Caneta Localizadora EL11
Acupoint
NS

A Caneta Localizadora EL11 é um equipamento sem fins terapêuticos, utilizado didaticamente para apoio ao estudo e
confirmação dos pontos de acupuntura registrados em mapas de meridianos. Estes pontos são caracterizados por
possuírem uma impedância menor em relação à região ao redor dos mesmos.
Funciona com duas pilhas AAA de 1,5V. Para instalá-las, acesse o compartimento através da tampa localizada na
extremidade inferior do equipamento. Esta deve ser girada no sentido anti-horário para ser destravada. Aloje as pilhas no
compartimento conforme indicação na ilustração abaixo.

OBS:

Utilize preferencialmente pilhas Alcalinas.
As pilhas devem ser removidas do equipamento em situações de longo período de inatividade.

Modo de Utilização
1.

2.

Para localizar o ponto, o usuário precisa fechar o circuito elétrico tocando diretamente
na área em teste ou com a utilização de Cabo Bastão (vendido separadamente), que
quando utilizado, deve ser conectado no furo da tampa das pilhas e entregue ao
indivíduo objeto da exploração;
Ligar o EL11 pressionando a tecla LEVEL/ON. Após a inicialização a caneta irá ficar emitindo um sinal
sonoro (bip) e acenderá o indicador vermelho (LED) com uma freqüência aproximada de uma vez por
segundo.
3. Deslizar a PONTA EXPLORADORA sobre a
região onde se visa à confirmação do ponto de
acupuntura. Com a diminuição da impedância dos
pontos haverá o aumento da freqüência do bip e do
LED até o momento em que ambos parecerem
contínuos;
4. O EL11 possui três níveis de sensibilidade,
podendo ser ajustado de acordo com o indivíduo e o
local da exploração. Para alterar o nível de
sensibilidade pressione a tecla LEVEL/ON, o
equipamento emitirá uma quantidade de bips mais
longos referente ao valor de nível. A figura ao lado
indica a sequência;

5.

Quando inoperante por 30 segundos contínuos, o EL11 se auto desliga (Auto Power Off).

Garantia
A NKL assegura a garantia deste produto pelo período de 90 dias (a partir da data de
compra) contra defeito de peças ou de fabricação, desde que o critério do fabricante
constatar falha em condições normais de uso do equipamento.
Qualquer problema ou dano causado ao equipamento decorrente de sua utilização
inadequada isenta automaticamente as responsabilidades de manutenção de garantia da
NKL. O equipamento não poderá apresentar sinais de violação ou consertado por pessoa
não autorizada pelo fabricante.
Não estão cobertos pela garantia:
Danos à parte externa do gabinete por decorrência de mau trato e/ou queda acidental;
Danos ao circuito eletrônico causados por inversão de polaridade ou vazamento de pilhas
Despesas com transporte adicional são de responsabilidade do cliente.
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