
1. Ważne środki bezpieczeństwa:
• Nigdy nie używaj pióra do akupunktury, jeśli masz rozrusznik serca, sztuczne serce, respirator lub jeśli używasz innych
  urządzeń medycznych podtrzymujących funkcje życiowe.
• Nigdy nie używaj urządzenia pod prysznicem, w łazience, w basenie lub w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności.
• Nie używaj go w pobliżu błony śluzowej, otwartych ran lub w pobliżu oczodołów innych otworów na ciele. Trzymaj urządzenie z
  dala od dzieci i zwierząt. Nie używaj urządzenia na żadnej osobie, która nie może mówić lub jest nieprzytomna.
• Przed użyciem należy się skonsultować z lekarzem, jeśli jesteś w ciąży, masz poważne problemy z sercem lub inną
  poważną chorobę.
• Jeśli nie korzystasz z urządzenia regularnie, wyjmij baterię.

Ostrzeżenie: pióro do akupunktury używa ręki jako uziemienia, zamykając obwód elektryczny. Dlatego czasami możesz 
poczuć prąd elektryczny w dłoni, w której trzymasz pióro do akupresury. Jeśli jesteś tym zaniepokojony, po prostu chwyć 
urządzenie w inny sposób, na przykład trzymając je większą częścią dłoni. Spowoduje to rozproszenie efektu.

2. Instrukcja
1. Włóż prawidłowo jedną baterię AA do komory na baterię.
2. Włącz urządzenie, naciskając dłużej + na przycisk siła/moc urządzenia. Na ekranie zapali się cyfra 1. W przypadku
    większej liczby naciśnięć przycisku + zwiększa się siła/moc urządzenia. Za pomocą przycisku – zmniejsza się siła/ moc
    urządzenia.
3. Zalecamy, aby użyć urządzenie najpierw po wewnętrznej stronie nadgarstka z małą (1-2) lub średnią (3-6) siłą. Połóż
    pióro na nadgarstku. Jeśli nic nie czujesz, przesuń końcówkę lekko po nadgarstku, aż poczujesz pulsowanie. Jeśli nadal
    nic nie czujesz, zwiększ moc urządzenia. Aby uzyskać lepszy efekt, możesz użyć żelu kontaktowego (do kupienia w
    aptece). Jeśli czujesz nieprzyjemne ukłucia, oznacza to, że końcćwka urządzenia nie ma dobrego kontaktu z Twoją skórą.
    W takim przypadku zalecamy użycie żelu.
4. Przesuwaj urządzenie po powierzchni skóry do momentu, gdy poczujesz, że uderzenia są bardziej wyraźne,- oznacza to,
    że znalazłeś punkt akupunktury. . Możesz trzymać głowę pióra do akupunktury bezpośrednio w punkcie lub stymulować
    skórę wzdłuż meridiany na której jest punkt do akupunktury. Często będziesz odczuwał pulsowanie w innym punkcie
    akupunktury, niż ten stymulowany lub poczujesz pulsowanie wzdłuż całej meridiany.

3.Urządzenie możesz stosować:
1. Pióro do akupunktury może być używane jako przenośne urządzenie TENS do automatycznego skurczu mięśni, zwłaszcza
    gdy są one trudne do wyizolowania lub gdy mięsień jest unieruch miony w gipsie lub ortezie. Stymulacja pulsacyjna działa
    skutecznie na mięsień, i zapobiega atrofii.
2. Pióro jest również używane do eliminowania bólu poprzez blokowanie sygnałów bólowych, które przemieszczają się z
    miejsca bólu przez układ nerwowy, aż do mózgu. Pulsy mają również działanie relaksujące na napięte mięśnie i mają
    działanie podobne do głębokiego masażu.
3. Może być używane jako środek upiększający do stymulowania mięśni twarzy i ciała .Pióro może zmiękczyć i przywrócić
    elastyczność skóry i warstwy podskórnej, co skutecznie redukuje zmarszczki i eliminuje zwiotczałą skórę powstałą w
    wyniku procesu starzenia.
4. Pióro do akupunktury może być używane do stymulowania punktów akupresury. Poprzez stymulację możemy
    wyeliminować blokady w meridianach qi lub wzmocnić narządy wewnętrzne, ktąre są powiązane z różnymi punktami
    akupunktury. Delikatne impulsy elektryczne działają podobnie jak igły do akupunktury. Badania wykazały, że terapia
    niskoelektryczna eliminuje wolne rodniki we krwi, usuwa z organizmu infekcje wirusowe i bakteryjne, a nawet regeneruje
    martwe komórki związane z rakiem.

4. Punkty akupunktury przedstawiono w załączonej broszurze:
• Strona 6: Meridian serca (zaburzenie rytmu serca, nadmierne pocenie się, zmęczenie, słabe krążenie, bezsenność ...)
• Strona 7: Meridian jelita cienkiego (gorączka, przewlekłe przeziębienie, ból barku i szyi, suche gardło ...)
• Strona 8: Meridian pęcherza (zapalenie stawów, ból stawów, ból w dole pleców, zmęczenie, zapalenie pęcherza ...)
• Strona 9: Meridian nerek (zaburzenia dziedziczne, problemy seksualne, impotencja, osteoporoza, anoreksja, ...)
• Strona 10: Meridian osierdzia (dławica piersiowa, ataki lękowe, nudności, poranne mdłości, problemy menstruacyjne,
  wysoka gorączka, ...)
• Strona 11: Meridian potrójnego ogrzewacza (depresja, wahania nastroju, ból ucha, opryszczka, suche gardło ...)
• Strona 12: Meridian pęcherzyka żółciowego (ból głowy, migrenowe bóle głowy, obrzęk kolan, nudności, ataki lęku,
  przewlekłe zmęczenie, ...)
• Strona 13: Meridian nerek (bóle głowy, nudności, gorączka, udar, zapalenie opon mózgowych, wahania nastroju, ...)
• Strona 14: Meridian płuc (astma, przeziębienia, grypa, alergie, gorączka, depresja, stres, infekcja zatok ...)
• Strona 15: Meridian jelita grubego (gorączka, alergie, bóle głowy, przeziębienia, grypa, świąd, zapalenie stawów, ból w
  górnej części pleców, ...)
• Strona 16: Meridian żołądka (anoreksja, skurcze menstruacyjne, biegunka, skurcze mięśni, ...)
• Strona 17: Meridian śledziony (niestrawność, nudności, refluks, anoreksja, cukrzyca, biegunka, ...)


