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Introdução: 
 
Parabéns pela sua compra do seu dispositivo de eletroterapia (ETD) 
Professional V3. O guia a seguir fornece uma introdução à eletroterapia e 
recomendações para o uso do seu dispositivo. Também é fornecida a lista 
oficial de frequências ETDFL, revista para o seu dispositivo, uma introdução 
sobre parasitas e a descrição de uma limpeza de fígado, que recomendamos 
fortemente. Desejamos-lhe todo o sucesso com os seus tratamentos 
terapêuticos e um experiência positiva ao usar o seu novo dispositivo! 
 
ATENÇÃO:Esta máquina é um dispositivo de eletroterapia com um potencial 
de saída de alta frequência. Leia atentamente este manual e utilize os seus 
dispositivos de eletroterapia exatamente como indicado! 
 
 
Noções gerais:    
 
Para que serve o tratamento de eletroterapia com o ETD? 

• Use eletroterapia para combater certos vírus, bactérias, 
parasitas, etc. A eletroterapia funciona de maneira semelhante 
à Homeopatia: usando princípios naturais para curar o corpo. 
Tudo ao nosso redor já tem uma carga elétrica e, portanto, uma 
determinada frequência elétrica - estamos sempre e em toda 
parte expostos a ela. No caso de ter um vírus específico, ele 
vive em um determinado campo de frequência. Vamos assumir, 
por simplicidade, que este vivia apenas numa única frequência 
elétrica. Quando alimenta a mesma frequência gerada por um 
ETD ao seu corpo (com ondas muito particulares), o vírus é 
superestimulado e morre. 

• Use eletroterapia para restaurar a vitalidade e a saúde: os 
programas produzem uma ressonância harmónica no corpo. 
Cada sintoma traz dissonância elétrica no organismo. Com os 
programas mais abrangente, como dor nas costas, programas 
de desintoxicação para pulmão, fígado, etc., a dissonância no 
corpo será transformada em ressonância harmónica. Tais 
programas são particularmente úteis para tratamentos 
meridianos ligados a 4 combinações de correias. 

• Use eletroterapia para desintoxicação. Desintoxicar metais 
pesados, produtos químicos e outras toxinas indesejadas nos 
órgãos. 

• Use eletroterapia para o tratamento de todas as doenças. 
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Informação técnica  
 
Alcance de frequências  
0:01 kHz - 999.99 kHz (1 MHz)  
 
25 Programas de Tratamento  
- 20 grupos de tratamento únicos 
+ 5 Grupos programáveis (em branco) adicionais para o utilizador 
- Cada grupo é composto por 10 frequências de tratamento. 
- As predefinições podem ser restauradas através da Redefinição de Fábrica. 
- Todos os 25 grupos podem ser reprogramados 
 
Onda de Frequência e Banda Lateral 
Microprocessador de 30 MHz com frequência RF/CW com onda em forma de 
quadrado; onda em quadrado testada em laboratório. Onda sinusoidal em 
feixe. 
 
Onda Transportadora e Frequência de Rádio com capacidade para 
intercâmbio ativo 
Onda de forma harmónica testada em laboratório em 100% das frequências . 
Compatível com Equipamento Rife Modelo 110 & 281 CW/RF. 
 
Corrente de entrada 
19v  DC / 4500 mA  (110 V / 250 V SMPS) Todas as voltagens mundiais 
aceites, adaptador de alimentação de modo de comutação DC externo. 
 
Voltagem real de corrente de entrada (Usando Osciloscópio) 
12.5v, 14.5v, 17v DC com 100% de deslocação positiva  
 
50% da Voltagem real de corrente de Saída (Usando Multímetro) 
Variável 6v, 7v, 8.5v DC com 100% de deslocação positiva   
(O multímetro não pode detetar a voltagem simultaneamente com uma onda 
de frequência) 
 
Temperatura de Funcionamento do CPU (Segura) * 
26° - 33° Celcius  
78° - 90° Fahrenheit (Temperatura Normal de Funcionamento) 
 
Tomada de saída DUPLA RCA  
2 tomadas RCA, 1 conjunto de correias para as mãos, 1 conjunto de correias 
para os pés 
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Como usar as pulseiras 
 

 

 
O melhor local para realizar várias horas de tratamento (como durante 
a noite) é a sola dos pés, de modo a que o botão de aço inoxidável 
toque o fundo dos pés. As solas dos pés têm uma pele muito espessa 
e são capazes de tolerar longos períodos de eletroterapia. 
 
Recomendamos a utilizaçãodas pulseiras preferencialmente nas solas 
dos pés, de modo a que o revestimento azul condutor toque no lado de 
baixo dos pés. O botão de aço inoxidável deve tocar sempre nas solas. 
 
 
Forma Correta de Utilizar as Pulseiras 
 

 

 

Atenção 
A utilização de 
pulseiras nos 
pulsos pode 

causar irritação 
cutânea 
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Ajuste as Pulseiras nas Palmas das Mãos 
 

 

 
 
 
O botão prateado fica virado para as palmas das mãos 
 
 

 

 
 
Ou então coloque as pulseiras à volta dos pés (Recomendado) 

 6 



 
 
       Professional V3: Teclado 
 

 
Reínicio   e botão de LIGAR 
Geral,      
 

 
Enter: Seleciona todos os itens do menu 
 

 
Escape: Volta ao menu anterior 
 

 
Cima e Baixo: Anda para cima e para baixo nos menus 
 

 
Onda de Varrimento, Troca rápida (ver página 35) 
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Radiofrequência (ver página 34) 
 

 
 
Teclas 0 - 9: Teclado para introduzir códigos de 
frequênciaquando está no modo PROGRAM. 
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INÍCIO RÁPIDO: MODELO PRO V3 
 
►Ligue o adaptador de alimentação à entrada de energia 
►Ligue o cabo de alimentação à máquina 
► A luz ON indica uma ligação bem sucedida 
► Pode ligar um fio da pulseira apenas na # 1 
► Pode ligar um segundo fio de pulseira na # 2 
 

 
 
► Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar a máquina 
►O ecrã LCD acende-se 
►O tipo de máquina e as informações serão exibidas 

Pulseira 1  Pulseira 2  Corrente 
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Início rápido:  
 
► Primeiro ligue a sua nova máquina pressionando 
MASTER RESET (Reinício Geral) no canto superior 
esquerdo. Isto permitirá o acesso imediato às 
Configurações de Voltagem (Sensibilidade) e ao Menu 
de Idioma. Todas as predefinições nos Grupos 21 - 25 
serão definidas como Zero 
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Voltagem:  
 

► O primeiro menu é sobre a VOLTAGEM (Voltaje). A voltagem está 
predefinida para 17v. Este é o padrão para a Rife Digital e NÃO DEVE 
ser alterado. Este nível de tensão fornece o nível de tratamento mais 
efetivo. 

 
 
Reduza a voltagem apenas para: 
 
► Tratamento de crianças pequenas 
► Grande sensibilidade à saída de frequência 
► Sensibilidade que cause vermelhidão ou erupção cutânea 
► No caso de usar um Tapete de Cura Rife diretamente na pele 
 
Muitas ferramentas avançadas, como Beam-Ray, funcionarão apenas 
a 17v, reduzindo a potência para Beam-Ray o que fará com que o 
acessório Beam-Ray funcione de forma ineficaz. 
 
Os programas de frequência para Doenças Graves são todos 
pensados para a potência de 17v, portanto, para tratamentos eficazes, 
mantenha a tensão em 17v 
 
Teclas que funcionam no menu VOLTAJE (Voltagem)  
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IDIOMA:   
 
► O Professional V3 tem o seu sistema em três 
idiomas: inglês (por defeito), japonês e espanhol. 
 
Menu de Idioma: 
 

 
 
Teclas que funcionam dentro do menu idioma: 
 

 
 
O inglês é o idioma padrão, no entanto, selecionando 
um idioma diferente, todo o equipamento poderá estar 
num idioma que o utilizador não compreenda. Assim, 
recorde-se que o botão "MASTER RESET" retorna o 
equipamento ao idioma inglês. 
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MENU: Súper Barrer / Introdução 
 
Súper Barrer é uma função na máquina que 
permite ao utilizador varrer todas as frequências 
até 1 milhão de Hz ou (999,99kHz) 
 
Como cada única frequência disponível é 
emitida para o utilizador, este pode experimentar 
um tipo diferente de eletroterapia que pode 
ajudar nos casos em que frequências 
específicas não estão a fornecer resultados 
rápidos. 
 
Súper Barrer é fácil de localizar no menu 
principal e, simplesmente, pressionando 
ENTER, começa o Súper Barrer "Playback". 
Pode pausar o programa, a qualquer momento 
do ciclo pressionando ENTER novamente, e 
mais uma vez ENTER retomar o mesmo. 
 
Recomenda-se a utilização de frequências 
específicas por um mínimo de 10 minutos em 
cada uma, nos conjuntos específicos de 
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"tratamento de doenças" descritos na ETDFL 
(Lista de Frequências); 
 
No entanto, não há perigo seexecutar todas as 
frequências no modo Súper Barrer. 
MODO: Súper Barrer / Teclas Disponíveis 
 

 
 
►ENTER: JUGAR: Quando aparece JUGAR no ecrã, a 
saída do dispositivo está ativada e a luz (ON) acende. 
Quase todas as outras teclas estão inoperacionais no modo 
Jugar. Pode ligar as pulseiras e começar o seu tratamento 
no modo Jugar. A frequência mostrada no ecrã está a ser 
emitida para as pulseiras. 
 

 
 
►PAUSE: pressione ENTER novamente para o pausar o 
programa.Isto também desbloqueia todas as teclas 
disponíveis 
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► ESC: Pressione a tecla ESC na "Pausa" para retornar ao 
menu anterior. 
 
► Os modos de onda portadora (CW) e radiofrequência 
(RF) são comutáveis no modo Jugar. (HOT SWAP) Veja as 
páginas 34 - 35 para obter informações sobre CW e RF. 
 
MENU: Convergence Sweep 
 
Convergence Sweep (Varrimento convergente) é uma 
nova função no dispositivo que permite ao utilizador 
experimentar saída de frequência dupla (2 frequências 
simultaneamente) utilizando uma versão avançada da 
função de Super Varrimento. 
 
Frequências de saída de 000.01 a 999.99 
Frequências de saída de 999.99 a 000.01 
simultaneamente. 
 
Como cada única frequência disponível é emitida para 
o utilizador, este pode experimentar um tipo diferente 
de eletroterapia que pode ajudar nos casos em que 
frequências específicas não estão a fornecer resultados 
rápidos. 
 
O varrimento convergente (Convergence Sweep) é fácil 
de localizar no menu principal, bastando selecionar 
ENTER para começar a "Reprodução" do Súper Barrer. 
Pode pausar, em qualquer momento do ciclo 
pressionando ENTER novamente, e mais uma vez 
ENTER para retomar o ciclo. 
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O varrimento convergente é executado em metade do 
tempo de uma sessão de Súper Barrer. 
 
 
 
MODO: Teclas Varrimento Convergente 
(Barrido de Convergencia) 
 

 
 
►ENTER: JUGAR: Quando JUGAR aparece no ecrã, a saída do 
dispositivo está ativada e a luz (ON) acende. Quase todas as 
outras teclas estão bloqueadas no modo Jugar.Pode ligar as 
pulseiras e começar o seu tratamento no modo Jugar. A 
frequência mostrada no ecrã está a ser emitida para as pulseiras 
 

 
 
►PAUSE: pressione ENTER novamente para o pausar o 
programa.Isto também desbloqueia todas as teclas disponíveis 
 
► ESC: Pressione a tecla ESC na "Pausa" para retornar ao 
menu anterior. 
 
► Os modos de onda portadora (CW) e radiofrequência (RF) 
são comutáveis no modo JUGAR. (HOT SWAP) Veja as páginas 
34 - 35 para obter informações sobre CW e RF. 
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25 GRUPOS: Seleção no MENU 
 
► Use Cima / Baixo para percorrer os menus 
 

 
 
► A Máquina (Menu) começa no Grupo # 1 
 

 
 
► Os grupos predefinidos disponíveis são do número 1 ao 
número 20. Cada grupo contém 10 frequências 
 
► Os gruposdo número 21 ao 25 estão vazios. Um bom 
lugar para adicionar as suas próprias seleções de 
frequência 
 
► É possível apagar TODOS os Grupos do número 1 ao 
número 25 no caso de precisar de mais 5 dos seus próprios 
Grupos Programáveis pelo Utilizador 
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Seleção de Grupo e Comandos 
 
► Depois de selecionar o seu Grupo do número 1 ao 25 
com a tecla ▲ CIMA ou ▼ BAIXO, pressione ENTER 
 

 
 
Os Comandos de Grupo disponíveis agora são: 
 
►EJECUTAR: Executa uma única frequência na posição 
zero no grupo selecionado atual. 
 
Para mais informações sobre EJECUTAR, veja as páginas 
20-22 
 
►EJECUCIÓN DEL PULSO: Executa uma única 
frequência na posição zero no grupo selecionado atual 
alternando um impulso ON e OFF 
 
Para mais informações sobre EJECUCIÓN DEL PULSO, 
consulte a página 23 
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►BARRER: Executa todas as 10 frequências entre os 
números 0 e 9 no grupo selecionado atual por um período 
de 10 minutos por frequência 
 
Para mais informações sobre BARRER, consulte as 
páginas 24 - 26 
 
►BARRIDO DE PULSO: Executa todas as 10 frequências 
entre os números 0 e 9 no grupo selecionado atual por um 
período de 10 minutos por frequência e a cada segundo a 
frequência alterna um impulso ON e OFF 
 
Para mais informações sobre BARRIDO DE PULSO, 
consulte a página 27 
 
►PROGRAMA: reprograma o grupo atual 
 
Para mais informações sobre PROGRAMA, consulte a 
página 28-31 
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MODO:  Ejecutar 
 
A função Ejecutar é para a "Reprodução" específica de uma 
única frequência no Dispositivo. O comando RUN 
reproduzirá uma frequência selecionada pelo utilizador de 
uma lista das 10 frequências no "Grupo" 
 
Como o modelo Professional V3 contém "25 Grupos", o 
utilizador tem a oportunidade de executar, num instante, 
qualquer frequência de qualquer Grupo 
 

 
 
USE a tecla ▲ CIMA ou ▼ BAIXO para selecionar qualquer 
frequência de qualquer grupo 
 
Qualquer uma das 35000 frequências na ETDFL (lista de 
frequências) pode ser programada no dispositivo num 
instante; Assim, o utilizador pode "CORRER" a frequência 
de seleção gravada pelo período desejado. 
O comando EJECUTAR é um modo "Manual" puro e não 
possui uma definição de tempo predefinida. Por esse 
motivo, um Utilizador pode selecionar o comando 
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EJECUTAR para reproduzir uma única frequência para 
qualquer tempo determinado, por horas ou mesmo dias. 
 
Quando pressiona ENTER, o Grupo selecionado é 
mostrado, bem como a Posição da Frequência dentro 
desse grupo, e também o número em KHZ. JUGAR mostra 
a saída. No caso de pressionar ENTER novamente, o 
programa PAUSA. 
 

 

 
 
NOTA: 
 
Sugerimos que as pessoas utilizem o modo BARRER 
(consulte as páginas 24-26) em vez de EJECUTAR, pois é 
preferível usar múltiplas frequências nos modos 
Automáticos (varrimento) ou (varrimento com impulso) para 
tratamentos eficazes de doenças. 
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MODO:  Correr (JUGAR) / Teclas disponíveis 
 

 
 
►Jugar: Quando Jugar aparece no ecrã, a saída do 
dispositivo está ativada e a luz (ON) está acesa. Quase 
todas as outras teclas estão bloqueadas no modo 
Jugar, pelo que pode anexar as pulseiras e começar o 
seu tratamento no modo Jugar. A frequência mostrada 
no ecrã é a que está a ser emitida para as pulseiras. 
 
►Pausa: pressione ENTER novamente para o 
programa PAUSAR. Isto também desbloqueia todas as 
teclas disponíveis 
 
►Cima / Baixo para Selecionar outra frequência no 
modo PAUSA 
 
►ESC: para voltar. Só funcionará no modo Pausa. 
 
► Os modos de onda portadora (CW) e 
radiofrequência (RF) são comutáveis no modo JUGAR. 
(HOT SWAP) Veja as páginas 34 - 35 para obter 
informações sobre CW e RF. 
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MODO: EJECUCIÓN DEL PULSO  
 
A função Ejecución de Pulso é idêntica ao modo 
"EJECUTAR", com a exceção de que a máquina pulsa uma 
frequência a cada segundo, em vez da função normal 
"EJECUTAR" que não é pulsada. 
 
Pulse usa um processador exclusivo para "Armazenar" e 
"Construir" a energia numa posição momentânea desligada, 
apenas para pulsar esta energia armazenada de volta ao 
corpo num rápido movimento de varrimento; aumentando a 
eficácia da Frequência e focando a Forma da Onda e 
movendo a energia de forma mais profunda no corpo para 
tratamentos de cura mais eficientes. 
 
O Dr. Beck descobriu esse método convertendo um de seus 
Dispositivos Rife originais e de saída do circuito de 
movimento através de um Flash Pulsado de uma câmara 
Canon, removido de uma câmara antiga. O Dr. Beck 
descobriu que os tratamentos eram muito mais eficazes 
usando a saída pulsada de energia armazenada, do que 
através dos métodos de saída fixa padrão. Os mesmos 
métodos de pulsação são usados no seu Pro-Device, 
usando a tecnologia moderna de um microchip. 
 

 
 

►Siga as instruções de EJECUTAR para usar o modo 
"Ejecución de Pulso". O Ejecución de Pulso é idêntico ao 
comando Ejecutar, exceto para pulsão alternada a cada 
segundo. 
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MODO:  BARRER (Varrimento) – Introdução 
 
A função BARRER é a função de reprodução 
temporizada encontrada em todos os dispositivos ETD 
originais. O modo "BARRER" reproduz qualquer uma 
das 25 frequências de Grupos a cada 10 minutos. 
 
Um conjunto de frequências irá durar 100 minutos (1 
hora e 40 minutos). O modo de varrimento também 
decorrerá continuamente em repetição, até que o 
pause ou prima ESC (Escape) para voltar ao menu. 
Isso permite que o utilizador realize programas de 
tratamento durante a noite sem pausa. 
 
Caso deseje um tempo de tratamento mais curto 
usando o modo BARRER, opte pelo programa "Barrido 
de Pulso" no menu como alternativa. O Parrido de 
Pulso percorrerá todas as frequências predefinidas do 
Grupo a cada 20-30 segundos. O modo Barrido de 
Pulso só está disponível no Pro V3 Series. 
 
A função Barrido tradicionalmente provou ser o modo 
mais eficaz, apenas com base no facto de ter sido 
integrada e usada em máquinas ETD há mais de 6 
anos. A opinião dos clientes confirmou que este Modo 
Original ETD (Barrido) provou ser efetivo para todos os 
tipos de situações. 
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MODO:  BARRER  - Instruções: 
 
Percorra 10 Frequências dentro de um Grupo, selecionando 
BARRER 
 

 
 
Quando pressionar ENTER, o Grupo que selecionou é 
apresentado, além da Posição de Frequência dentro desse 
grupo, e também em número em KHZ. JUGAR mostra 
saída. Se pressionar ENTER novamente, o programa 
PAUSA. 
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MODO:  Barrer (JUGAR) / Teclas Disponíveis 
 

 
 
►Jugar: Quando Jugar aparece no ecrã, a saída do 
dispositivo está ativada e a luz (ON) está acesa. Quase 
todas as outras chaves estão bloqueadas no modo Jugar, 
pode ligar as pulseiras e começar o tratamento no modo 
Jugar. A frequência mostrada no ecrã é a que está a ser 
emitida para as pulseiras 
 
►Pause: pressione ENTER novamente para o programa 
entrar em PAUSE. Isto também desbloqueia todas as 
chaves disponíveis 
 
►ESC: para voltar. Só funcionará no modo Pausa. 
 
►Os modos de Onda Portadora (CW) e Radiofrequência 
(RF) são comutáveis no modo Jugar. (HOT SWAP) 
Consulte a página 34 - 35 para obter informações sobre CW 
e RF 
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MODO:  Barrido de Pulso / Introdução 
 
A função de varrimento pulsado é idêntica ao modo 
"BARRER", com a exceção de que a máquina pulsa as 10 
frequências do grupo em cada segundo, em vez da 
reprodução normal "barrido", que é de 10 minutos por cada 
frequência (não pulsada). 
 
Pulse usa um processador exclusivo para "Armazenar" e 
"Construir" a energia numa posição momentânea desligada, 
apenas para pulsar esta energia armazenada de volta ao 
corpo num rápido movimento de varrimento; aumentando a 
eficácia da Frequência e focando a Forma da Onda e 
movendo a energia de forma mais profunda no corpo para 
tratamentos de cura mais eficientes. 
 
O Dr. Beck descobriu esse método convertendo um de seus 
Dispositivos Rife originais e de saída do circuito de 
movimento através de um Flash Pulsado de uma câmara 
Canon, removido de uma câmara antiga. O Dr. Beck 
descobriu que os tratamentos eram muito mais eficazes 
usando a saída pulsada de energia armazenada, do que 
através dos métodos de saída fixa padrão. Os mesmos 
métodos de pulsação são usados no seu Pro-Device, 
usando a tecnologia moderna de um microchip. 
 
► Siga o comando "BARRER" para usar o modo 
"Barrido de Pulso". A função de Varrimento Pulsado é 
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idêntica ao comando BARRER, com exceção do 
impulso ser ativado e desativado a cada segundo. 
 
 
 
MODO:  Programa 
 
► Use as ▼▲ setas para se deslocar entre o grupo um e 
os grupos 21 - 25  
 

 
 
► Os grupos 21 a 25 são grupos vazios sem definições, 
sendo portanto um bom local para configurar os seus 
programas. 
 

 
 
► Pressione ENTER no seu dispositivo para selecionar o 
Grupo número 21 e poderá ver a frequência zero por 
padrão 
 
► Use ▼ ▲ as setas para selecionar outro espaço de 
frequência ou, simplesmente, comece a programar na 
Frequência 0 (mais fácil) 
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► Pressione ENTER para selecionar o intervalo de 
frequência padrão do número 0 
 

 
 
► Use o teclado para inserir sua frequência sobre os zeros 
000.00 e pressione ENTER para confirmar 
 

 
 
► Neste exemplo abaixo, estamos a substituir a frequência 
de 000.00 Khz por 123.45 Khz 
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► Pressione ENTER para bloquear a Frequência 123.45 
Khz (exemplo)  

 
 

 
 
Frequência 0 :  Está agora a piscar 
 
► Agora pressione ▲ a seta para CIMA para mover para a 
próxima frequência: Frequência 1 
 

 
 
Frequência 1 :  Pode agora ser programada 
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Lista de 20 GRUPOS PREDEFINIDOS 
 
Grupo 1 : 
Artrite, reumatismo e osteoporose 
 
Grupo 2: 
Asma e alergias diversas 
 
Grupo 3: 
DSTs diversas 
 
Grupo 4: 
Específico para Hepatites, Hep A, B, C 
 
Grupo 5: 
Saúde dental e oral (abrangente) 
 
Grupo 6: 
Cancro (abrangente) 
 
Grupo 7: 
Metástase (Órgão) e Cancro (abrangente) 
 
Grupo 8: 
Frequência MOR e CW especializada do Dr. Rife 
 
Grupo 9: 
Alzheimer e outras demências 
 
Grupo 10: 
Infecções bacterianas Gram +/- (frio e gripe) 
 

 31 



 
 
Grupo 11: 
Vírus (abrangente) 
 
Grupo 12: 
Hipertensão (tensão alta) 
 
Grupo 13: 
Doença cardíaca e DPOC (abrangente) 
 
Grupo 15: 
Dr. Hulda Clark – Geral para Parasitas 
 
Grupo 16: 
Câncro: Específico para a mama 
 
Grupo 17: 
Distúrbios cerebrais e doenças cerebrais 
 
Grupo 18: 
Fungos (Geral) e sintoma de fungos em humanos 
 
Grupo 19: 
Dor, Geral: 
 
Grupo 20: 
Distúrbios de stresse (Geral) 
 
Grupo 21 - 25: Grupos programáveis pelo utilizador. 
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FUNÇÃO: (RF) Radiofrequência: 

 
◄ Use RF em qualquer um dos modos "JUGAR". 
◄ Troca rápida entre RF e (CW) Onda Portadora 
◄ A Quadrado □ Aparece à direita do JUGAR 
indicando que a RF está ligada 
 
A informação documentada que temos mostra que os 
verdadeiros MORs do Dr. Rife que resgatariam os 
organismos eram as frequências de RF mais altas 
usadas nas máquinas Rife Kennedy dos modelos 110, 
281 e Rife Ray # 4 e as frequências em harmónio mais 
altas usadas na máquina de raios em feixe na Clínica 
Rife. Todas as máquinas do Dr. Rife trabalharam em 
frequências de RF e não em frequências de áudio. A 
partir da análise de espetro da Máquina de Raios em 
feixe de Philip Hoyland, sabemos que ele usou 
frequências de áudio apenas para um propósito: para 
criar o método de espaçamento harmónico de banda 
lateral para atingir as frequências em harmónio mais 
altas, que eram a verdadeira radiofrequência M.O.R.s. 
Henry Siner relatou que o design de Philip Hoyland 
matou os organismos sob a observação do 
microscópio. Adicione a isso a lista de médicos que 
usaram os instrumentos e disseram que tiveram muitas 
doenças curadas. Isso mostra que o método harmónico 
de Philip Hoyland trabalha para além do conhecido 
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FUNÇÃO: (CW) Onda Portadora: 

 
◄ Use CW em qualquer um dos modos "JUGAR". 
◄ Troca rápida entre CW e (RF) radiofrequência 
◄ Um X aparece à direita do JUGAR indicando que 
CW está ligado. 
 
A informação documentada que temosmostra que os 
instrumentos Clínicos de Raios em Feixe originais 
trabalharam com (CW) ondas portadoras. 
 
O modelo ETD Professional pode ser trocado num 
modo de simulação do dispositivo Rife de Raios em 
Feixe original na frequência portadora harmónica de 3,3 
megahertz com a combinação de frequências de áudio 
(RF), que em conjunto produzem frequências de banda 
lateral. 
 
Esta faixa de banda lateral alinha-se com a verdadeira 
frequência Rife M.O.R e desvitaliza ou processa 
microrganismos prejudiciais e nocivos. 
 
A Onda Portadora foi o modo usado na máquina 
Original Rife, pelo Dr. Rife para curar os seus 16 
pacientes de uma condição terminal. 
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Upgrade da Rife Digital Professional V3CPU: 
 
Usando as últimas tecnologias de microchip, a ETD 
Labs ligou os instrumentos originais da Rife Machine 
Modelo 110 e Rife Machine Modelo 281, para produzir 
duas frequências RF (Rádio) elevadas ao mesmo 
tempo. 
 
Esta inovação também possibilitou a modulação de 
baixas frequências de áudio a partir de 10 Hertz para 
cima numa frequência RF + Onda Portadora (CW) alta 
que veio do modelo 281. Exigiu mais de 6 meses de 
desenvolvimento para combinar as duas máquinas Rife 
com ultra Precisão usando as mais recentes 
tecnologias de microchips mais algoritmos de 
programação únicos. 
 
A Rife Digital Professional V3 a executar a seleção CW 
(Onda Portadora), funciona agora como uma 
representação das duas potentes máquinas Rife 110 e 
281. 
 
Essas tecnologias também foram transferidas para o 
modelo Zapper Digital Professional V3, de modo a que 
os avanços nas tecnologias Rife também sejam 
passados para o modelo Dr Clark PRO. 
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FUNÇÃO: Master Reset: 
 

 
 
◄ Utilize o Master Reset (reinício geral) apagar todas 
as frequências em todos os grupos e reiniciar a 
máquina com as configurações de fábrica. Consulte as 
páginas 32-33 sobre ospadrões de fábrica. 
 
► O Master Reset apenas redefine os 20 Grupos 
PREDEFINIDOS novamente para os padrões de 
fábrica (páginas 32-33) e apaga todo o conteúdo nos 
Grupos 21-25, colocando-os a Zero (0.00) 
 
► O Master Reset leva 1 segundo a concluir 
 
► O Master Reset só funcionará na entrada do MENU 
de inicialização e e nunca noutro modo como MODO, 
EJECUTAR ou em qualquer outro "modo de operação" 
 
► Tenha cuidado para não pressionar acidentalmente 
o Master Reset, pois nesse caso terá que voltar a 
introduzir as suas frequências do Grupo 20 - 25 
guardadas de volta para a máquina através do teclado. 
 
► Use o Master Reset para reverter a sua máquina 
novamente para idioma Inglês (Padrão) e 17v de 
tensão (Padrão)  
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PERGUNTAS FREQUENTES: 
 
P: Qual é o melhor: CW ou RF? 
 
Resposta: 
A Onda Portadora (CW) (Padrão) é o melhor modo, porque é 
baseado no dispositivo Rife Beam original. A RF foi considerada 
mais tarde nos modelos Kennedy subsequentes e seria 
consideradacomo uma segunda opção. 
 
P: Onde estão as localizadas frequências para programar as 
minhas próprias frequências na máquina? 
 
Resposta: 
O ETDFL (Frequências) encontra-se na última secção deste 
manual. As frequências estão descritas em inglês, pois os 
termos e as descrições médicas do inglês são usadas em vários 
idiomas. 
 
P: Posso ligar este dispositivo a um carro ou bateria solar 
externa de 12v? 
 
Resposta: 
O modelo PRO V3 exige 19v para funcionar, logo, no caso de 
utilizer diretamente uma bateria, necessitará de um inversor 12v-
19v. Em caravanas e acampamentos podem, com 
segurança,ligar o Adaptador de Alimentação na tomada elétrica 
dascarrinhas. O Adaptador pode ser usado com ligação dos EUA 
(110v) ou de outros países (220v, 230v, 240v) 
 
Entre em contacto com Healthproducts2@gmail.com para 
conhecer opções de bateria externa 
A loja dos EUA tem um dispositivo portátil de bateria solar que 
poderá utilizar para funcionar com o modelo PRO V3 fora da 
rede elétrica 
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P: Podem duas pessoas usar a máquina? 
 
Resposta: 
Sim, duas pessoas podem usar a máquina. Existem duas portas 
na parte superior do modelo Pro que permitem cabos para 2 
pessoas. 
 
- Apenas um grupo pode estar em funcionamento ao mesmo 
tempo 
- A saída de frequência dupla apenas está disponível no modo 
de varrimento de convergência 
 
Podem ser armazenados na máquina programas para até 25 
pessoas, o que é útil para uma clínica preparar programas para o 
tratamento de até 25 clientes antecipadamente. 
 
P: Qual a garantia da minha máquina profissional ETD? 
 
Resposta: 
12 meses. A garantia internacional cobre todos os países, 
contudo podem ser aplicadas taxas de devoluçãode correio em 
países fora do Reino Unido, EUA e Austrália 
 
P: Posso comprar em quantidade para obter um desconto ou 
tornar-me um revendedor? 
 
Resposta: 
Sim, existem descontos disponíveis para quantidade. Entre em 
contacto com o distribuidor na sua área. Os contactos para o 
Reino Unido, a UE, os EUA e o Japão estão na contracapa. 
 
P: Não gosto das pulseiras.Existe uma alternativa? 
 
Resposta: 
Sim. O "RecenteTapete de Cura Rife" é um "tapete tipo cama" 
condutor de um lado no qual se pode deitar, sem estar ligado a 
pulseiras e fios. É uma excelente escolha para a dor nas costas 

 38 



e também para outros programas de tratamento. O TAPETE está 
disponível na lojas dos EUA e do Reino Unido e pode ser 
encomendado diretamente aqui: 
 
(USA) 
www.healthproducts2.com    (O Tapete é apresentado na 
página de entrada) 
 
(UK) 
rifedigital.net/order (O “pacote de tapete" encontra-se na 
página do carrinho) 
 
Nos EUA, o Tapete é enviado usando os serviços postais da 
USPS (EUA), e também está disponível para todos os restantes 
países. O Tapete de Cura Rife só pode ser liagado aos modelos 
"PRO & PRO V3". 
 
No Reino Unido e na UE, o "Pacote de Tapete" é enviado 
através do Royal Mail, incluindo rastreamento 
 
P: Ao ler o diário do Dr. Rife, fiquei a saber que este usou 
pulseiras nas máquinas modelo Rife dos anos 40, no entanto, eu 
também sei que ele usou uma luz ou lâmpada como uma opção 
para tratamentos. Estão a vender uma Lâmpada Rife para o 
modelo Professional? 
 
Resposta:  
A ETD Labs na Alemanha está neste momento a trabalhar numa 
lâmpada Rife para se adequar ao modelo Rife Professional 
Digital. Este tem sido um projeto em andamento nos últimos 2 
anos, já que a transmissão de frequências para a luz requer uma 
grande quantidade de pesquisa e também um teste num grupo 
de pessoas. Antecipamos um lançamento da Lâmpada Rife em 
2020 ou 2022, no entanto, neste momento, não temos uma data 
fixa. 
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P: Preciso de algumas pulseiras extra e cabos para facilitar o 
meu trabalho enquanto trabalho com clientes e por isso preciso 
de acessórios extras. 
 
Resposta: 
 
- Pulseiras de velcro 
- Pulseiras flexíveis 
- Leads extra 
- Tapetes de Cura Rife 
- Bateria portátil com energia solar 
- estão disponíveis na loja dos EUA e podem ser encomendados 
diretamente aqui: www.healthproducts2.com (pulseiras exibidas 
na página inicial. Pulseiras disponíveis para clientes 
internacionais) 
 
Para o Reino Unido, a UE e o resto do mundo: 
 
- Tapetes de Cura Rife 
- estão disponíveis no rifedigital.net/order(ou através do e-mail 
rifedigitaluk@gmail.com) 
 
Japão 
 
- Tapetes de Cura Rife, Pulseiras de Velcro e Leads 
- Entre em contato com a Loja Internacional 
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Recomendações para tratamentos 
 
Recomendações gerais: 
 
Se é a primeira vez que utiliza esta forma de terapia ou se não usou o 
Professional V3 por muito tempo ou mesmo nunca antes, 
recomendamos iniciar o tratamento lentamente. No modo <SWEEP>, 
execute um máximo de um ciclo por dia, possivelmente dividido em 
duas sessões (primeiras 5 frequências, algumas horas depois, as 
outras 5). 
 
Após alguns dias com este tratamento bastante conservador, pode 
aumentar o tempo de tratamento para 2 ciclos <SWEEP> por dia. Se 
trabalhar regularmente com o dispositivo, então pode começar a fazer 
tratamentos durante a noite durante 7 a 9 horas com pulseiras para o 
pé ligadas. Desta forma, realiza 3 a 4 ciclos durante o sono e 
experimentará sucessos de cura muito imediatos. De um modo geral, o 
sono não é perturbado; Muitos utilizadores até descrevem o contrário, 
eles sentem-se mais despertos e mais alerta após noites em 
tratamentos de eletroterapia. 
 
O livro de frequência ETD lista milhares de doenças e enfermidades, 
com 10 frequências cada uma. Às vezes, a escolha é simples, por 
exemplo, se estiver constipado, basta programar o seu dispositivo com 
a frequência definida para "constipação comum" e configurar a sua 
máquina em <SWEEP>. Condições ou doenças mais complicadas 
podem exigir um programa individualizado. 
 
Tratamento de doenças gerais: 
 
Os tratamentos gerais são considerados tratamentos para limpeza de 
parasitas, constipações ou gripe, cândida ou doenças da pele, 
bactérias, infeções virais e desintoxicação, para citar alguns. Estas 
situações podem ser tratadas durante um período de 21 a 30 dias 
 
Para o tratamento geral de parasitas recomendamos: 
Geral para Parasitas: Dr. Clark (PREDEFINIÇÃO N.º 15) 
 
Programe o ETD com cada frequência e use por 10 minutos em cada 
uma. Muitas pessoas usam o ETD nos pés à noite e durante os 
primeiros 21 dias de limpeza durante 7-9 horas por dia ou noite, 
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enquanto descansa ou está a dormir. Coloque pulseiras nos dois pés 
com o lado prateado a tocar nas solas. Programe todas as frequências 
acima e permita que as frequências se repitam durante a noite em 
ciclo a cada 100 minutos. 
 
No caso de não ter conhecimento da doença que está a ser tratada, 
basta usar uma das predefinições de frequência padrão da máquina e 
usar a tecla <SWEEP> para executar as frequências de acordo com as 
instruções acima. 
 
Tratamento de doenças graves: 
 
As doenças mais graves muitas vezes exigem um período de 
tratamento mais longo, e muitas vezes permitem um curso de 
frequências que podem mudar a cada poucas semanas. Os nossos 
dispositivos foram usados com sucesso para tratar doenças graves 
para milhares de pessoas. Regularmente, os resultados mostraram 
que as sessões de tratamento prolongado produziram as melhores 
respostas de cura. 
As sessões longas são mais convenientes durante a noite, para não 
interromper as atividades diurnas ou os horários de trabalho. Uma 
sessão durante a noite com as pulseiras presas aos pés permitirá uma 
cura mais profunda que alcançará e penetrará nos órgãos do corpo. 
Por exemplo, os intestinos são um órgão que não poderia ser 
alcançado anteriormente por dispositivos de frequência precoce; Agora 
com o ETD, podem eliminar-se parasitas e patógenos que habitam o 
intestino e outros órgãos, como fígado, rins, vesícula e estômago. No 
entanto, leva tempo, e o utilizador é obrigado a usar frequências que 
ressoam de perto com o patógeno ou parasita envolvido. 
Recomendamos o modo <SWEEP> para este propósito, enquanto 
percorre as 10 frequências a cada 10 minutos num ciclo repetitivo. 
Cada frequência ressoa com o programa de cicatrização para tratar a 
doença em particular. 
 
Como a ETD funciona com frequências naturais, três meses podem 
ser um período de tempo plausível para remissão de doenças mais 
graves. A medicina natural funciona desta maneira, num nível mais 
subtil e durante um longo período de tempo. Novamente, os melhores 
resultados são alcançados com as longas sessões de tratamento 
durante a noite. 
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Como escolher as frequências: 
 
No caso de ter sintomas que não podem ser identificados com tanta 
facilidade, existem vários métodos para escolher o seu programa de 
tratamento: 
 
• Para selecionar o conjunto de frequência ou a frequência correta, 
pode trabalhar com cinesiologia (teste muscular, com base no princípio 
de que o corpo já sabe o que precisa, podendo trabalhar com um 
praticante de cinesiologia ou aprender estas técnicas para sua própria 
utilização doméstica) . Alguns clientes trabalham com um pêndulo, o 
que também é fácil de aprender. 
 
• Existem dispositivos eletroterapêuticos que são capazes de escrever 
perfis de diagnóstico muito precisos. Estes dispositivos são 
frequentemente usadas por homeopatas (máquina Vega) ou em 
práticas naturais de cura (Equipamentos de Biorressonância), como o 
Quantum SCIO. Estes são baseados no mesmo princípio, só que eles 
começam a partir de um corpo completamente saudável e depois 
medem e diagnosticam as dissonâncias presentes no corpo com 
alguma doença. Nesse caso poderia pesquisar esse método, obter um 
perfil de diagnóstico e depois tratar-se com o seu próprio dispositivo. 
 
• A maioria das frequências de doenças estão listadas no livro, no 
entanto, as definições médicas podem mudar ao longo do tempo ou 
ser compiladas numa nova definição. No caso de não conseguir 
encontrar uma frequência, pode ter verificado na secção errada do 
manual: Por exemplo: o cancro de pele estará listado como "Cancro, 
Pele". Ou ténias estarão listadas como "Parasitas, Ténias", por 
exemplo. Em caso de dúvida, envie um e-mail ao seu fornecedor da 
máquinas para obter o conjunto de frequências correto ou baixe a 
versão em PDF deste manual e utilize o comando "Pesquisar" do 
Adobe PDF para encontrar o nome da doença. 
 
• Se usa o seu ETD regularmente, irá observar outro efeito colateral 
importante: irá conhecerá o seu corpo muito melhor e irá tornar-se 
mais sensível aos processos físicos desta terapia. Poderá avaliar as 
suas doenças e, portanto, escolher os seus próprios tratamentos com 
mais precisão. Será capaz de identificar as frequências que o levam a 
uma maior saúde e trazem novos conjuntos de frequências quando 
necessário. 
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Alerta sobre Tratamentos: 
 
Não existe a possibilidade de "fazer algo errado" com esses 
tratamentos. Se (por exemplo) usar o dispositivo para eliminar um 
parasita em particular, e não tiver esse parasita, então a frequência 
elétrica pode simplesmente desaparecer sem efeito sobre o corpo. 
Houve pesquisas que mostram que patógenos vivem em intervalos de 
frequência específicos. No caso de cruzar faixas de frequência com 
outros agentes patogénicos ou parasitas de uma ressonância similar, é 
provável que possa eliminar essa espécie. Recomendamos alterar os 
conjuntos de frequência no caso de não sentir mudança de sintomas 
de doença após o tratamento prolongado (5 dias). O livro de 
frequências ETD fornecerá outras opções de frequência para auxiliar 
nos tratamentos adicionais. 
 
O que é a reação de Herxheimer? 
 
Quando começa os tratamentos de eletroterapia, muitos parasitas e 
patógenos são mortos. Isto pode sobrecarregar o seu sistema 
imunitário e levar a náuseas, fadiga e tonturas. Isto é chamado de 
"efeito Herxheimer" ou Síndrome da Morte dos Parasitas, uma 
resposta do sistema imunitário a toxinas no sangue e nos tecidos. Esta 
breve sobrecarga do fígado e outros órgãos de eliminação pioram os 
seus sintomas no início. Isto pode durar algumas horas, mas também 
pode durar até 2-3 dias antes de começar a sentir-se muito melhor. É 
importante saber que o agravamento dos sintomas não significa que o 
tratamento tenha falhado; Na verdade, é exatamente o contrário, a 
saber, a evidência de uma desintoxicação muito forte e efetiva. 
 
O que fazer quando ocorre uma reação de Herxheimer? 
 
O mais importante é aceitar essa reação física, como resultado de 
confirmação do tratamento. Se for muito grave, reduza o tempo de 
tratamento, beba muita água (pelo menos 4 litros por dia) e descanse 
(sem exercício!), Coma levemente para não sobrecarregar o seu 
sistema digestivo, adicione sumo de limão recém-espremido à sua 
água e certifique-se de que o seu sistema digestivo está a funcionar 
adequadamente (pode-se recomendar o uso de sal de Epsom ou de 
laxantes naturais). Retire as sessões de eletroterapia por alguns dias 
até recuperar. 
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Avisos sobre ETD 
 
• Foi sugerido que as mulheres grávidas não devem usar dispositivos 
de eletrofrequência. 
• Pacemakers: pode usar ETD mesmo tendo Pacemaker, no entanto 
mantenha as pulseiras da máquina e os fios a mais de 12 "(polegadas) 
de distância da zona do tórax. 
• Foi sugerido que a saída de frequência gerada na largura de banda 
de Lactobacillus Acidophilus: (346.05, 347.00, 348.00, 349.00, 350.00, 
351.65, 352.00, 353.00, 354.00, 355.00) pode desencadear 
Candidíase (Cândida) em algumas pessoas. Se o seu programa de 
tratamento varia dentro da largura desta banda tome diariamente 
suplementos "Probióticos", disponíveis nas lojas de alimentos 
saudáveis. O Lactobacillus acidophilus também é encontrado em 
iogurte natural, Kefir e Kombucha. 
 
Nota importante:  
 
Em casos raros, pode haver uma sensação de formigueiro na pele 
devido ao uso de nossa ETD. Isso geralmente ocorre apenas quando 
se usa as pulseiras em pele sensível, como abdómen, pulsos ou 
outras áreas de pele macia. Para evitar isso, use as pulseiras apenas 
nas palmas das mãos ou nas solas dos pés. 
 
A utilizaçãodas pulseiras em áreas de pele sensível, além da sensação 
de formigueiro, acima descrita, por um longo tempo, pode causar uma 
erupção cutânea local. Se realmente necessitar de tratar estes locais, 
mova as pulseiras regularmente a cada poucos minutos, em caso de 
sensação de comichão. Os melhores lugares para realizar tratamentos 
durante um período de tempo mais longo são as palmas das mãos 
e/ou solas dos pés. 
 
Pode alternar a tensão no Professional V3, de 17v para 14.5v ou 
12.5v, como forma de reduzir também os problemas de sensibilidade. 
A tensão está predefinida para 17v. Este é o padrão para a Rife Digital 
e NÃO DEVE ser alterado porque este nível de tensão de 17v fornece 
o nível de tratamento mais efetivo das doenças. 
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Apenas reduza a tensão para: 
 
► Tratamento de Crianças Pequenas 
► Super sensibilidade à frequência de saída  
► Sensibilidade que causa vermelhidão ou erupção cutânea 
► Utilizando um tapete de cura Rife diretamente na pele 
 
O melhor local para realizar várias horas de tratamento (como durante 
a noite) está na sola dos pés de uma forma a que o botão de aço 
inoxidável toque no fundo de seus pés. As solas dos pés têm uma pele 
muito espessa e são capazes de tolerar longos períodos de 
eletroterapia. 
 
(Imagem) Exemplo de como as pulseiras são mais corretamente 
ajustadas aos pés 
 

 
 
Sugestões para operação adequada do equipamento 
 
Recomendamos que a máquina seja colocada numa superfície firme, 
como uma mesa de vidro, mesa de cabeceira de madeira ou no chão, 
se este for de mármore ou de uma superfície semelhante. 
 
Não coloque a máquina em cima das camas, nem dentro da cama, em 
um piso alcatifado ou numa almofada ou em roupa. 
 
Não fique alarmado se a luz verde começar a piscar nos programas 
00.01 - 00.04 kHz. 
 
Ao usar as frequências "Super Low Range" de 00.01 - 00.04, a luz 
verde pode piscar, indicando que a máquina está a executar um 
conjunto de baixa frequência. Os conjuntos de frequências muito 
baixas de 00.01 - 00.04 são a faixa de desintoxicação mais eficaz, e 
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por esse motivo, foi instalado um indicador de luz intermitente, para 
que médicos e profissionais de saúde possam monitorizar os seus 
clientes. 
 
Os conjuntos de desintoxicação de baixa faixa podem causar uma 
pequena reação de herdimerização em alguns clientes. Este intervalo 
de desintoxicação permite a eliminação rápida de patógenos e 
bactérias no corpo, o que pode causar uma pequena reação em 
algumas pessoas, como sintomas de uma constipação ligeira, que 
raramente durará mais de algumas horas. 
 
Esta máquina foi aprovadano Controle de Qualidade por diversos anos 
de operação contínua e de sucesso. 
 
Dados técnicos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1 

- Saída de Onda Quadrada  
- Voltagem 17v 
(Osciloscópio) 
- Voltagem 8.5v (multímetro) 
- Ciclo 100% de 
deslocamento positivo 
- DAC: precisão digital 
- Frequências RF usando  
- Impedância CW  
* Muda automaticamente 
para Onda Sinusoidal 
somente quando usar um 
equipamento com lâmpada 
de raios de feixe Dr. Rife 
 
Forma harmónica testada 
em laboratório em 100% 
das frequências 
 
Fig. 2 

Forma da Onda Saída 

Harmónico de Onda Quadrada 
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DAC 
 
As frequências digitais de Síntese Digital Direta e Processamento de 
Sinal Digital são convertidas em analógicas antes de serem 
transmitidas a partir do ETD. Estes conversores Digitalpara Analógico 
também são conhecidos como DAC. O sinal ETD passa pelo DAC e 
passa através de um Passo baixo ou Filtro passa-banda para finalizar 
a conversão analógica. A frequência produzida é uma frequência 
analógica muito precisa com todos os tons acima e abaixo daquela 
frequência analógica. 
 
A frequência analógica produzida por um chip digital pode ser varrida 
para cima ou para baixo com mais precisão que a maioria dos 
geradores de frequência. A coisa mais importante a ter em 
consideração é que a frequência será convertida em analógica antes 
de ser emitida pela ETD. As frequências produzidas digitalmente 
quando convertidas em analógicas são as mais precisas. Essas 
frequências analógicas quando convertidas numa onda quadrada 
produzem sons harmónicos de onda quadrada como visto na (Fig. 2). 
As radiofrequências são produzidas usando a Impedância da Onda 
Transportadora. 
 
TIPO DE ONDA 
 
O tipo de onda é Onda Quadrada, a forma de onda mais confiável 
testada para eliminar patógenos e para tratamento de doenças. O ciclo 
de funcionamento é fixado em 50% no modelo padrão e em 10%-90% 
de ciclo quadrado de onda no modelo Professional V3 na opção Pulse. 
(Fig. 1) A forma da Onda irá mudar para uma onda senoidal ao usar o 
Beam Ray com o Rife Professional V3, de acordo com as 
especificações da máquina Dr Rife Beam Ray. 
 
VOLTAGEM e AMPERAGEM 
 
A saída de tensão medida por um osciloscópio medirá com precisão a 
parte superior da onda Quadrada (8,5v) adicionada ao fundo da onda 
quadrada (8,5v) para produzir a leitura de saída correta de 17v. 
A saída medida por um multímetro medirá com precisão apenas a 
parte superior da onda quadrada (8,5v). A leitura é instantânea e não 
contabiliza a medida total verdadeira (8,5 + 8,5 = 17v). 
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Portanto, verifique que se está a medir a saída do seu ETD com um 
multímetro, deverá contar com o facto de que a medida mostrada 
apenas refletirá 50% da produção total do seu dispositivo ETD. Esta 
anomalia tem a ver com a incapacidade da maioria dos multímetros 
para medir com precisão tensões de uma forma de onda. Em caso de 
dúvida, teste sempre a saída ETD com um Osciloscópio profissional. A 
saída de amperagem da fonte DC é 4500ma. 
  
FREQUÊNCIAS HARMÓNICAS 
 
As frequências produzem ondas harmónicas que progridem de alta 
para baixa e de novo para alta dentro das sequências de saída da 
onda (Fig. 2). As ondas harmónicas de uma frequência consistem em 
toques e tons suaves dessa frequência. Num dispositivo como o 
gerador de frequência ETD, os sons harmónicos continuam 
infinitamente. Porque, com os sons harmónicos, não só obterá os 
efeitos curativos da própria frequência, mas também dificultará que o 
patógeno siga a frequência dada. 
 
Introdução à Lista de Frequências ETD 
 
A edição revista da lista de frequências ETD (Lista de Frequências 
para Equipamentos de Eletroterapia, Edição de Agosto de 2020-
2022) fornece aos utilizadores do ETD um manual claro e abrangente 
para usar o dispositivo de Terapia Eletrónica contra várias doenças e 
enfermidades. 
 
Este livro foi adaptado da Lista-Frequências-CAFL original para uso 
com seu dispositivo e todas as frequências programáveis são 
mencionadas em kilohertz (kHz). 
 
A Lista de Equipamentos de Eletroterapia, (© Associação ETDFL)  
 
Este livro foi compilado por investigadores médicos, que usam o 
equipamento Dr Rife Professional V3 em combinação com o 
dispositivo de Bioressonância Quantum SCIO para descobrir as 
frequências específicas que refletem tratamentos médicos bem-
sucedidos de pacientes em várias configurações de frequência RIFE. 
Os médicos tomaram notas da gama de frequências para uma 
determinada doença quando o tratamento foi bem sucedido. Estes 
foram então transcritos para este manual. 
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As frequências neste manual refletem tratamentos bem-sucedidos 
usando dispositivos de eletroterapia digitais. Eles podem nem sempre 
ser uma cura para uma doença, mas as frequências irão ajudar no 
alívio de muitas doenças e enfermidades. Muitas doenças deum 
parasita específico podem ser tratadas e curadas através dos 
programas de frequência específicos delineados nas listas de 
frequências ETD. 
 
Todas as frequências neste manual estão representadas em Kilohertz 
(KHz). 1 KHz corresponde a 1000 Hz (isto é, 30000 Hz = 30,00 KHz). 
O alcance do dispositivo digital é de 000,01 KHz até 999,99 KHz 
(aproximadamente 1 MHz (Megahertz). Esta compilação de frequência 
foi preparada de forma a que seja possível programar os conjuntos de 
frequência diretamente no seu dispositivo de frequência digital. 
 
Introduza os conjuntos de frequência deste manual na consola de 
navegação da sua máquina para obter uma melhoria dos seus 
sintomas, a cura de várias doenças ou enfermidades físicas. 
 
ETDFL 
 
A E.T.D.F.L é um projeto em cursoem 12 clínicas em todo o planeta 
que usam a máquina de Biorresonância Quantum SCIO para registar 
frequências de Doença de clientes reais e, em seguida, produzem as 
10 frequências mais precisas que são consideradas adequadas para o 
tratamento com o Equipamento Royal Rife. Este projeto começou em 
2006, quando a lista de frequência CAFL original foi descontinuada. A 
ETDFL tornou-se a nova lista, agora utilizada por mais de 100.000 
utilizadores do Equipamento Royal Rife em todo o planeta. A precisão 
das frequências é observada nos resultados positivos dos clientes que 
utilizam esta lista de frequências em clínicas e residências em todos os 
países. 
 
A ETDFLé atualizada um vez por ano. A última versão em PDF está 
disponível em: 
ETDFL.com 
 
Versões PDF da ETDFL em ETDFL.compermitem-lhe pesquisar a 
base de dados da ETDFL para frequências de Doenças que podem 
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estar mais atualizadas do que as na Lista disponibilizada neste 
manual. 
 
O equipamento Digital Professional V3 é licenciado para utilizar todos 
os conjuntos de frequências da ETDFL Royal Rife© 2020 - 2022 
ETDFL Berlin Alemanha 
 
Aviso Legal 
 
A Associação E.T.D.F.L. (ETDFL.com) não possui garantias, que as 
frequências Royal Rife contidas neste livro irão curar quaisquer 
doenças específicas. A listagem é um guia compilado pela equipa 
médica de eletroterapia, que teve resultados bem-sucedidos em cada 
uma das frequências específicas listadas. 
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VENDAS E SUPORTE INTERNACIONAL 
 
EUA / CANADÁ / AUSTRÁLIA / Mundo 
Vendas e Assistência 
(web) www.rifedigital.com 
(E)     healthproducts2@gmail.com 
EUA 206-708-6408 
Internacional  0011-1-206-708-6408 
 
Reino Unido&União Europeia,  
Europa de Leste&Resto do Mundo 
Loja de Londres,Reino Unido, Gerente: Rosalie 
(web) www.rifedigital.net  (E):  rifedigitaluk@gmail.com 
(web) www.drclark.co/uk  (E):  clarkzappersuk@gmail.com 
Reino Unido 07376056374   
Internacional 0044 7376056374 
 
JAPÃO:  この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引 
ウェブサイト   rifedigital.jp   
マネージャーピーター・ウィリアムズ博士 
Eメールrifedigital@gmail.com 
 

 
 
© 2020-2022, Electro Therapy Devices Berlin Germany 
© 2020-2022, ETDFL Berlin Germany 
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