
1. Dôležité bezpečnostné opatrenia:
• Nepoužívajte akupunktúrne pero, ak máte kardiostimulátor, umelé srdce, dýchaciu masku, alebo pri použití iných
  zdravotníckych zariadení na ochranu života.
• Nikdy nepoužívajte spotrebič v sprche, vo vani, v bazene, alebo v miestnosti s vysokou vlhkosťou.
• Nepoužívajte ho v blízkosti sliznice, otvorených rán, alebo v blízkosti otvorov na tele.
• Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Nepoužívajte zariadenie na žiadnej osobe, ktorá nemôže hovoriť,
  alebo je v bezvedomí.
• Ak ste tehotná, máte závažné problémy so srdcom, alebo iné závažné ochorenie, porozprávajte sa so svojím lekárom pred
  použitím.
• Ak zariadenie nepoužívate pravidelne, vyberte batériu.

Upozornenie: akupunktúrne pero používa vašu ruku na zmiernenie tak, že uzavrie elektrický obvod. Preto môžete občas cítiť
elektrický prúd v ruke, v ktorej držíte akupunktúrne pero. Ak vám to prekaža, jednoducho uchopte zariadenie inak, napríklad 
tak, aby ste ho držali vo väčšej ploche dlane. Tým sa účinok rozptýli.

2. Návod:
1. Vložte jednu AA batériu do priestoru na batérie.
2. Zapnite zariadenie podržaním zariadenia v ruke a stlačte spodnú časť čierného tlačidla. Na prístroji by sa malo objaviť
    číslo 1. S viacerými stlačeniami + sa , alebo sila zariadenia zvýši až na 9.
3. Odporúčame, aby ste výrobok používali najprv na vnútornej strane zápästia s malou (1-2) alebo strednou (3-6) silou.
    Položte pero na zápästie. Ak nič necítite, pohybujte špičkou mierne po zápästi, až kým nebudete cítiť blikajúci pocit. V
    prípade, že stále necítite zvýšte silu zariadenia. Pre lepší účinok môžete použiť kontaktný gél (Lekáreň). Ak sa cítite
    nepríjemný pocit, potom nie je dobrý kontakt medzi špičkou a kožou. V tomto prípade odporúčame použiť gél.
4. Pokračujte v posúvaní hlavy zariadenia na kožu, kým nepocítite silný pulz. Keď je pulz silný, znamená to, že ste našli
    akupunktúrny bod. Môžete držať hlavicu akupunktúrneho pera priamo na mieste akupunktúrneho bodu, alebo stimulujte
    kožu pozdĺž poludníka s akupunktúrnym bodom. Často budete cítiť pulz v inom akupunktúrnom bode, keď ho budete
    stimulovať, alebo budete cítiť pulz pozdĺž celého poludníka.

3. Zariadenie môžete používať:
1. Akupunktúrne pero sa môže používať ako prenosné TENS zariadenie, na automatickú svalovú kontrakciu, alebo ked je
    ťažké izolovať ho, alebo keď je sval v sadre, alebo v nejakej opore. Impulzná kontrakcia účinne pôsobí na svaly, čo
    zabraňuje atrofii.
2. Pero sa tiež použiva na odstránenie bolesti tak, že blokuje signál bolesti ktorý ide od centra bolesti cez nervový systém do
    mozgu. Pulzácia má relaxačný účinok na svaly natiahnuté, ktorá má podobné účinky ako hlboká masáž.
3. Môže byť použitý ako kozmetický prostriedok na stimuláciu valov na tvári a tele. Pero môže zjemniť a obnoviť kožu a jej
    podkožnú pokožku, čo znižuje vrásky a eliminuje ochabnutú kožu, ktorá je spojená so starnutím.
4. Akupunktúrne pero môže byť použité na stimuláciu akupunktúrnych bodov. Stimuláciou môžeme eliminovať blokády v
    meridiánoch qi alebo posilniť vnútorné orgány, ktoré sú spojené s rôznymi akupunktúrnymi bodmi. Nežné elektrické
    impulzy pôsobi podobným spôsobom ako akupunktúrne ihly. Výskum ukázal, že nízko-elektrická terapia eliminuje voľné
    radikály v krvi, odstraňuje z tela vírusové a bakteriálne infekcie a dokonca regeneruje odumreté bunky, ktoré spojame s
    rakovinou.

4. Tieto akupunktúrne body sú uvedené v priloženej brožúrke:
• Strana 6: meridián srdca (porucha srdcového rytmu, nadmerné potenie, únava, zle prekrvenie, nespavosť ...)
• Strana 7: meridián tenkého čreva (horúčka, chronické prechladnutie, bolesť v ramene a krku, suché hrdlo ...)
• Strana 8: meridián močového mechúra (artritída, bolesť kĺbov, bolesť dolnej časti chrbta, únava, zápal močového mechúra ...)
• 9Strana 9: meridián ľadvin (dedičnosť, sexuálne problémy, impotencia, osteoporóza, anorexia, ...)
• Strana 10: meridian úzkosti (angína, úzkostné záchvaty, nevoľnosť, ranná nevoľnosť, menštruačné problémy, vysoká horúčka, ...)
• Strana 11: meridián centrálného nervového systému (depresia, výkyvy nálady, bolesť ucha, herpes, suché hrdlo ...)
• Strana 12: meridián žlčníka (bolesť hlavy, migrénové bolesti hlavy, opuchnuté kolená, nevoľnosť, záchvaty úzkosti,
  chronická únava, ...)
• Strana 13: meridián pečene (bolesti hlavy, nevoľnosť, horúčka, mŕtvica, meningitída, výkyvy nálady, ...)
• Strana 14: meridián pľúc (astma, prechladnutie, chrípka, alergie, horúčka, depresia, stres, infekcia dutín ...)
• Strana 15: meridián hrubého čreva (horúčka, alergie, bolesti hlavy, nachladnutie, chrípka, svrbenie, artritída, bolesť v hornej
  časti chrbta ...)
• Strana 16: meridián žalúdka (anorexia, menštruačné kŕče, hnačka, svalové kŕče, ...)
• Strana 17: hraničný meridián (zlé trávenie, nevoľnosť, reflux, anorexia, diabetes, hnačka, ...)


