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Brugervejledning  
v1.0 

 
Modius® er en revolutionerende ny pleje-agtig teknologi, der hjælper med at give dig en slankere krop. 

 
 
Advarsler og forholdsregler: 
 

• Brug ikke dette produkt, hvis du har epilepsi eller har en pacemaker. 

• Hold dette produkt væk fra børn. Små genstande som elektrodepuder kan forårsage kvælning. 

• Advarsel: Ingen ændring af dette udstyr er tilladt. 

•  Overhold alle advarsler og forholdsregler, der er beskrevet i afsnittet Sikkerhedsadvarsler og 
forholdsregler i denne brugsanvisning, inden brug af Modius® Headset 
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1. Introduktion til Modius® 
 
Tak fordi du har købt Modius®, tillykke med dit første skridt mod en slankere dig! 
 
Modius® er et transdermalt neurostimulations headset. Det er et batteridrevet headset designet til at levere 
et lavt energi niveau i form af en neurostimulationsbølgeform, der stimulerer aktiviteten af den vestibulære 
kraniale nerve. Leveringen af denne bølgeform (strøm) påføres via to selvklæbende elektrodepuder. Disse 
puder anbringes på huden, idet de anbringes ovenpå hver mastoid-proces (bag ørerne). Når produktet er 
tændt, leverer det en lille elektrisk impuls, der kan justeres op eller ned af brugeren. 
 
Når først produktet er indstillet til et niveau, hvor brugeren oplever en tolerant og behagelig blid svingende 
fornemmelse, bør stimuleringen, der leveres af Modius® -headsettet, forblive på dette niveau i løbet af 
sessionen (1 time). Yderligere justeringer kan foretages ved hjælp af Modius®  App Enheden kan også blive 
standset ved hjælp af appen ved at trykke på pauseikonet eller alternativt standses ved at trykke to gange 
hurtigt på tænd/sluk-knappen på headsettet. Når brugeren er færdig, fjernes headsettet og elektrodepudene 
bortskaffes efter hver brug.  Når produktet ikke bruges, kan det oplades via et micro-USB-kabel. Af 
sikkerhedsmæssige grunde er der softwarekontroller til stede for at forhindre, at enheden leverer elektrisk 
stimulering, når den er sat i mikro-USB-kablet for at oplade batteriet.  
 
Den anbefalede brug er 1 time pr. dag. Modius® -headsettet stopper automatisk stimuleringen, hvis brugen 
når op på en time om dagen.  Brugeren kan ikke bruge enheden igen inden for en 16-timers periode. Dette 
skyldes, at man således kan imødekomme en vis fleksibilitet af stimuleringsrutiner, hvis der er behov for 
dette. Modius®  Headset er beregnet til at blive brugt af enhver over 18 år i hjemmemiljøet. 

2. Modius® pakkeindhold 
 
1. Modius® Headset 
2.    Modius® brugermanual  
3.    USB opladerkabel og oplader  
4.    150 elektrogel geler, 100 alkoholservietter  
 
 
Bemærk: Elementer der også er påkrævet til Modius®  Headset-betjening, men ikke er inkluderet:  
Mobil enhed, dvs. Smart Phone eller Tablet Computer, med operativsystem; Android 5.0 eller højere; eller 
iOS 9 eller højere. 
 

 

3. Kom godt i gang... 
 
Opladning af Modius® -headsettet 

 
• Tilslut USB-strømkablet, der følger med dit Modius® -headset til USB-stikadapteren (medfølger), og tilslut 
kablet til headsettet. 
• Hvis headsettet oplades korrekt, vil LED-indikatoren lyse konstant orange. 
• Når headsettet er opladt, slukker den orangefarvede LED-indikator. 
• Hvis du tilslutter strømkablet til headsettet, og LED-indikatoren blinker orange, 
skyldes det, at der er opstået en opladningsfejl på headsettet (se "Fejlfinding"). 
• Når batteriniveauet er lavt, vil du se det orange lys blinke i sekvenser på 3 blink. Der er også en 
lydindikation på 3 bip. Når du ser disse lavbatteri-indikatorer, betyder det, at der er op til 60 minutters 
stimulation (maks.), Før headsettet slukker. 
 
 
Bemærk: Sørg for, at du afbryder opladerkablet, før du forsøger at bruge dit headset. Sørg for at lade USB-
opladeren have plads nok til at den kan fjernes sikkert fra headsettet og strømkilden. 
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Sådan forbinder du dit headset med din Bluetooth-enhed 

 
• Før du går i gang, sørg for at: 

 Dit headset er opladet (se "Opladning af dit Modius® headset"), og at opladerkablet er blevet 
afbrudt. 

 Bluetooth trådløs teknologi er aktiveret på din mobile enhed. 
Installér Modius® app’en fra Apple App Store eller Google Play og gennemfør registreringsprocessen. 
• Med headsettet slukket: 
 o Tryk på tænd/sluk-knappen på siden af headsettet og hold den nede i 2 sekunder 
 o Du vil høre et højt bip og strømknappen vil blinke hvidt. En blå LED indikator vil blinke med jævne 
mellemrum for at angive, at headsettet er parat til at blive forbundet. 
• Start Modius® -appen på din mobilenhed, appen vil begynde at scanne efter dit headset. 
• Når headsettet er tilsluttet til app’en, vil du høre to korte bip og LED-indikatoren vil blinke blåt. Dette er 
headsettet, der giver dig besked om, at din mobile enhed har anmodet om at blive forbundet med det. 
• Klik på tænd/sluk-knappen på headsettet en gang for at acceptere, at forbindelsen oprettes. 
• På din mobile enhed vil du se en besked, der fortæller dig, at headsettet ønsker at blive forbundet med din 
enhed. Acceptér forbindelsen, headsettet vil bippe to gange for at bekræfte forbindelsen. 
• Det kan tage omkring 10 sekunder før forbindelsen er oprettet. 
• Når opretningen af forbindelsen er færdig, ændres App-skærmen, der viser instrumentbrættet og brugerens 
betjeningselementer til at betjening af headsettet.  
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4. Sådan bruger du Modius® -headsettet 
 
Anbefalet brug 

 
Anbefalet brug er maksimalt 1 time om dagen.  Som en sikkerhedsfunktion stopper Modius® automatisk 
stimulering, hvis du overskrider 1 times brug pr. dag. Du kan starte en ny session, når en 16 timers periode 
er bortfaldet. Grunden til dette er, at du således kan udøve mere fleksibilitet i din brugsrutine.   
  Bemærk: Se advarsler og forholdsregler for yderligere information om produktsikkerhed. 

 

Sådan bruger du dit headset 
 
• Brug en alkoholserviet til at rense huden på det hårde knogleområde bag dine ører (mastoiderne). 

• Fjern det beskyttende plastdæksel fra gelepuderne. 

     Børst eventuelle hårstrenge væk, inden du lægger gelepuderne på den rene hud på dine mastoider. 

• Sæt headsettet på dit hovede, som vist i figur 1, idet du placerer tænd/sluk-knappen over højre øre. 

• Sæt enderne af Modius® -kablet på gelpuderne bag hvert øre. 

 
 

 
 

 

LED-indikator  

Tænd/sluk-knap 

Kabel  

Elektrodepuder 
 

 
  

 

 

 

 

 

Tænd for dit headset og start en ny session 

 
•Sørg for at 

 o Headsettet er opladet og forbundet med din mobile enhed. 
 o Headsettet er anbragt komfortabelt på hovedet, og elektroderne er fastgjort 
 som i følge instruktionerne 
• Tænd for headsettet ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder. Du vil høre et højtonet bip og den 
hvide LED vil begynde at blinke med mellemrum. 
• Start Modius® -appen og naviger til fanen "Dashboard". 
• Klik på knappen "Start" på skærmen - Dette vil starte din stimulation og session 
• Efter 60 minutters brug vil du høre 3 korte højhøjede bip og LED indikatoren vil blinke hvid i rækkefølge 3 
gentagne gange. Du har nu afsluttet din session. 

  

Figur 1 
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Justering af stimuleringsniveauet 
 

• Navigér til fanen "Dashboard” på Modius® -appen. 

• Stimulationsniveauet kan justeres ved hjælp af skærmkontrol, det kan indstilles op '∧' eller '∨’ 
• Hver gang du justerer stimuleringsniveauet, vil headsettet bippe for at give dig besked om, at 

stimuleringsniveauet er ændret. 

• Det maksimale effektniveau på headsettet er 10. Hvis du forsøger at øge strømniveauet yderligere, 
vil du høre 2 korte højtonede bip, der angiver, at du er på det maksimale effektniveau. 

• Det minimale effektniveau på headsettet er 1. Hvis du forsøger at sænke strømniveauet yderligere, 
vil du høre 2 korte lavtonede bip, der angiver, at headsettet ikke længere virker og ligger på niveau 
'0', hovedsagelig i standbytilstand. 
 

Hvis du føler ubehag under en session, skal du holde pause i sessionen og reducere intensiteten, inden du 
genoptager forløbet. Se yderligere advarsler og forholdsregler for yderligere oplysninger. 

 
 

Nulstilling af Modius® -headsettet 
 
Nogle gange kan det være nødvendigt at nulstille dit headset, hvis du oplever problemer. Hvis du skal 
nulstille dit headset, skal du følge instruktionerne nedenfor. 
 
Bemærk: Nulstilling af dit headset kan forårsage, at data, der ikke er synkroniseret med app’en, vil gå tabt. 
 

• Tilslut Modius® -headsettet til det medfølgende strømkabel og USB-opladeren 

• Sørg for, at den gule lysdiode er tændt (den indikerer, at headsettet oplades) 

• Tryk på tænd/sluk-knappen på siden af headsettet i mere end 10 sekunder, indtil du hører en række 
af 3 lange bip.    

• Headsettet er nu nulstillet, tag stikket ud af stikkontakten. Nu skal du kunne fortsætte med at bruge 
produktet som normalt. 

 
Sådan slukker du for headsettet 
 

• Under brug, eller når enheden er i standby og klar til at blive brugt, skal du trykke på tænd/sluk-
knappen på siden af headsettet i mindst 2 sekunder. 

• Du  hører et lavtonet bip, der viser, at headsettet er slukket, og efter 10 sekunder vender app’en 
tilbage for at søge efter dit headset. 

• Oplad dit headset efter hver brug, klar til din næste session. 
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5. Fejlfinding 
 

Problem Mulig årsag Løsning 

Mit headset er tændt, men vil 
ikke lade mig starte en 
session 

Headsettet er tilsluttet  
opladerkablet 

Afbryd kablet, før du 
forsøger at starte en session 

Mit headset vil ikke tændes Mit headset er ikke opladt Tilslut headsettet til 
opladerkablet 

Headsettet er kommet i dyb 
standby tilstand 

Tilslut headsettet til 
opladerkablet og prøv at 
tænde for det 

Mit headset virker i et stykke 
tid og slukker så for sig selv 

Modstanden mellem 
puderne er for høj 

Sørg for, at du har brugt 
alkoholservietterne, før du 
anvender gelepuderne på 
din hud, at puderne er 
placeret korrekt bag dine 
ører, og at der ikke er noget 
hår mellem puderne og din 
hud 

Puderne, der er fastgjort til 
elektroderne, er slidt op 

Udskift gelepuderne på 
headsettet 

Mit headset vil ikke oprette 
forbindelse til min mobile 
enhed 

Bluetooth er aktiveret på din 
mobile enhed 

Sørg for at Bluetooth® er 
blevet aktiveret på din enhed 

Din mobile enhed oplever 
nogle problemer, når du 
søger efter headsettet 

Genstart app’en på din 
mobile enhed 

Under oprettelsen af 
forbindelsen hører jeg 3 
korte, lavtonede bip og LED-
indikatoren blinker blåt 3 
gange 

Headsettet er løbet tør for 
tid, mens det ventede på, at 
du accepterede forbindelse 
til den mobile enhed 

Sluk for headsettet og forsøg 
at opret forbindelsen igen, i 
det du følger vejledningen 
"Sådan forbinder du dit 
headset til din mobile enhed” 

Jeg føler ubehag ved brug af 
headsettet 

Strømniveauet på enheden 
kan være for høj 

Reducér headsettets 
strømniveau ved hjælp af 
app’en, indtil du føler en 
stille gyngende fornemmelse 
eller indtil ubehaget 
langsomt forsvinder 
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Når jeg tilslutter headsettet til 
opladeren, blinker LED-
indikatoren orange 

Headsettet oplever en 
opladningsfejl 

Prøv at forbinde 
opladerkablet til et andet 
USB-stik, hvis dette ikke 
løser problemet, bedes du 
kontakte support 

LED-indikatoren på mit 
headset blinker orange og 
jeg hører 3 korte lavtonede 
bip 

Batteriet på headsettet er 
ved at udløbe 

Oplad headsettet (Se 
"Sådan oplader du dit 
Modius® headset") 

Når jeg forsøger at tænde 
headsettet, hører jeg 3 
lavtonede bip 

Batteriet på headsettet er 
tæt på at udløbe 

Oplad headsettet (Se 
"Sådan oplader du dit 
Modius® headset") 

 
 

 

6. Sådan passer du på din Modius®   
 
Headset 

• Placér kun puderne på mastoiderne, det hårde knoglede område bag øret, som anvist i instruktionerne. 
Placér ikke på brystet eller andetsteds på hovedet eller halsen.  Se "Sådan bruger du dit headset". 

• Benyt kun, når du sidder eller ligger ned. 
• Hold dette produkt væk fra børn. Ingen under 18 år bør bruge dette produkt. 
• Rengør med en blød klud.  
• Sluk for headsetter efter brug. 
• Oplad headsettet fuldstændigt, før du lægger det tilbage i tasken efter hvert brug. 
 
• Brug ikke hårde slibemidler eller stærke vaskemidler. 

• Undgå at gøre headsettet vådt 

• Dyp ikke i væske. 

• Lad det ikke ligge i for meget sollys. 

• Læg ikke Modius® på en sådan måde, at hovedbåndet bliver mast eller strakt. Dette vil påvirke 

behageligheden og sikkerheden af tilpasningen til dit hoved. 

 
 
Gelepuder 
 
• Børst eventuelle hårstrenge væk, inden du lægger gelepuderne på ren hud, da disse ellers ville kunne 

klæbe til puderne. 
• Sørg for, at din hud er ren og fri for makeup, cremer og andre lotioner, inden du bruger puderne. 
• Rengør hænder før håndtering af puderne og undgå så meget som muligt at røre dem med fingrene. 
Bortskaf pudderne i en passende beholder eller affaldsspand.  
• Du bør ikke dele puderne med nogen. Puderne er kun til brug for enkeltpersoner.  
• Brug ikke puden længere end den anbefalede 60 time pr. session. 
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7. Generelle produktoplysninger og tekniske specifikationer   
 

Tekniske specifikationer: Modius® Headset 
 

Strømegenskaber  

Batteri liv Ca.10 timer på niveau 10 Stim - Ca. 4 eller 5 dage med nominel 
brug 

Indgangsstik  Fuldt isoleret touch proof mikro USB 

Vægt 85g 

Størrelse 180x140x70mm 

Strømforsyningsindløbsoplysninger 

Micro USB-port (Enhver USB-port eller USB-oplader skal certificeres til EN/IEC 60601-1 for at sikre fortsat sikkerhed, kun laderen, 
som følger med produktet, bør bruges til at oplade Modius® )    
Spænding: 4,75 – 5,25V 
Maks. strøm 155mA DC 

Maksimal udgangsspænding 
Maksimal udgangsstrøm 

20V 
600uA. 

Bluetooth BLE - BGM113 

Driftsfrekvensbånd 2,4 GHz til Bluetooth lav energi funktionalitet 

Maksimal RF-effekt overført +3 dBm 

Batteri (Batteri kan ikke udskiftes) Lithium Polymer 4.2V 155mAh 

Driftsmæssige miljømæssige forhold 

Miljø Til personligt brug i hjemmet 

Temperaturområde 0°C to 40°C 

Vandafvisende 0m 

Støjniveau 0dB 

Opbevaring Miljømæssige forhold 

Temperaturområde 0 to 40°C 

Relativ luftfugtighed <95% 

Forventet levetid  Maskinen er garanteret i 1 år, men vil ofte vare længere. 
 
Tilbehør (ledninger, puder og alkoholservietter) dækkes ikke af 
garantien 

• Blylivet afhænger meget af brugen.  Håndtér altid 
ledninger forsigtigt 

• Elektrodepuder holder kun til 1 session  og der 
henvises til producentens oplysninger inden udløb. 

• Angående alkoholservietterne henvises der til 
producentens emballage til udløb. 

Lagerliv  • Headset-enheden har ingen fast holdbarhed 

• Se producentens oplysninger om tilbehørets 
holdbarhed (puder, ledninger og alkoholservietter) 

 
 

Symbol Information 

 

Se yderligere symboler og brugervejledningen for yderligere 
information 
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Serienummer på produktmærke for at identificere produkt 

 Følg brugsanvisningen 
(anvendes i overensstemmelse med EN/IEC 
60601-1) 

   5.0v Jævnstrøm  
Jævnstrøm ved spænding vises.   

 
Type BF anvendt del 

 
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget 

 
Enheden er ikke vandtæt.  Beskyt mod fugt 

  
Antal varer pr. Pakke 

 Opbevaringsbetingelser: 0 - 40 grader celsius 

 Relativ luftfugtighed: <95% 

  
Jordbeskyttelse (jord) 

 Brug ikke, hvis Pacemaker monteres 

 Ingen beskyttelse mod kontakt og indtræk af genstande og ingen 
beskyttelse mod væskeindgang 

 Se venligst brugsanvisningen før brug af denne enhed. Hvis du 
ikke følger instruktionerne i IFU (f.eks. placering af elektroder på 
det rigtige sted), kan brugeren blive skadet 

 
  

 

Forbrugsstoffer (elektrode puder, alkoholservietter) 
Brug kun de forbrugsstoffer, som befinder sig i pakken eller er anbefalet af Neurovalens. 
Se producentens anvisninger, der er beskrevet på produktemballagen. 

 
Retur og garanti politik 

 
For yderligere information gå til  www.modiushealth.com/returnsandwarranty 

 

http://www.modiushealth.com/
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8. Lovgivnings- og sikkerhedsmæssige bemærkninger  
 

Overensstemmelseserklæring - modelbetegnelse ML600 
 
Hermed erklærer Neurovalens, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante 
bestemmelser i direktiver om generel produktsikkerhed - 2001/95 / EF og direktivet om radioudstyr 2014/53 
EU. For at se den fulde overensstemmelseserklæring, gå til www.modiushealth.com/compliance. 
 
Modius®  headsetudstyret er klassificeret til ikke-kontinuerlig drift. Modius®  sammen med USB-opladeren 
leveret i overensstemmelse med elektriske sikkerhedsstandarder EN/IEC 60601-1 betragtes som et 
medicinsk udstyrssystem (ME SYSTEM) for at udføre dets funktion. 
 
Alle anvendte dele er klasse BF. Headsættets IP-rating er nul. Dette betyder, at der ikke er nogen 

beskyttelse mod kontakt og indtrækning af genstande og ingen beskyttelse mod væskeindgang. 
 
 
Indeholder FCC ID: QOQBGM113 
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:  
  1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og  

  2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan 
forårsage uønsket drift. 
 

   Modius® er i overensstemmelse med gældende væsentlige krav i radioudstyrdirektivet 2014/53 EU. 
 
 
       Modius® overholder EMC-standarder på det australske og Newzealandske marked. 
 
Medicinske apparatregulatorer, hvor Modius® er solgt på nuværende tidspunkt, betragter Modius® som en 
generel wellness-enhed og håndhæver derfor ikke krav til medicinsk udstyrslovgivning. 
 
Certificeret via  Silicon Labs   FCC-15C 
FCC ID:     QOQBGM113  
IC ID:      5123A-BGM113 
 

 

Sikkerhedserklæring 

 
Dette udstyr er blevet testet for at overholde elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhedscertificering i 
overensstemmelse med specifikationerne i EN-standarder: EN301489-3, EN301489-17 and EN 60950-1, 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-1-11. 
 
Modius® er blevet testet og overholder anerkendte standarder for immunitet over for radiofrekvensinterferens 
over driftsfrekvensområdet 2,4 GHz.  
Bemærk: Modius® er udelukkende angivet til at hjælpe voksne over 18 år med deres vægttab og 
vægtstyringsmål. 

 

  

http://www.modiushealth.com/compliance
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Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler - headset 

 Advarsler og forholdsregler:  
 
Se oplysningerne og instruktionerne, inden du bruger Modius®headsettet. 
Placér kun elektrodegelænder på mastoiderne bag ørerne, som angivet i instruktionerne. Placér ikke på 
brystet eller andetsteds på hovedet eller halsen. 
Brug ikke, hvis du er gravid, har refleksepilepsi, som udløses af vestibulær stimulering eller har en 
implanteret pacemaker. 
Brug af Modius® skal straks seponeres, hvis uventede reaktioner opstår. 
 
 

• Placér kun puderne på mastoiderne, det hårde knoglede område bag øret, som anvist i 
instruktionerne. Placér ikke på brystet eller andetsteds på hovedet eller halsen.  Se "Sådan bruger 
du dit headset". 

• Benyt kun, når du sidder eller ligger ned. 

• Hold dette produkt væk fra børn. Ingen under 18 år bør bruge dette produkt. Små genstande som 
elektrodepuder kan forårsage kvælning. 

• Oplad headsettet i et godt ventileret område, da der kan opstå gasser, når batteriet oplades. Af disse 
grunde anbefales det, at batteriet oplades i et godt ventileret område. 

 
 
 

• Brug ikke, hvis du er gravid, har refleksepilepsi, som udløses af vestibulær stimulering eller har en 
implanteret pacemaker, hjerte defibrillator eller en neurostimuleringsenhed. Bemærk: Modius® 
stimulerer hjernens vestibulære (balance) system. Så selvom dette ikke bør påvirke de fleste 
mennesker med epilepsi, kan det udløse et anfald hos nogen med refleks vestibulær epilepsi. Hvis 
du er i tvivl, bør potentielle brugere med epilepsi først snakke tingene igennem med deres læge.  

• Brug ikke, mens du bevæger dig, da det kan påvirke din balancesans. 

• Må ikke anvendes under alkoholindtagelse, kørsel eller betjening af maskiner af nogen art.  

• Må ikke anvendes i våde omgivelser og headsettet må ikke nedsættes i vand. 

• Du bør ikke dele dine gelepuder med andre. De er kun til brug for enkeltpersoner.  

• Brug ikke puden længere end den anbefalede 60 time pr. session. 

• Det anbefales at bortskaffe puden efter hver brug. Langvarig eller gentagen brug af en enkelt pude 
kan reducere dens effektivitet eller føre til irritation af huden. 

• Brug ikke puderne på beskadiget eller irriteret hud.  

• Fjern puderne forsigtigt fra huden efter brug. Bortskaf paudderne i en passende beholder eller 
affaldsspand. 

• Forsøg ikke selv at fjerne batterierne. De kan ikke udskiftes af brugeren. 
 
Bemærk:  
Enheden er ikke en medicinsk enhed. Den er heller ikke en erstatning for en sund livsstil eller for 
professionel lægehjælp. 
Brug af Modius® skal straks seponeres, hvis uventede reaktioner opstår. Hvis du føler ubehag under en 
session, skal du holde pause i sessionen og reducere intensiteten, inden du genoptager forløbet. Mulige 
farer eller bivirkninger er: hudirritation; ubehag fra stimuleringen; fornemmelse af at føle sig ude af balance, 
lejlighedsvis kvalme; og sjældent opkastning. Hvis et problem fortsætter efter 1-2 dage, bedes du kontakte 
din læge. 
Anbefalet brug er maksimalt 1 time om dagen. Modius® stopper automatisk stimuleringen, hvis du 
overskrider 1 times brug pr. dag - eller en 16-timers periode for at undgå, at du bliver 'låst ude', hvis du vil 
bruge Modius® et par timer tidligere en dag.  
Nulstillingsinstruktionerne bør ikke misbruges for at øge personlig daglig brug. 
Læs og følg disse advarsler og instruktioner. Gem denne vejledning sammen med dit headset. 
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Indbyggede batteri forholdsregler 

 
Dit Modius® headsetprodukt har et indbygget batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren.  Brugere af 
Modius® bør ikke forsøge at udskifte batteriet i headsettet. 
Du må ikke manipulere med dit produkt eller forsøge at åbne det, da dette annullerer garantien og kan 
medføre en sikkerhedsrisiko. 
Oplad headsettet i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning ved hjælp af en 
strømforsyning, der er certificeret af et anerkendt testlaboratorium. 
 
Forsøg ikke at udføre service eller vedligeholdelse (inkluderet rengøring eller opladning) af enheden, mens 
enheden er i brug   

 
 

Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse  

   

  Et af bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/96/EC er at et hvilket som helst elektronisk 
produkt, skal behandles som elektronisk affald og må derfor ikke bortkastes.  Som påmindelse om dette 
direktiv, er alle berørte produkter nu mærket med symbolet af den udkrydsede affaldsbeholder på hjul, som 
vist ovenfor.  
I slutningen af produktets livscyklus må du ikke smide dette produkt eller batterier i den normale 
husholdningsaffaldsspand, men tag det med hen til et opsamlingssted for genbrug af elektronisk udstyr. 
Forkert bortskaffelse kan forårsage, at skadelige toksiner opbygges i luften, vand og jord og dette kan være 
skadeligt for menneskets sundhed.  
Bemærk: Bortskaf pudder og alkoholservietter i en passende beholder eller affaldsspand. 
 

 
 
Licensoplysninger  
 

 Modius® bruger Bluetooth 

 
 

 
Vilkår og betingelser 

 
For yderligere information gå til  www.modiushealth.com/termsandconditions 

 

 
 

9. Kontakt 
 
www.modiushealth.com 
team@modiushealth.com 
support.modiushealth.com 
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