9 V
2. Consum Nu mai mult de 5,5 .10-3 А
3. Putere Nu mai mult de 0,05 W
4. Numărul de sesiuni cu o baterie Nu mai putin de 20
5. Frecvența și amplitudinea semnalului 30 кHz ±1%; 9V
6. Puterea curentului Nu mai mult de 1.10-3 А
7. Mod de operare Cyclit, prelungit
8. Numărul de cicluri de impact 3
9. Durata totală a sesiunii 61 min ±5%
10. Clas de protecție II
11. Condițiile climatice pentru funcționare:

- temperatura ambiantă; 18 – 24 0С
- umiditatea relativă a aerului; 65 – 80 % la 200С

12. Masa produsului 240 g

3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu
temperatură scăzută, este necesar să stați sa devina la temperatura
camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni
deteriorarea sau defecțiunea.

Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria.
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ZAPPER S5-AUTOMATIC  
DESCRIERE TEHNICĂ ȘI INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE 
 
1. SCOPUL ȘI PRINCIPIUL LUCRĂRII 
 
Generator Bio-wave Zapper S5-AUTOMAT (în continuare Zapper in 
text *) este un dispozitiv digital electronic, care ucide boala 
cauzatoare de paraziți, bacterii și viruși pe principiul biorezonanței 
electromagnetice fără utilizarea medicamentelor.  
  
Această metodă a fost descoperita de Dr. Royal Raymond Rife 
(Royal Raymond Rife) în anii '30 ai secolului al XX-lea. 
Descoperirea sa a ramas uitată până când Dr. Hulda Clark (Hulda 
Clark) a publicăt rezultatele cercetărilor lor în cartea „Tratament 
pentru toate bolile“, bazate pe teoriile lui Dr. Rife. Zapper ce permite 
un tratament eficient al ambelor boli acute și cronice în etiologia și 
patogeneza care joacă un rol proeminent parazitar, bacterian și 
infecții virale. 
 
      Aparatul poate fi utilizat atât acasă, cât și în cabinetele 
fizioterapeutice ale spitalelor. 
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În timpul sesiunilor terapeutice, pacientul se leagă de Zapper printr-o 
pereche de electrozi care pot fi în contact cu ambele mâini sau 
ambele picioare, precum și în diagonală între mână și picior. 
 
______________________________________________________ 
 
* Numele "Zepper" provine de la verbul englez, zapping, dropping, 
uciderea, iar sub zapping este procesul de erupție selectivă a 
patogenilor de către undele electromagnetice. 
 
2. CARACTERISTICI TEHNICE.  
№ Parametru Valoare 
1. Sursă de alimentare Baterie gen 6F22 (6LF22), 
  9 V 
2. Consum Nu mai mult de 5,5 .10-3 А 
3. Putere  Nu mai mult de 0,05 W 
4. Numărul de sesiuni cu o baterie Nu mai putin de 20 
5. Frecvența și amplitudinea semnalului 30 кHz ±1%; 9V 
6. Puterea curentului Nu mai mult de 1.10-3 А 
7. Mod de operare Cyclit, prelungit 
8. Numărul de cicluri de impact 3 
9. Durata totală a sesiunii 61 min ±5% 
10. Clas de protecție II 
11. Condițiile climatice pentru funcționare:  
 - temperatura ambiantă; 18 – 24 0С 
 - umiditatea relativă a aerului; 65 – 80 % la 200С 
12. Masa produsului 240 g 
 
3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE 
 
Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu 
temperatură scăzută, este necesar să stați sa devina la temperatura 
camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni 
deteriorarea sau defecțiunea. 
 
Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați 
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema 
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria. 
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 Are electrod mai larg negativ și electrod îngust pozitiv (fig.3). Clema 
bateriei are aceeași formă și dimensiune cu a contactelor. Orientați 
acumulatorul la clema, așa cum se arată în figura 4. și apăsați-le să se 
blocheze (fig.5). 
 
Introduceți bateria în priza bateriei (figura 6) și apăsați-l în jos. Așezați 
capacul (fig.7) și apăsați-l în secvența din fig 

.  
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Calitatea bateriei determină numărul de sesiuni de tratare care pot fi 
efectuate până când capacitatea sa este complet epuizată. În cazul în 
care aparatul nu va fi folosit mult timp, scoateți bateria pentru a preveni 
scurgerea electrolitului și deteriorarea ulterioară.  
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pe   fig. 9 sunt afișate butoanele de comandă și indicație 
 
 

 
 

Fig. 9 placa frontală a dispozitivului 
 

1 – indicator pentru contact cu electrozi; 2 – indicatoare  pentru cicluri; 3 – 
indicator pentru pauza; 4 -  buton pentru pornire si oprire; 5 – indicator 
pentru  starea bateriei,  
 
Aparatul se porneste dupa ce apasati pe butonul 4 (I/0).   Daca ati pus 
corect  bateria   indicatorul, deasupra butonului se va aprinde si se va auzi 
un sunet scurt. Indicatorul pentru electrozi 1  (ELECTRODES) ramane 
aprins. 
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Prindeți electrozii cu ambele mâini sau prindeți un electrod cu o 
mână și plasați picioarul gol al mainii opuse pe celălalt electrod. 
Dacă contactul electric cu electrozii este bun, indicatorul 1 
"ELECTRODES" se va stinge și indicatorul ciclului 1 va începe să 
clipească, indicând faptul că instrumentul funcționează în primul 
ciclu. Dacă, în contact cu electrozii, dispozitivul nu trece automat 
la primul ciclu, aceasta indică faptul că pielea este uscată și nu 
conduce în mod adecvat curentul electric. Pentru a îmbunătăți 
contactul, umeziți ușor pielea mâinilor. 
 
Curentul este limitat la o valoare sigură. În timpul sesiunii nu veți 
simți iritarea pielii sau spasmele musculare. Acest lucru este 
posibil numai la persoanele cu sensibilitate crescută. 

Păstrați electrozii până la sfârșitul ciclului de funcționare. După 
încheierea ciclului, va fi auzit un sunet scurt. Indicatorul ciclului 1 
se va stinge și indicatorul 3 "PAUZĂ" va clipi. În timpul pauzei 
puteți lăsa electrozi. După ce a trecut pauza, se aude un semnal 
sonor indicând începutul celui de-al doilea ciclu și așa mai 
departe. 

ЕLECTROZI NU TREBUIE SA SE ATINGA! BATERIA 
SE SCURGE MAI REPEDE. 

Indicatorul acumulatorului Batt 5 este aprins când este descărcat
la nivel critic și trebuie înlocuit cu unul nou. Luminarea indicatorului în
timpul unei sesiuni nu înseamnă că sesiunea trebuie terminată.
Lăsarea încărcării bateriei este suficientă pentru a continua 
funcționarea până când sesiunea este finalizată. Pentru următoarea 
sesiune, este imperativ să înlocuiți bateria cu una nouă. 

Aparatul are trei cicluri de funcționare de șapte minute separate
de două pauze de douăzeci de minute:  
 

Ciclu 1 
7 min. 

 Pauza 1 
20 min. 

 Ciclu 2 
7 min. 

 Pauza 2 
20 min. 

 Ciclu 3     
7 min. 

 
Sesiune 61 min. 

 
Când primul ciclu este terminat, aparatul emite un semnal sonor, 

indicatorul pentru primul ciclu se stinge și se aprinde indicatorul 3 
("Întrerupere"). În următoarele douăzeci de minute   
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puteți lăsa electrozii lateral și puteți aștepta. Când electrozii nu sunt în 
contact cu corpul, indicatorul 1 ("Electrozi") nu se va aprinde. 
 
După douăzeci de minute, se aude semnal sonor care indică începutul 
celui de-al doilea ciclu. Indicatorul 3 ("Pauză") se stinge și indicatorul 
celui de-al doilea ciclu clipește. Prindeți electrozii. Dacă indicatorul 1 
("Electrozi") clipește, înmuiați pielea mâinilor pentru a îmbunătăți 
contactul. 
 
După ce al doilea ciclu a trecut, a doua pauză și așa mai departe. După 
ce a trecut treilea ciclu, se aude un semnal sonor și apoi dispozitivul se 
oprește automat. 
 
Dacă trebuie să opriți sesiunea pe scurt, nu trebuie să opriți aparatul. 
Este suficient să lasati jos electrozii. Aparatul intră automat în modul de 
așteptare. Puteți întrerupe funcționarea instrumentului în timpul fiecărui 
ciclu, fără timp de întrerupere. Pentru a continua să lucrați, trebuie doar 
să luati din nou electrozii. 
 
Puteți opri aparatul apăsând butonul 4 (I / O). Oprirea dispozitivului face 
ca ciclurile să fie citite la zero. Următoarea sesiune începe cu primul ciclu. 
 
Pentru a efectua în mod eficient sesiunile, alegeti un loc liniștit 
corespunzător - un pat, canapea sau fotoliu, departe de zgomotul și 
sursele de radiații electromagnetice (TV, cuptor cu microunde, telefoane 
mobile), care pot duce la funcționarea incorectă. Nu purtați material 
sintetic. Ele generează sarcini electrice statice care reduc efectul 
procedurilor. 
 
4. PUNEREA ÎN APLICARE 
 
Durata acțiunii depinde de gravitatea și durata bolii și poate fi de la 7 la 
28 de zile cu sesiuni zilnice. Dacă este necesar, cursurile se repetă după 
o pauză de două până la trei săptămâni. Până când simptomele vor 
dispărea! 
 
Pentru profilaxie, se efectuează o sesiune pe zi timp de șapte zile. În 
bolile acute, sesiunile pot fi repetate de 2-3 ori pe zi timp de 20-28 zile.  
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EXEMPLUL SCHEMEI PENTRU IMPLEMENTARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONTRAINDICAȚII 
 
Nu se recomandă utilizarea in timpul sarcinii sau alaptarii, copii 
sub 5 ani și oameni cu stimulanți cardiace. 
 
 
O adevărată curățare a corpului 
 
Aparatul asupra modelului Zapper S5-AUTOMATIC face 
posibilă obținerea unor rezultate excelente pentru o perioadă 
scurtă de timp. O condiție prealabilă pentru eficiența și susținerea 
maximă a corpului în timpul utilizării aparatului este respectarea 
mai multor condiții: 
 

1. Respectați în mod explicit instrucțiunile de utilizare a 
aparatului. 
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În timpul sesiunilor terapeutice, pacientul se leagă de Zapper printr-o 
pereche de electrozi care pot fi în contact cu ambele mâini sau
ambele picioare, precum și în diagonală între mână și picior.

______________________________________________________

* Numele "Zepper" provine de la verbul englez, zapping, dropping, 
uciderea, iar sub zapping este procesul de erupție selectivă a
patogenilor de către undele electromagnetice.

2. CARACTERISTICI TEHNICE.
№ Parametru Valoare
1. Sursă de alimentare Baterie gen 6F22 (6LF22),

9 V
2. Consum Nu mai mult de 5,5 .10-3 А
3. Putere Nu mai mult de 0,05 W
4. Numărul de sesiuni cu o baterie Nu mai putin de 20
5. Frecvența și amplitudinea semnalului 30 кHz ±1%; 9V
6. Puterea curentului Nu mai mult de 1.10-3 А
7. Mod de operare Cyclit, prelungit
8. Numărul de cicluri de impact 3
9. Durata totală a sesiunii 61 min ±5%
10. Clas de protecție II
11. Condițiile climatice pentru funcționare:

- temperatura ambiantă; 18 – 24 0С
- umiditatea relativă a aerului; 65 – 80 % la 200С

12. Masa produsului 240 g

3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu
temperatură scăzută, este necesar să stați sa devina la temperatura
camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni
deteriorarea sau defecțiunea.

Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria.
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2. Efectul maxim pentru a purifica organismul și a 
sustine procesele metabolice se realizează cu o 
combinație de utilizare a dispozitivului cu apă de 
argint și planta medicinala sedemchatka (pelin, nuc 
și cuișoare, armurariu, păpădie, ulei de oregano, 
pas de pisica). 
Între aportul de apă de argint și planta medicinala 
trebuie sa aveti un interval de 30-40 minute. 
Aceasta este o garanție pentru eliminarea 
paraziților morți din corp și pentru susținerea 
echilibrelor interne în activitatea microflorei utile. 
 
3. Tratați alimentele care conțin gluten, drojdie, 
zahăr alb și proteine animale în timpul 
tratamentului. Lactatele și alimente locale, dacă nu 
pot fi restricționate este necesar sa le tratati termic 
(gătit, copt).  
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8. Numărul de cicluri de impact 3
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- temperatura ambiantă; 18 – 24 0С
- umiditatea relativă a aerului; 65 – 80 % la 200С

12. Masa produsului 240 g

3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu
temperatură scăzută, este necesar să stați sa devina la temperatura
camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni
deteriorarea sau defecțiunea.

Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria.
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CELE MAI INTANLITE ÎNTREBĂRI?

Câte proceduri se fac zilnic și pentru cât timp? Faceti de la 1 la 3 
proceduri, sesiuni zilnice timp de 15-30 de zile. Apoi, întrerupeți 
și, dacă este necesar, repetați procedura până când dispar 
simptomele. Atunci când dispozitivul este utilizat profilactic 
suficient de 1-2 sesiuni, "săptămânal".

Este de dorit să utilizați toti membrii familiei (chiar și copii).

De ce este necesar pentru o perioadă extinsă de tratament? 
Aparatul biosphere Zapper -S5 AUTOMATIC distruge toate 
tipurile de paraziți cu o singură procedură.
Cu toate acestea, ciuperca Candida (un oaspete neinvitat, dar 
prezent în fiecare organism) !!! 

Cel mai mare dușman al omului, in paralel cu paraziții.

Acesta trăiește în interiorul celulelor din celule (în multe straturi) 
și este distrus pentru o lungă perioadă de timp!

Acesta este motivul pentru care este necesară o perioadă de 
tratament de 15-30 de zile pentru a distruge / elimina complet! 
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S-a demonstrat că, în plus față de problemele de sănătate de 
orice fel ... ciuperca „Candida albicans“, nu mai puțin decât 
paraziți, este cauza principala a chisturilor, tumorilor și a 
cancerului! 
 
Este adevărat că Zaperr S5-AUTOMATIC tratează bolile 
descrise? 
Boli și diagnostice sunt mii! Și cauzele sunt paraziții, virușii și 
bacteriile. Medicină modernă, diagnosticele și "simptome de 
vindecare"! Tratamentul adevărat este atunci când este tratat, 
elimină cauza! Zaperr S5-AUTOMATIC elimină cauzele bolilor, 
paraziților, virușilor și bacteriilor! 
 
Și corpul este tratat de unul singur. Când este tratat, acesta 
elimină Cauza. Simptomele și boala dispar. Niciun motiv, nicio 
consecință! Logică și simplă! Lucrurile de geniu sunt simple! 
Marețea este în simplitate! 
Există efecte secundare? NU, dar posibile crize !!! 
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În timpul sesiunilor terapeutice, pacientul se leagă de Zapper printr-o 
pereche de electrozi care pot fi în contact cu ambele mâini sau
ambele picioare, precum și în diagonală între mână și picior.

______________________________________________________

* Numele "Zepper" provine de la verbul englez, zapping, dropping, 
uciderea, iar sub zapping este procesul de erupție selectivă a
patogenilor de către undele electromagnetice.

2. CARACTERISTICI TEHNICE.
№ Parametru Valoare
1. Sursă de alimentare Baterie gen 6F22 (6LF22),

9 V
2. Consum Nu mai mult de 5,5 .10-3 А
3. Putere Nu mai mult de 0,05 W
4. Numărul de sesiuni cu o baterie Nu mai putin de 20
5. Frecvența și amplitudinea semnalului 30 кHz ±1%; 9V
6. Puterea curentului Nu mai mult de 1.10-3 А
7. Mod de operare Cyclit, prelungit
8. Numărul de cicluri de impact 3
9. Durata totală a sesiunii 61 min ±5%
10. Clas de protecție II
11. Condițiile climatice pentru funcționare:

- temperatura ambiantă; 18 – 24 0С
- umiditatea relativă a aerului; 65 – 80 % la 200С

12. Masa produsului 240 g

3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu
temperatură scăzută, este necesar să stați sa devina la temperatura
camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni
deteriorarea sau defecțiunea.

Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria.
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Ce înseamnă o criză de vindecare? Crizele de vindecare arată că 
procesele de curățare și vindecare apar în organism ca urmare a 
distrugerii în masă și a excreției de paraziți și toxine din 
organism! Simptomele crizelor de vindecare pot fi: greață, 
vărsături, tulburări, erupții cutanate, febră, oboseală etc. 
 
Aceste crize posibile de vindecare ar trebui salvate, pozitiv. 
Toată murdăria acumulată în organism trebuie să iasă într-un fel. 
În caz contrar, trăim cu toată această "IUBIRE" în noi. Aceasta 
este adevărata trăire. Tratamente care trateaza simptomele, si nu 
sarcina! Sunt o ușoară iluzie și parodie a tratamentului! 
 
Este de dorit, împreună cu aparatul Zaperr S5- AUTOMATA, sa 
luati apă de argint și plante medicinale (pelin, nuc, cuișoare, 
armurariu, păpădie, ulei de oregano, etapa pisica)? 
 
Apa de argint realizată cu Dr.Silver ajută la purificarea 
organismului de bacterii, toxine și zgură. Ambele dispozitive au 
proprietăți similare ale diferitelor acțiuni. Se completează 
reciproc, iar combinația dintre cele două dispozitive 
(sinergismul) este unică. Pur și simplu puneți perechea perfectă 
(yin și yang). 
 
Fiecare plantă, în special în combinație cu alte plante aromatice 
ca plantele medicinale (pelin, nuc, cuișoare, armurariu, păpădie, 
ulei de oregano, etapa pisica), tot mai puternic și 
un efect de susținere pentru întregul organism. 
 
De ce există schimburi de frecvențe care funcționează cu 
frecvențe și adaptoare diferite? Și cele care funcționează cu o 
frecvență universală de 30 kHz și o baterie de 9 V? 
 
La începutul studiilor, dr. Clark a lucrat la frecvențe diferite. 
Dar asta spune ea mai târziu! 
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În timpul sesiunilor terapeutice, pacientul se leagă de Zapper printr-o 
pereche de electrozi care pot fi în contact cu ambele mâini sau
ambele picioare, precum și în diagonală între mână și picior.

______________________________________________________

* Numele "Zepper" provine de la verbul englez, zapping, dropping, 
uciderea, iar sub zapping este procesul de erupție selectivă a
patogenilor de către undele electromagnetice.
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№ Parametru Valoare
1. Sursă de alimentare Baterie gen 6F22 (6LF22),
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3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu
temperatură scăzută, este necesar să stați sa devina la temperatura
camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni
deteriorarea sau defecțiunea.

Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria.
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Studiile ulterioare au arătat că NU frecvențele diferite au distrus toți 
invadatorii. Eficiența s-a datorat frecvenței pozitive și faptului că 
Zapper lucreaza cu BATERIE !!! 
 
Presupun că electricitatea pozitivă aplicată oriunde pe corp atrage 
obiecte încărcate negativ, cum ar fi paraziții, virușii și bacteriile. 
Poate că tensiunea bateriei le apasă și le scoate din localizarea lor. 
Capacitatea de a distruge toti invadatorii de zapping / Zapper (numai 
7 minute), poate deveni cu adevărat un panaceu! Nu este nevoie să 
se stabilească anumite frecvențe și să treacă pe rând, prin toate 
frecvențele killer pe kilohertz. 
 
Când tensiunea suficientă (5-10 volți) (timp de 7 minute) și frecvența 
(care este cuprinsă între 10 și 30 kHz) fiecare frecvență pozitivă 
reglata ucide simultan toti paraziții, bacteriile și virușii. 
 
Toți paraziții, virușii și bacteriile (mor pentru 7 minute la 5 volți) 
Generarea de frecvențe pozitive este cea mai bună 
 
și o cale rapidă de distrugere a organismelor patogene. Un extras 
din cartea doctorului Hulda Clark 
 
De ce a lucrat Zaperr S5-AUTOMATIC de peste 20 de ani în cadrul 
schemei Dr. Clark? 
Cu o singură frecvență universală de 30 kHz și o baterie 9 v? 
 
În afară de luarea în considerare a cercetării, a dovezilor și a logicii 
lui Hulda Clark. 
 
Nu în ultimul rând, avem o experiență foarte personală! 
 
Nu contează ce problemă de sănătate aveți. Nu poți înțelege ce 
anume parazit e în corpul tău, frecventa il distruge cu un anumit 
motiv simplu. Din cauza simplului motiv că medicina modernă nu 
este încă "prezentă", 
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orice cercetare pentru a detecta prezența unui anumit parazit, virus 
sau bacterie. 
 
De ce nu există astfel de cercetări? Fiecare persoană inteligentă 
medie poate răspunde la această întrebare! 
Chiar și prin descoperirea (aproape imposibilă) a parazitului 
precis definit. Există o mare șansă de a "omite pe altcineva". 
Folosind diferite programe și frecvențe, riscați să omiteți pe 
cineva care nu a găsit un parazit, un virus sau o bacterie. Când 
lucrați cu frecvențe diferite sau programe diferite pentru un 
anumit parazit. Distrugeți numai acest parazit, dar ce se întâmplă 
cu alți paraziți, viruși și bacterii, care nu sunt detectate și 
diagnosticate? 
 
Poate că, inconștient, dr. Hulda Clark a făcut încă un serviciu 
UNIQUE pentru public. Ea a creat un Zapper care ia dovedit-o, 
distrugând tot felul de paraziți, viruși 
  
și bacterii. Poate fi folosit de oricine, fără cunoștințe în acest 
domeniu. Și fără a fi nevoie să căutați Parazitul exact 
și frecvența de a o distruge! 
 
Pentru că, încă o dată vom repeta ceea ce spune dr. Clark! 
 
Studiile ulterioare au arătat că numarul de frecvențe diferite au 
distrus toți invadatorii. Eficiența s-a datorat frecvenței pozitive și 
faptului că Zapper a lucrat cu BATERIA !!! 
 
La o tensiune suficientă (5-10 volți) (durata de 7 minute) și 
frecvența (care este între 10 și 30 kHz). Fiecare frecvență 
pozitivă ucide simultan toți paraziții, bacteriile și virușii. 
 
Toți paraziții, virușii și bacteriile (mor in 7 minute la 5 volți) 
Generarea de frecvențe pozitive este cea mai bună 
și o cale rapidă de distrugere a organismelor patogene. 
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3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu
temperatură scăzută, este necesar să stați sa devina la temperatura
camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni
deteriorarea sau defecțiunea.

Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria.
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De ce sa alegeti Zaperr S5- AUTOMATIC – ?  
Peste 20 de ani de experiență în producția de produse 
inovatoare de către ingineri dovediți, fără compromisuri în 
calitate! 
Absolut sigur pentru sănătatea umană, dar mortal pentru 
paraziți, viruși și bacterii! 
 
Compact și ușor de utilizat, (AUTOMAT). Nu este necesară 
cunoașterea lucrului cu camera! 
 
Ușor de deplasat (240 g). Poți să il iei oriunde cu tine! 
Mii de clienți sunt mulțumiți! 
 
Consultări online gratuite și sprijin suplimentar, pentru o 
perioadă nelimitată de timp de către un reprezentant competent! 
Preț accesibil! 
Susținem cererea Dr. Hulda Clark pentru tehnologie și am fost 
accesibili tuturor fără costuri și speculații inutile. 
 
Zapper S5-AUTOMATIC pe lângă lucrul la schema lui Dr. Clark 
care afectează toate speciile, paraziții, virușii, bacteriile. De 
asemenea, acționează ca un efect de susținere asupra întregului 
organism, acționând și stimulând sistemul său imunitar. Acest 
lucru îl face mai rezistent la viitoarele atacuri ale paraziților. 
Vizibil îmbunătățește stilul de viață, îmbunătățește memoria și 
activitatea creierului. Un alt efect pozitiv al dispozitivului este 
accelerarea metabolismului la nivel celular (metabolismul), 
reducând astfel obezitatea și excesul de greutate. 
 
Misiunea noastră sau de ce facem asta? 
 
Ajutând mai mulți oameni să obțină informații utile și valoroase 
pentru a-și îmbogăți cultura sănătății. Cultura sănătății = Viața 
fără boli !!! Nu exzista boală incurabilă exzista bonlav! 
 
Sănătatea este în mâinile tale! 
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În timpul sesiunilor terapeutice, pacientul se leagă de Zapper printr-o 
pereche de electrozi care pot fi în contact cu ambele mâini sau
ambele picioare, precum și în diagonală între mână și picior.

______________________________________________________

* Numele "Zepper" provine de la verbul englez, zapping, dropping, 
uciderea, iar sub zapping este procesul de erupție selectivă a
patogenilor de către undele electromagnetice.

2. CARACTERISTICI TEHNICE.
№ Parametru Valoare
1. Sursă de alimentare Baterie gen 6F22 (6LF22),

9 V
2. Consum Nu mai mult de 5,5 .10-3 А
3. Putere Nu mai mult de 0,05 W
4. Numărul de sesiuni cu o baterie Nu mai putin de 20
5. Frecvența și amplitudinea semnalului 30 кHz ±1%; 9V
6. Puterea curentului Nu mai mult de 1.10-3 А
7. Mod de operare Cyclit, prelungit
8. Numărul de cicluri de impact 3
9. Durata totală a sesiunii 61 min ±5%
10. Clas de protecție II
11. Condițiile climatice pentru funcționare:

- temperatura ambiantă; 18 – 24 0С
- umiditatea relativă a aerului; 65 – 80 % la 200С

12. Masa produsului 240 g

3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu
temperatură scăzută, este necesar să stați sa devina la temperatura
camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni
deteriorarea sau defecțiunea.

Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria.
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1. IMPORTANT: Zapper S5-AUTOMATIC nu este certificat
produs medical! În acest sens, unitatea poate atribui dispozitive 
individuale pentru utilizare electrostimulare acasă cu obiectiv 
curățarea și distrugerea paraziților, virusurilor și bacteriilor. Aici 
dorim să se constate că diagnosticul Biorezonanta nu este analiza 
medical certificata, PARADOX! În același timp, este diagnosticul cu 
cele mai exacte și fiabile din lume, cu o precizie de 95%, cu privire 
la starea tuturor organelor și sistemelor! Nu în ultimul rând, 
detectează prezența unui număr mare de paraziți, viruși și bacterii 
prezente în organism! Niciun alt deși “cu certificate“ nu oferă o 
astfel de diognostica cuprinzătoare, completa și exacta! 

 
2. REZUMAT: Este important să înțelegeți și să realizați

următoarele: Corpul Dvs. este Sistematica unica de vindecare.
Capabil să vindece orice boală. Dar trebuie să i se dea
Oportunitate, ajutor și sprijin. Pornind de la eliminarea cauzei
bolii, a paraziților și a toxinelor! În această direcție de gândire,
ne-ar plăcea 

să mai spun încă o dată; 
Zapper S5-AUTOMATIC – În ciuda numeroaselor avantaje 
și efectele dovedite. NU INDEPARTEAZA BOLI! Îndepărtează
cauzele bolilor și corpul este tratat! 
"Scoateți cauza, apoi boala va trece" Hippocrates 

CONTRAINDICATII! A nu se utiliza de către persoanele cu 
cardiostimulatori, copii sub 5 ani, femei însărcinate și care 
alăptează! 
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Remarci !!! 
 
Producătorul / comerciantul încearcă să publice pe site-ul 
http://www.zaper.info/, precum și în această broșură cuprinzătoare. Posibile 
cele mai complete, verificate și utilizate informații personale, precise. În ciuda 
dovezilor, logicii și a faptelor! Producătorul / comerciantul nu garantează că 
informațiile furnizate pe site și aici sunt complet exacte, exacte, complete sau 
fără erori. 
 
Producătorul / comerciantul și informațiile de aici și la http: // 
www.zaper.info/, precum și produsele pe care le oferă, nu sunt 
destinate să prescrie un tratament. Informațiile de pe site sunt făcute 
publice în context educațional general și pentru a va informa!  
Poți să ajuți pe cineva arătându-i drumul potrivit. Dar nu-l poți ajuta 
dacă nu o ia singur! Înainte de a începe tratamentul, adresați-vă 
medicului dumneavoastră! 

 
6. SET LA LIVRARE  
6.1 Generator de bio unde „Zapper” S5-AUTOMATIC – 1 buc.  
6.2 Baterie – 1 buc.  
6.3 Descrierea tehnică și instrucțiunile de utilizare – 1 buc.  
6.4 Ambalare – 1 buc. 
 
7 CONDIȚII DE GARANȚIE 
 
Respectarea regulilor acestei instrucțiuni se face în 
interesul utilizatorilor și este o condiție pentru performanța 
condițiilor de garanție. 
 
Generatorul de bio, Zapper S5-AUTOMATIC, este fabricat în 
conformitate cu specificația tehnică TC-GM-12-2010 și 
corespunde documentației tehnice. Producătorul își rezervă 
dreptul de a efectua modificări tehnice în schema de circuit, 
păstrând în același timp toate caracteristicile tehnice și 
funcționale ale aparatului. Producătorul, prin intermediul 
distribuitorului, asigură serviciul de garanție în 24 / douăzeci și 
patru de luni, cu condiția ca toate condițiile pentru funcționarea 
corectă sunt indeplinite. 
 
 
 
 
   

Instrucțiuni de utilizare Zapper S5 AUTOMATIC  



3

În timpul sesiunilor terapeutice, pacientul se leagă de Zapper printr-o 
pereche de electrozi care pot fi în contact cu ambele mâini sau
ambele picioare, precum și în diagonală între mână și picior.
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3. Putere Nu mai mult de 0,05 W
4. Numărul de sesiuni cu o baterie Nu mai putin de 20
5. Frecvența și amplitudinea semnalului 30 кHz ±1%; 9V
6. Puterea curentului Nu mai mult de 1.10-3 А
7. Mod de operare Cyclit, prelungit
8. Numărul de cicluri de impact 3
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10. Clas de protecție II
11. Condițiile climatice pentru funcționare:

- temperatura ambiantă; 18 – 24 0С
- umiditatea relativă a aerului; 65 – 80 % la 200С

12. Masa produsului 240 g

3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu
temperatură scăzută, este necesar să stați sa devina la temperatura
camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni
deteriorarea sau defecțiunea.

Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria.
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Dacă aparatul este returnat, trebuie să furnizați cardul de 
garanție. 
În cazul în care condițiile de exploatare nu sunt îndeplinite, 
revendicarea nu este respectată, iar repararea aparatului este 
plătită de către client. Compania nu acceptă creanțe în 
următoarele cazuri: 
- este o încercare de a elimina defectele de la persoane 
neautorizate; 
- condițiile de funcționare specificate nu sunt îndeplinite în 
această "descriere tehnică și instrucțiuni de utilizare"; - daunele 
sunt cauzate de transportul incorect; 
- cumpărătorul nu a furnizat un card de garanție; 
- daunele sunt cauzate de factori chimici sau fizici externi în 
timpul perioadei de funcționare; 
- abaterile în funcționarea aparatului sunt rezultatul unei baterii 
descărcate. 
Când cumpărați aparatul, verificați finalizarea corectă a cardului 
de garanție, în care trebuie menționată data achiziționării 
produsului, numărul fabricii, semnătura vânzătorului și sigiliul 
companiei. Țineți cardul de garanție, vă oferă dreptul la reparații 
gratuite în perioada de garanție.  
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În timpul sesiunilor terapeutice, pacientul se leagă de Zapper printr-o 
pereche de electrozi care pot fi în contact cu ambele mâini sau
ambele picioare, precum și în diagonală între mână și picior.

______________________________________________________

* Numele "Zepper" provine de la verbul englez, zapping, dropping, 
uciderea, iar sub zapping este procesul de erupție selectivă a
patogenilor de către undele electromagnetice.

2. CARACTERISTICI TEHNICE.
№ Parametru Valoare
1. Sursă de alimentare Baterie gen 6F22 (6LF22),

9 V
2. Consum Nu mai mult de 5,5 .10-3 А
3. Putere Nu mai mult de 0,05 W
4. Numărul de sesiuni cu o baterie Nu mai putin de 20
5. Frecvența și amplitudinea semnalului 30 кHz ±1%; 9V
6. Puterea curentului Nu mai mult de 1.10-3 А
7. Mod de operare Cyclit, prelungit
8. Numărul de cicluri de impact 3
9. Durata totală a sesiunii 61 min ±5%
10. Clas de protecție II
11. Condițiile climatice pentru funcționare:

- temperatura ambiantă; 18 – 24 0С
- umiditatea relativă a aerului; 65 – 80 % la 200С

12. Masa produsului 240 g

3. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Înainte de utilizare, despachetați aparatul. Dacă este adus de afara cu
temperatură scăzută, este necesar să stați sa devina la temperatura
camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni
deteriorarea sau defecțiunea.

Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria.
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CARD DE GARANTIE

Denumirea produsului: 
Generator de bio unde Zapper” S5-AUTOMATIC

Producator: Idelbulgar Ltd www.zaper.info/

Consultant: ......................................................................................... 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
Telefon: .............................................................................................
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
Client:................................................................................................ 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
Data: ....................................................................................................
Numar produs fabric:............................................................................
Adresa de serviciu: Sofia c.p 1000, str. Knyaz Boris I № 162
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
telefon..................................................................................................
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

Perioada de garanție - 24 de luni de la data vânzării în conformitate 
cu regulile de funcționare a aparatului. Garanția se pierde în cazul 
defecțiunilor mecanice rezultate din depozitarea și operarea 
necorespunzătoare, precum și în cazul reparațiilor neautorizate.

Sunt posibile erori de imprimare!
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camerei timp de cel puțin o oră înainte de a porni pentru a preveni
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Pe partea din spate a aparatului se află soclul bateriei (fig.1). Apăsați
în jos (1) și scoateți (2) capacul soclului. Trageți clema
acumulatorului (fig. 2) și conectați o nouă baterie 9 V de tip 6F22 
sau 6LF22. Aveți grijă atunci când plasați bacteria.

Caracteristici suplimentare 
 
Intensitatea inducției magnetice AC emise 
de o antenă tipărită, μТ; 
 

№ Loc de masurare 

Intensitate 
pe inducție 
magnetice μТ Timp admisibil 

   
1. La 1 sm din panou  0,063 nelimitat 

din spate 
2. La 5,0 sm din panou  0,052 nelimitat 

din spate 
3. La 10 sm din panou  0,026 nelimitat 

 din spate  
4. La 20 sm din panou  0,016 nelimitat 

 din spate   
5. La 30 sm din panou  0,010 nelimitat 

 din spate  
6. La 50 sm din panou  0,009 nelimitat 

 din spate 
 
IMPORTANT !!!! 
 
Pentru efectul cel mai pronunțat al câmpului 
electromagnetic, aparatul ar trebui să fie plasat 
direct pe organul sau locul afectat, precum și într-o 
altă zonă a corpului, în contact direct cu 
dumneavoastră. În timp ce țineți electrozii! Câmpul 
electromagnetic nu funcționează fără contactul 
electrozilor !!!  




