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Wprowadzenie 
 

Urządzenie POINT-MATE (Acu-Locator) jest dokładnym i łatwym w ręcznej obsłudze 
lokalizatorem punktów akupunkturowych i spustowych. 
  
 

JAK UŻYWAĆ URZARZENIE? 
 
1. Otwórz komorę baterii i włóż baterię 9V do wychodzących końcówek zatrzaskowych 

pamiętając o prawidłowej polaryzacji +/- . Aby uzyskać najlepszą wydajność zalecamy 
użycie baterii Duracell lub innej baterii alkalicznej. 

2. Podłączy sondę wraz z elektrodą uziemiającą do urządzenia poprzez włożenie wtyczki Jack 
3,5mm do gniazda na dole urządzenia. 

3. Warunkiem działania lokalizatora jest zamknięcie obwodu prądowego wyznaczonego 
przez sondę oraz elektrodę uziemiającą, dlatego elektroda uziemiającą powinna być 
trzymana przez pacjenta. 

4. W przypadku stosowania urządzenia samodzielnie, trzymaj elektrodę uziemiającą w jednej 
ręce, a w drugiej ręce trzymaj sondę. 

5. Włącz urządzenie poprzez przekręcenie pokrętła w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.  

6. Ustaw czułość urządzenia. Czułość detekcji punktów jest regulowana i zależy od stanu 
skóry, która może być sucha lub wilgotna. Aby zwiększyć czułość urządzenia, kręć 
pokrętłem w prawo. Jeśli chcesz zmniejszyć czułość, kręć w lewo. 

7. Sonda może być umieszczana na uszach i punktach całego ciała, również na dużych 
powierzchniach. 

8. Warto zauważyć, że każda część ludzkiego ciała może wytwarzać sygnał punktu 
lokalizującego w zależności od wielkości nacisku podczas procedury lokalizacji punktu 
akupunkturowego lub spustowego. Istotne jest, aby stosować możliwie jak najmniejszą 
siłę nacisku na powierzchnię skóry. Również poruszanie sondą podczas wyszukiwania 
punktów powinno być łagodne i płynne, zawsze przy utrzymaniu lekkiego stałego i 
jednakowego nacisku, aż właściwy punkt zostanie odnaleziony.  

9. Punkt akupunktury lub spustowy zostanie znaleziony, gdy urządzenie wyemituje ciągły 
dźwięk i jednocześnie dioda LED będzie się palić w sposób ciągły. 

10. Aby zakończyć pracę, wyłącz urządzenie poprzez przekręcenie regulatora do końca w lewo. 
11. Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię. 
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PRZECIWWSKAZANIA 
 

• Rozrusznik serca (chyba że po akceptacji lekarza). 

• Ciąża (chyba że po akceptacji lekarza). 

• W miejscach blisko lub bezpośrednio przy sercu. 

• Na świeżych i niedawno zagojonych ranach, nad bliznami. 

• Na otarciach i skaleczeniach. 
 

Gwarancja 
 

Urządzenie Point-Mate (Acu-Locator) jest objęte gwarancją producenta przez 1 rok od 
daty zakupu.  
W przypadku wad fabrycznych, które ujawniły się w okresie gwarancji, urządzenie będzie 
bezpłatnie naprawione przez autoryzowany serwis producenta. 
Gwarancja nie zostanie uznana, gdy urządzenie było używane niezgodnie z instrukcją, bez 
zachowania ostrożności, gdy zostało upuszczone lub gdy było samodzielnie naprawiane lub 
otwierane, a także gdy było dzierżawione. 
 

Specyfikacja 
 
 

 Temperatura Wilgotność Ciśnienie atm. 

Warunki pracy od +16°C do +40°C 15-95% bez 
kondensacji 

700-1060 hPa 

Warunki przechowywania od -16°C do +40°C 15-95% bez 
kondensacji 

700-1060 hPa 

Warunki transportu od -20°C do +50°C 10-98% bez 
kondensacji 

700-1060 hPa 

 
 
Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, wolnym od kurzu i drobnoustrojów. Nie dopuszczaj 
do upadku urządzenia.  
Urządzenie nie posiada generalnie określonego okresu użytkowania. Może być użytkowane 
tak długo, jak tylko nie ulegnie uszkodzeniu. 
 
W przypadku pozbywania się urządzenie, nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci komunalnych, 
tylko postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektronicznego. 
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Wytwórca: 
Tens Plus Industrial Company 
C12, 3/F., Wing Hing Industrial Building, 
14, Hing Yip Street 
Kwun Tong, Kowloon 
Hong Kong 
T: +852 2797 9313 
www.tensplus.com 

Autoryzowany przedstawiciel:  
 
CMC Medical Devices & Drugs, S.L. 
C/ Horacio Lengo Nr 18 
CP 29006 Malaga 
Hiszpania                                                          0197 

Importer 
 Dillenburg Medical B.V. 
 Postbus 6 
 1800 AA Alkmaar, HOLANDIA 
 T: +31 (0)72 5672090,  
 E: info@dillenburg.com 
 
 

Dystrybutor: 

 
 

Ostatnia aktualizacja instrukcji: 2022-03-08 

AP Plan Sp.J. 

ul. Wolności 13M lokal 102 

64-130 Rydzyna k/Leszna 

TEL: 65 619 3855 

www.diamedica.pl 

 


