Apyrankė «Svetl» vartotojui ant rankos.
Svarbu! Pirkdamas ir naudodamas «Svetl» apyrankę, vartotojas patvirtina,
kad jis žino ir supranta, jog:
—programoje «Svetl» apyrankės taikymas sukuria sąlygas teigiamiems
rezultatams pritaikyti vartotojui, tačiau negarantuoja jų atsiradimo vienu ar
kitu laiku. Tokių rezultatų atsiradimo dažnis, jų buvimas ar nebuvimas
priklauso nuo individualių vartotojo kūno savybių, bendros sveikatos būklės,
gyvenimo sąlygų, aplinkos sąlygų ir gyvenimo būdo;
—«Svetl» programose naudojamos technologijos, kurių pagrindiniai fiziniai
principai nėra pripažįstami oficialiu mokslu, o šiandieniniai prietaisai, gali matuoti
«Svetl» programų geometrines ir kitas konstruktyves savybes. Naudojant esamus
įrenginius, atrodo, įmanoma tam tikru mąstu įvertinti tik poveikį taikymo apyrankės
«Svetl».
Apyrankė «Svetl» (toliau - apyrankė arba apyrankė «Svetl») pritaikoma
individualiam jūsų naudotojimui.
Įspėjimas!
Apsauginės pakuotės atidarymą ir pirmuosius kontaktus su apyranke atlieka
tik vartotojas --- asmuo, kuriam skirta „Svetl“ apyrankė.
Aktyvus apyrankės elementas yra jame nustatyta «Svetl» programa (toliau programa), kuri sukuria sąlygas harmoningam protiniam ir fiziniam asmens
vystymuisi. Programa visų pirma siekiama sudaryti sąlygas visapusiškai atkurti
asmens (naudotojo) energo-informacinę Sistemą, atsižvelgiant į individualius
asmens požymius.
Programos aktyvavimas «SVETL», nustatytas ant apyrankės.
Vartotojas turi savarankiškai paimti apyrankę į kairiąją ranką, laikyti jį 60
sekundžių ir tada uždėti ant kairios rankos riešo. Jei tai neįmanoma padaryti
pačiam (vaikas, pagyvenęs žmogus ir t.t.) - būtinus veiksmus naudotojui atlieka
padėjėjas, neliesdamas pagrindinio(centrinio) apyrankės elemento, kol baigsis
aktyvavimas. Po aktyvavimo, programos «Svetl» poveikis, nustatytas ant
apyrankės, neturi įtakos kitiems žmonėms ir (arba) gyvūnų atsitiktiniam prisilietimui,
mechaninei žalai, aukštai temperatūrai, chemiškai aktyvioms medžiagoms,
rentgeno spinduliams ir kitų rūšių spinduliuotėms.
Tačiau reikia prisiminti, kad tai yra asmeninio naudojimo dalykas ir nėra
skirtas masiniam demonstravimui, eksperimentams atlikti ir kitiems žmonėms,
išskyrus vartotoją. Mechaniniai, terminiai, cheminiai ir kitokio pobūdžio poveikiai
gali pažeisti produkto vientisumą ir atsirasti savybių pablogėjimas.

Tik naudotojas privalo asmeniškai atlikti pirmuosius kontaktus su
apyranke «Svetl». Šios sąlygos nesilaikymas neleis «Svetl» programai
prisitaikyti prie naudotojo.
Gerbiamas vartotojau!
Rekomenduojama gavus apyrankę užsiregistruoti techninės pagalbos
svetainėje «Svetl» http://svetl.org/. Atskiras apyrankės registracijos numeris
nurodytas šio vadovo pabaigoje. Svetainėje galite konsultuotis arba užduoti
klausimus http://svetl.name/.
Apyrankės klasifikacija
Yra dviejų tipų apyrankės: vyriškos ir moteriškos.
Apyrankės gali turėti teigiamą poveikį asmeniui ir yra naudojamos šiais tikslais:
-mažinti neigiamų aplinkos veiksnių, įskaitant poveikį energo-informacinį ir
elektros įrenginių poveikį;
- blokuoti radijo spinduliuotė kaip : wi-fi, 4G, 5G ir p.
-gali turėti teigiamą poveikį natūralių asmens apsauginių savybių atkūrimui;
-didinti kūrybiškumą, prisidėti prie geresnio mokymosi ir supratimo apie mokomąją
medžiagą;
-padidinti emocinį ir psichinį stabilumą;
-stiprinti teigiamą sporto poveikį, aktyvų gyvenimo būdą, prisidėti prie greitesnio ir
geresnio atsigavimo nuo fizinio krūvio;
-gali sumažinti neigiamą alkoholio, tabako, užteršto maisto ir vandens poveikį.
Naudojimo rekomendacijos !
Programa «Svetl» aktyvuojasi nepriklausomai, kai tik naudotojas atliks
pirmiau aprašytus apyrankės aktyvavimo veiksmus. Didžiausias efektas
pasiekiamas naudojant apyrankę ištisą parą. Apyrankės naudojimo trukmę
nustato vartotojas individualiai, priklausomai nuo jo kūno savybių. Jei teikimo
metu vartotojo apkrova suvokiama kaip pernelyg nepatogi, rekomenduojama tam
tikrą laiką pašalinti apyrankę ir padėti ją į jos aktyvaus veikimo vidutinio spindulio
atstumą, tai ne arčiau kaip tris su puse metro (3,5 m.). Aktyvaus veiksmo spindulio
suvokimas gali priklausyti nuo individualių žmogaus organizmo savybių (jautrumas),
sąlygų, kuriomis šiuo metu vartotojas yra ir išorinių neigiamų veiksnių įtakos
stiprumo. Gyvavimo laikas apyrankės „Svetl“ ribojamas, ji sunaikinima, kaip
fizinis produktas.
Draudžiama:
-perduoti apyrankę naudoti (laikinai ar nuolat) kitam asmeniui (įskaitant artimąjį);
-naudoti: vyrams-moterų apyrankę;

moterims-vyrų apyrankę;
-išardyti apyrankę;
-paveikti apyrankę chemiškai, mechaniniškai ir labai aukšta temperatūra. Tai gali
pakenkti gaminiui ir pablogėti išvaizda;
-atlikti kitus veiksmus, prieštaraujančius sveikam protui.
Apyrankė "Svetl" nėra medicinos produktas ir nėra skirta gydymui.
Apyrankės „Svetl“ funkcija neapima užduočių, susijusių su vartotojo gyvenimo
lygio pokyčiais, sprendimų susijusių su kasdieniu gyvenimu ir darbo uždaviniais.
Nėra jokių kontraindikacijų, išskyrus individualų netoleravimą medžiagai, iš
kurios gaminys pagamintas.
Šiam gaminiui nėra privalomas sertifikavimas. Apyrankė pagaminta iš 925 sidabro.
Produkto garantinis laikotarpis yra 6 mėnesiai.

