
 

 

 
 
 
 

VSZT-1 ORGON Biotér Harmonizátor. 
 
 
Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött. 
Reméljük, sok öröme lesz benne és használatával, az idők folyamán, egyre 
jobban érzi magát. 

 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati, alkalmazási útmutatót. 

 
 

 



 

 

Használati - alkalmazási útmutató 
 
 
 

 MIT ÉRDEMES TUDNI A VSZT-1 TIPUSÚ ORGON Biotér Harmonizátor 
Készülékről? 

 
Az ORGON készülék természetes hangolt kristályokkal működő természetgyógyászati, 
közérzet javítás irányát befolyásoló eszköz, magyar szabadalom. 
 
A speciálisan hangolt kristályokat alkalmazó szerkezet működése, azon a tudományos 
tapasztalaton alapul, hogy minden élő sejt, szövet és szerv, sajátos, csak rá jellemző 
rezgéssel bír. A rezgésben bármiféle változás következik be, jelzés értékű, mert a sejt, 
szerv hibáját valószínűsíti. A VSZT-1 alkalmas arra, hogy a normálistól eltérő rezgés 
elváltozásokat helyes irányba mozdítsa el és ezzel ösztönözze a szervezetet önvédelmi 
képességének fokozására, változtatására. 
A gép tértechnológiai egység, mely a környező térből csatolja ki a működéséhez 
szükséges energiát. Aktív elemei kristályok, szerkezeti elemei speciális alumínium 
ötvözetből készültek. A készülék, kopó, mozgó alkatrészt, elektronikát nem tartalmaz, így 
a meghibásodás valószínűsége minimális. 
 

 FIGYELMEZTETÉS! A készülék használata, nem helyettesíti az orvos által előírt 
kezelést és gyógyszerszedést.  A gyógyszerek önkényes elhagyására, az előírt  
dózis  megváltoztatására  a készülék használata a használót nem jogosítja fel. 

Kérjük, felelősséggel gondolja át a leírtakat és rendszeresen jelenjen meg a  kezelőorvosa 
által javasolt kontroll vizsgálaton, az orvosi rendelésen. 
 
Bizonyos típusú elváltozások esetén kiegészítő,   támogató eljárásként alkalmazható az 
ORGON természetgyógyászati eszköz, amely megfér minden más alkalmazott terápia 
mellett. Jelentősen változhat a közérzet azzal, hogy a test önépítő mechanizmusait 
beindítja, a környezetében lévő energia mezők aktivizálásával. 
 

 Mikor javasolható a VSZT-1 használata? 
 
Minden diagnosztizált  egészségváltozás  orvosi  és  természetgyógyászati  kezelése  
mellett, kiegészítő, energetikai támogatásként. 
 

 Mit tartalmaz a teljes készlet?  
 
-1 db hordtáska, (csomagoló anyag) 
-1 db komplett VSZT-1 készülék. 
-1 db termék leírás. 
-1 db használati-kezelési útmutató + garancia jegy. 
-1 db bemutató DVD a termék üzembe helyezéséről. 
 
 

 A termék össztömege: 4,5kg 
 

 Hogyan szereljük össze a VSZT-1 készüléket?  
 



 

 

Az alábbi leírás szerint, az összeszerelés különös szakértelmet nem igényel. 
Alaphelyzetben a táska zárszerkezete nyitható. A kis műanyag retesz eltávolításával a 
zárszerkezet kódja változtatható.(átadáskor a zár nyitókódja: 000-000). 
 
A táskából kivett alkatrészek szemrevételezése után: 
 
Első lépésként az állványzatot és a fej egységet vegyük ki a táskából, állítsuk talpra. 
Második lépés, vegyük ki az információs tégelyt. 
Harmadik lépés, vegyük ki a csatlakozó vezetéket. 
Negyedik lépés, csatlakoztassuk a vezeték dugóját a fejegységekben lévő furatba, majd a 
tégely oldalán lévő furatba. A dugók egyformák, bármelyik furatba csatlakoztathatóak a 
készüléken. 
 
A műveletek elvégzése után az ORGON készülék üzembe helyezhető, használható 
állapotban van. 
 

 Mi a teendő  használaton kívül, a készülék  szállításakor?  
 
Használaton kívül a szerkezet legyen hordtáskában, vagy visszagerjesztett állapotban. 
Ilyenkor a gép csúcsát érintsük a tégely tetején lévő réz csúcsra és legyen csatlakoztatva 
a vezeték is. Ebben a helyzetben a készülék regenerálja, feltölti önmagát. Naponta 
legalább 20 percet ajánlott tölteni! 
A készülék nem töltődik túl és nem éri károsodás akkor sem, ha folyamatosan töltődik. 
 

 Figyelmeztetés! A készülék hegyes csúcsa sérülést okozhat! 
14 év alatti gyermek, valamint cselekvő, vagy ítélő képességében korlátozott, bármely 
korú egyén, 
csak felnőtt segítő felügyelete mellett használhatja. 
Alkalmazása életkor kikötése nélkül, a korábban leírt módon és felsorolt esetekben 
lehetséges. 
 

 Hogyan használjuk a VSZT-1 készüléket?  
 
Az üzembe helyezett készülék előtt helyezkedjünk el kényelmesen, a kiválasztott testrész 
helyzetétől függően akár ülő, akár fekvő helyzetben is  használható.   Irányítsuk a sugárzó 
fejet a problémás felületre.  A készülék használata  közben  nem   kell  levetkőzni,  a   
rezonanciák  akadály  nélkül áthatolhatnak a ruházaton. 
Alkalmazásánál alapvetően, a szakember által előírt tervet kell mérvadónak tekinteni 
(minden olyan esetben használható, ami a használati, kezelési útmutató leírásában 
fentebb szerepel). 
A harmonizálandó terület méretétől függ a készülék testtől mért távolsága, vagyis minél 
nagyobb ez a felület, annál nagyobb a készülék és test közötti távolság, egészen 1 cm-től 
30 cm-ig. Az alkalmazás ideje egy alkalommal maximum 30 perc, túltöltés akkor sem 
következhet be, ha ez az idő hosszabbra nyúlik. 
 
Amennyiben 1,5 – 2,0 méter távolságra helyezzük el az ORGON készüléket, tértöltést, 
földsugárzás kompenzációt biztosít. 
 
Alkalmazásnál, a leginkább ajánlott testhelyzet az, ha a gépet, fekvő helyzetben, a két láb 
között helyezzük el, csúcsát a combok találkozására irányítva. 



 

 

 

 Mennyi ideig javasolt használni a VSZT-1 készüléket? 
 
A gépet napi használatra javasoljuk, az alábbiak szerint: amennyiben a szakember 
másképp nem javasolja,  napi  15  perccel  kezdjük  a  kezelést, majd  hetente  növeljük  a  
kezelési  időt  5  perccel, maximum napi 30 perc időtartamig . A minimális napi 
használatra a leírás korábbi részében utaltunk. 
 

 Figyelmeztetés! Magas vérnyomásos betegek különösen tartsák be a leírtakat! 
Ugyancsak kiemelten fontos a fokozatos felvezetés legyengült, nagyon idős 
felnőttek, valamint gyermekek esetében. Ha a fájdalom nem meghatározott 
eredetű, forduljon orvoshoz, mert a gép elnyomhatja a fájdalmat, ami komoly 
problémát jelezhet a szervezetben. 

 

 A gépet protézis és pacemaker beültetett betegek is használhatják! 
 

 Hogyan történik a VSZT-1 készülék karbantartása?  
 
Nem igényel karbantartást, amennyiben poros a felülete, egy puha ruhával törölje át. 
 

 Mit tegyünk, ha valami problémát észlelünk a VSZT-1 készüléknél?  
 
Kérjük, minden összeszerelésnél, ellenőrizze a csatlakozók állapotát, üzembiztos 
behelyezését. Bármi probléma esetén, kérjük, forduljon a Gyártó Szervizhez. 
Egyebek. 
 
Vásárlás előtt, illetve, attól függetlenül is, előre egyeztetett  időpontban,  ingyenes  
kipróbálási lehetőséget biztosítunk, úgy a VSZT-1 ORGON Biotér Harmonizátor 
Készülék működésére, mint a VSZT-1+ ORGON Vízkezelő Készülék által előállított 
ivóvízre. 
 

 Garanciális feltételek  
 
Az ORGON természetgyógyászati, harmonizáló készülék fő darabjaira vonatkoznak. A 
termék nem tartozik a kötelező jótállással árusított termékek körébe! 
Az általános szavatosság helyett a gyártó 5 év vállalt garanciát biztosít. A garancia nem 
terjed ki a  külső,  mechanikus  sérülésekből,  törésből,  egyéb  rendeltetés-ellenes  
használatból, szállításból adódó sérülésekre, hibákra, elhangolódásra, vezeték 
szakadásra. 
A felsorolt hibajelenségek esetén, a javítási költségek a vásárlót terhelik. 
(Figyelem! a hordtáska, vagy a doboz, csomagoló anyag!) 
 

A készüléket a speciális hangolási eljárása és higiéniai okokból vissza nem 
vásároljuk! 

 
A garanciális és garancia időn túli javításokat az alábbi címen található szerviz végzi: 

 
Elérhetőségeink: H-7025 Bölcske, Gátőrház u.6. 

 
vezetékes telefon: 0036-1-269-41- 38   mobil telefon: 0036-20-9391-273 



 

 

 
weboldal:  www.orgon.hu    email: orgo@orgon.hu 
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Garancia jegy 
 
 
 
Az értékesítés időpontja:…………….év…………….hó……………..nap 
 
 
 
Gyártási szám:…………. 
 
 
 
                                                                       cégszerű aláírás 
 
                                                                                   Ph. 

http://www.orgon.hu/
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