
1. Fontos biztonsági óvintézkedések:
• Soha ne használja az akupunktúrás tollat, ha szívritmus-szabályozója, mesterséges szíve, gépi légzőkészüléke van, vagy
  ha más orvosi eszközöket használ az élet megőrzése érdekében.
• Soha ne használja a készüléket a zuhanyzóban, a fürdőkádban, a medencében vagy egy magas nedv tartalmú helyiségben.
• Ne használja a készüléket a nyálkahártya, nyílt sebek vagy a testnyílások közelében.
• Tartsa távol a készüléket a gyermekektől és az állatoktól. Ne használja az eszközt olyan személyen, aki nem tud beszélni,
  vagy eszméletlen.
• Ha terhes, súlyos szívproblémái vagy más súlyos betegsége van, használat előtt kérdezze meg kezelőorvosát.
• Ha nem használja rendszeresen a készüléket, vegye ki az elemet.

Figyelmeztetés: az akupunktúrás toll az Ön karját úgy használja földelés kialakítására, hogy elektromos áramkört köt. Ezért
esetenként elektromos áramot érezhet abban a kezében is, amelyben az akupunktúrás tollat tartja. Ha ez zavarja Önt,
egyszerűen tartsa a készüléket másképp, például úgy, hogy nagyobb tenyér felületen tartja. Ez enyhíti a hatást.

2. Utasítások:
1. Helyezze be megfelelően az AA elemet az elemtartó rekeszbe.
2. Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy a készüléket a kezében tartja, és nyomja meg a fekete gomb alsó részét. Az 1-es
    számnak meg kell jelennie a készüléken. Több + megnyomásával a készülék teljesítménye vagy erőssége legfeljebb 9-re nő.
3. Ajánljuk, hogy a készüléket először a csukló belső oldalán használja alacsony (1-2) vagy közepes (3-6) erősséggel. Tegye
    a tollat a csuklójára. Ha nem érez semmit, mozdítsa a hegyét kissé a csuklón, amíg nem érzi az impulzusokat. Abban az
    esetben, ha még mindig nem érzi az impulzusokat növelje a készülék erejének a teljesítményét. A jobb hatás érdekében
    használhat kontaktgélt (gyógyszertár). Ha kényelmetlen szúrásokat érez, akkor nincs jó érintkezés a toll hegye és a bőr
    között. Ebben az esetben javasoljuk a gél használatát.
4. Továbbra is mozgassa a készülék fejét a bőrön, amíg erős impulzust nem érez. Ha az impulzus erős, azt jelenti, hogy
    akupunktúrás pontot talált. Az akupunktúrás toll fejét közvetlenül az akupunktúrás ponton tarthatja, vagy stimulálja a bőrt a
    meridián mentén, amelyen az akupunktúrás pont elhelyezkedik. Gyakran egy másik akupunktúrás ponton érzi majd az
    impulzust, mint amelyiket stimulálja, vagy az egész meridián mentén érezni fogja az impulzusokat.

Mit kap a csomagban:
• Eredeti Pros akupunktúrás toll
• 2xTartozék
• Magyar nyelvű használati utasítás *Az angol nyelvű használati utasítások tájékoztató jellegűek

3. A készülék használata:
1. Az akupunktúrás toll hordozható TENS eszközként is használható, az izom összehúzódásának automatikus kezelésére,
    különösen akkor, ha az izmokat nehéz elszigetelni, vagy ha az izom gipszbe vagy rögzítőelembe van rögzítve. A pulmonális
    összehúzódás hatékonyan hat az izomra, ami megakadályozza az atrófiát.
2. A tollat arra is használják, hogy megszüntesse a fájdalmat azáltal, hogy blokkolja a fájdalomjeleket, amelyek a fájdalom
    helyéről az idegrendszerben az agyig terjednek. Az impulzusnak nyugtató hatása van a feszült izmokra, és hasonló hatása
    van, mint a mély masszázsnak.
3. Kozmetikai segédeszközként is használható az arc és a test izmainak a stimulálására. A toll kisimíthatja és helyreállíthatja
    a bőrt és a szubkutánait, a bőr alatti kötőszövetet, ami csökkenti a ráncokat és megszünteti az öregedéssel járó
    megereszkedő bőrt.
4. Az akupunktúrás toll használható az akupunktúrás pontok stimulálására. A stimulációval kiküszöbölhetjük a qi meridiánok
    elzáródását, vagy erősíthetjük a belső szerveket, amelyek különböző akupunktúrás pontokhoz kapcsolódnak. A gyenge
    elektromos impulzusok hasonló módon működnek, mint az akupunktúrás tűk. A kutatások kimutatták, hogy az alacsony
    elektromos terápia kiküszöböli a szabadgyököket a vérben, eltávolítja a szervezet vírusos és bakteriális fertőzéseit, és még
    regenerálja is a halott sejteket,amelyek összefüggésben vannak a rákkal.

4. Az akupunktúrás pontok a mellékelt füzetben találhatók:
• 6. oldal: szív meridián (szívritmus rendellenesség, túlzott izzadás, fáradtság, rossz vérkeringés, álmatlanság ...)
• 7. oldal: vékonybél meridián (láz, krónikus megfázás, váll- és nyaki fájdalom, száraz torok ...)
• 8. oldal: a húgyhólyag meridiánja (arthritis, ízületi gyulladás, ízületi fájdalom, alsó hátfájás, fáradtság, húgyhólyaggyulladás ...)
• 9. oldal: vese meridián (örökletes gyengeség, szexuális problémák, impotencia, osteoporosis, anorexia, ...)
• 10. oldal: szív meridián (angina, szorongásos rohamok, hányinger, reggeli rosszullét, menstruációs problémák, magas láz, ...)
• 11. oldal: háromrészes melegítő meridián (depresszió, hangulatváltozások, fülfájás, herpesz, száraz torok ...)
• 12. oldal: az epehólyag meridiánja (fejfájás, migrénes fejfájás, dagadt térd, rosszullét, hányinger, szorongásos rohamok,
   krónikus fáradtság, ...)
• 13. oldal: máj meridián (fejfájás, hányinger, láz, agyvérzés, meningitis, hangulatváltozások, ...)
• 14. oldal: tüdő meridián (asztma, megfázás, influenza, allergia, láz, depresszió, stressz, szinuszfertőzés ...)
• 15. oldal: a vastagbél meridiánja (láz, allergia, fejfájás, megfázás, influenza, viszketés, arthritis, ízületi gyulladás, felső hátfájás ...)
• 16. oldal: gyomor-meridián (anorexia, menstruációs görcsök, hasmenés, izomgörcsök, ...)
• 17. oldal: lép meridián (gyomor-bélrendszeri problémák, hányinger, reflux, anorexia, cukorbetegség, hasmenés, ...)


