Kasutusjuhend
v1.0
Modius® on revolutsiooniline uus hooldustehnoloogia, mis aitab saavutada saledama keha.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:
•
•
•
•

Ärge kasutage seda toodet, kui teil on epilepsia või kui kasutate südamestimulaatorit.
Hoidke seda toodet lastele kättesaamatult. Väiksed detailid, nagu elektroodipadjakesed, hõlmavad
lämbumisohtu.
Hoiatus: seda seadet pole lubatud muuta.
Enne peaseadme Modius® kasutamist järgige kõiki hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, mis on antud selle
kasutusjuhendi osas Ohutushoiatused ja ettevaatusabinõud

Sisukord
1.

Süsteemi Modius® tutvustus......................................................................................................... 2

2.

Modius®-e komplekt – sisu .......................................................................................................... 2

3. Alustamine… ................................................................................................................................... 2
4. Peaseadme Modius® kasutamine ..................................................................................................... 4
5. Veaotsing ......................................................................................................................................... 6
6. Seadme Modius® eest hoolitsemine ................................................................................................. 7
7. Üldine tooteteave ja tehnilised andmed ........................................................................................... 8
8. Regulatiivsed ja ohutusalased teated.............................................................................................. 10
9. Kontaktandmed .............................................................................................................................. 12

1 | Lk

1. Süsteemi Modius® tutvustus
Aitäh Modius®-e ostmise eest, õnnitleme esimese sammu puhul saleduse suunas!
Modius® on nahakaudse neurostimulatsiooni peaseade. Tegemist on patarei toitel töötava peaseadmega,
mis on mõeldud nõrga energia edastamiseks närve stimuleeriva laine kujul, mis stimuleerib vestibulaarse
kraniaalnärvi aktiivsust. Selle laine (voolu) edastamine toimub kahe kleepuva elektroodipadja kaudu. Need
padjad asetatakse nahale kummagi nibujätke kohal olevale nahale (kõrvade taha). Sisselülitatult edastab
toode väikest elektriimpulssi, mida kasutaja saab tugevamaks või nõrgemaks reguleerida.
Kui impulss on reguleeritud tasemeni, kus kasutaja tajub talutavat, mugavat, veidi õõtsuvat tunnet, peaks
Modius®-e peaseadme edastatav stimulatsioon jääma ideaaljuhul sellele tasemele kogu sessiooni ajaks (1
tunniks). Modius®-e rakenduse abil saab teha veel reguleerimisi. Seadet saab rakenduse kaudu ka peatada,
vajutades pausi ikooni, või vahelduvalt peatada, vajutades peaseadmel kaks korda järjest kiiresti toitenuppu.
Lõpetamisel eemaldab kasutaja peaseadme ja viskab elektroodipadjad pärast iga kasutuskorda ära. Kui
toodet ei kasutata, saab seda mikro-USB-kaabli kaudu laadida. Ohutuse huvides on olemas tarkvaranupud,
mis ei lase seadmel elektrilist stimulatsiooni edastada, kui see on aku laadimiseks mikro-USB-kaabliga
ühendatud.
Soovituslik kasutus on 1 tund päevas. Peaseade Modius® lõpetab automaatselt stimuleerimise, kui kasutaja
saavutab ühe tunni päevas. Kasutaja ei saa seadet 16 tunni jooksul uuesti kasutada. See tagab vajaduse
korral mõningase stimulatsiooniprotseduuride paindlikkuse. Peaseade Modius® on mõeldud kasutamiseks
igaühele vanuses üle 18 eluaasta kodukeskkonnas.

2. Modius®-e komplekt – sisu
1. Modius®-e peaseade
2. Modius®-e kasutusjuhend
3. USB-laadimiskaabel ja laadija
4. 150 elektroodi geelpatja, 100 alkoholilappi.

Märkus. Seadmed, mida peaseadme Modius® kasutamiseks samuti vaja läheb, kuid mis komplekti ei kuulu:
mobiilne seade, st nutitelefon või tahvelarvuti operatsioonisüsteemiga Android 5.0 või uuemaga või iOS 9 või
uuemaga.

3. Alustamine…
Peaseadme Modius® laadimine
• Ühendage peaseadmega Modius® kaasas olev USB-toitekaabel USB-pistikuadapteriga (kuulub komplekti)
ja ühendage kaabel peaseadmega.
• Kui peaseade laeb edukalt, siis põleb LED-näidikus ühtlane oranž tuli.
• Kui peaseade on täis laetud, lülitub oranž näidik välja.
• Kui ühendate toitejuhtme peaseadmega ja LED-näidikus vilgub oranž tuli,
siis on peaseadmel laadimistõrge (vt jaotist „Veaotsing”).
• Kui aku on tühi, siis vilgub oranž tuli 3 välgatuse kaupa. Kõlab ka 3 piiksuga helimärguanne. Kui näete neid
tühja aku märguandeid, siis tähendab see, et enne peaseadme väljalülitumist on jäänud kuni 60 minutit
stimulatsiooni.

MÄRKUS: Palun jälgige, et ühendate laadimisjuhtme lahti, enne kui üritate oma peaseadet kasutada. Jätke
kindlasti USB-laadijale piisavalt ruumi, et selle saaks peaseadme ja toiteallika küljest ohutult eemaldada.
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Peaseadme sidumine Bluetooth-seadmega
• Enne alustamist kindlustage, et:
Teie peaseade on laetud (vt jaotist „Peaseadme Modius® laadimine”) ja laadimiskaabel
on lahti võetud.
Juhtmeta Bluetooth-tehnoloogia on teie mobiilsel seadmel aktiivne.
Laadige Apple’i App Store’ist või Google Playst alla rakendus Modius® ja läbige registreerimisprotsess.
• Siis, kui peaseade on välja lülitatud:
o Vajutage peaseadme küljel olevat toitenuppu ja hoidke seda 2 sekundit all
o Kuulete kõrget piiksu, toitenupp vilgub valgelt. Sinine LED-märgutuli vilgub perioodiliselt, näidates,
et peakomplekt on sidumiseks valmis.
• Käivitage rakendus Modius® oma mobiilsel seadmel, rakendus hakkab teie peaseadet skannima.
• Kui peaseade loob rakendusega ühenduse, kuulete piiksu ja LED-märgutuli vilgub siniselt. Nii annab
peaseade märku, et mobiilne seade soovib end sellega siduda.
• Klõpsake üks kord peaseadme toitenuppu paaristamise aktsepteerimiseks.
• Mobiilsel seadmel esitatakse teile märguanne, mis ütleb, et peaseade
soovib end teie seadmega siduda. Nõustuge sidumisega, peaseade piiksub kaks korda, kinnitades sidumise.
• Paaristamise teostamine võib võtta umbes 10 sekundit.
• Kui sidumine on lõppenud, muutub rakenduse ekraan, näidates teile töölauda ja kasutaja juhtelemente
peaseadme juhtimiseks.

3 | Lk

4. Peaseadme Modius® kasutamine
Soovitatav kasutus
Soovituslik kasutamine on kuni 1 tund päevas. Ohutusfunktsioonina lõpetab Modius® automaatselt
stimuleerimise, kui ületate 1-tunnise kasutuse päevas. Uut sessiooni saate alustada pärast 16 tundi
möödumist, see annab teie kasutusrutiinile paindlikkust.
Märkus. Vaadake toote ohutuse kohta lisateabe saamiseks jaotist „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Kuidas peaseadet kanda
• Kasutage alkoholiga immutatud lappe nibujätkete kõrvataguse kõva luuga ala naha puhastamiseks.
• Eemaldage geelpadjakestelt kaitsev plastkate.
Lükake juuksed paigalduskohast ära ja asetage geelpadjad puhtale nahale nibujätkete piirkonnas.
• Pange peaseade pähe nii, nagu on näidatud joonisel 1, ja reguleerige toitenupp parema kõrva kohale.
• Kinnitage Modius®-e kaabli nupud kummagi kõrva taga geelpadja külge.

LED-näidik
Toitenupp
Kaabel
Elektroodipadjakesed

Joonis 1

Peaseadme sisselülitamine ja uue sessiooni alustamine
• Kindlustage, et
o Peaseade on laetud ja teie mobiilse seadmega seotud.
o peaseade on asetatud mugavalt pea peale ja elektroodid on kinnitatud
vastavalt juhenditele.
• Lülitage peaseade sisse, vajutades toitenuppu 2 sekundit. Kuulete kõrget piiksu ja valge LED hakkab
perioodiliselt vilkuma.
• Käivitage rakendus Modius® ja minge vahekaardile Dashboard (Töölaud).
• Klõpsake ekraaninuppu Start – teie stimulatsioon ja sessioon algavad
• 60 minuti pärast kuulete 3 lühikest kõrget piiksu ja valge LED-märgutuli vilgub korduvalt 3-kaupa. Nüüd on
sessioon lõppenud.
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Stimulatsioonitaseme reguleerimine
•
•
•
•
•

Minge rakenduses Modius® vahekaardile Dashboard (Töölaud).
Stimulatsioonitaset saab reguleerida ekraaninuppudega, seda saab reguleerida üles (∧) või alla (∨)
Iga kord, kui stimulatsioonitaset reguleerite, teeb peakomplekt piiksu, mis näitab, et
stimulatsioonitaset on muudetud.
Peaseadme maksimaalne võimsustase on 10; kui te püüate võimsustaset veelgi suurendada, siis
kuulete 2 kõrgetoonilist piiksu, mis näitab, et olete maksimaalse võimsustaseme juures.
Peaseadme minimaalne võimsustase on 1; kui te võimsustaset veelgi vähendate, siis kuulete 2
madalatoonilist piiksu, mis näitab, et peatase enam ei stimuleeri ja on tasemel „0“, põhimõtteliselt
ooterežiimil.

* Kui tunnete sessiooni ajal mistahes ebamugavust, siis peatage sessioon ja vähendage enne jätkamist
intensiivsust. Lisateavet vaadake täiendavatest hoiatustest ja ettevaatusabinõudest.

Peaseadme Modius® lähtestamine
Mõnikord, kui esineb probleeme, võib olla vajalik peaseadme lähtestamine. Kui teil on vaja oma peaseade
lähtestada, siis järgige alltoodud juhendeid.
MÄRKUS: Peaseadme lähtestamine võib põhjustada rakendusega sünkroniseerimata andmete
kaotsiminekut.
•
•
•
•

Ühendage peaseade Modius® kaasas oleva toitekaabli ja USB-laadijaga
Veenduge, et oranž LED põleks (see näitab, et peaseade laeb)
Hoide peaseadme küljel asuvat toitenuppu alla rohkem kui 10 sekundit, kuni kõlab 3 pikka piiksu.
Peaseade on nüüd lähtestatud, võtke pistik pesast välja. Nüüd peaks olema seda võimalik tavalisel
viisil edasi kasutada.

Peaseadme välja lülitamine
•
•
•
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Kasutamise ajal või siis, kui peaseade on ooterežiimil ja kasutusvalmis, vajutage peaseadme küljel
asuvat nuppu vähemalt 2 sekundit.
Kuulete madalatoonilist piiksu, mis näitab, et peaseade on välja lülitatud, ja 10 sekundi pärast
hakkab rakendus uuesti peaseadet otsima.
Laadige oma peaseade pärast iga kasutust, nii et see on järgmiseks sessiooniks valmis.

5. Veaotsing
Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

Mu peaseade lülitub sisse,
kuid ei lase mul sessiooni
alustada.

Peaseade on ühendatud
laadimisjuhtmega.

Ühendage juhe lahti, enne
kui üritate sessiooni
alustada.

Mu peaseade ei lülitu sisse.

Peaseade ei ole laetud.

Ühendage peaseade
laadimisjuhtmega.

Peaseade on läinud
sügavasse puhkerežiimi.

Ühendage peaseade
laadimisjuhtmega ja püüdke
seade sisse lülitada.

Padjakeste vahel on liiga
suur takistus.

Jälgige, et kasutate
alkoholilappe enne
geelpadjakeste nahale
kinnitamist, et padjakesed on
asetatud õigesti kõrva taha
ja et padjakeste ja naha
vahel ei ole juuksekarvu.

Mu peaseade töötab natuke
aega ja siis lülitab end ise
välja.

Elektroodide külge kinnitatud Asendage peaseadme
padjakesed on kulunud.
geelpadjakesed.
Mu peaseade ei saa mu
mobiiltelefoniga ühendust.

Teie mobiiltelefonis ei ole
Bluetoothile luba antud.

Kontrollige, et teie seadmes
oleks Bluetooth®
võimaldatud.

Teie mobiiltelefonis tekib
probleem peaseadme
otsimisel.

Tehke oma mobiiltelefonis
rakendusele taaskäivitus.

Paaristamise ajal kuulen ma
kolme lühikest
madalatoonilist piiksu ja
LED-näidik vilgub 3 korda
siniselt.

Peaseade on ühenduse
katkestanud, oodates, et
aktsepteeriksite
mobiiltelefoni
paaristamispalvet.

Lülitage peaseade välja ja
proovige uuesti paaristada,
järgides juhendeid jaotises
„Peaseadme paaristamine
mobiiltelefoniga“.

Ma tunnen peaseadet
kasutades ebamugavust.

Seadme võimsustase võib
olla liiga kõrge.

Vähendage peaseadme
võimsustaset, kasutades
rakendust, kuni tunnete
õrnalt kiigutavat tunnet või
kuni ebamugavustunne
vaibub.
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Kui ma ühendan peaseadme Peaseadmes esineb
laadijaga, siis LED-näidik
laadimisviga.
vilgub oranžilt.

Püüdke ühendada
laadimisjuhe erineva USBpistikuga; kui see probleemi
ei lahenda, siis võtke
ühendust tugiteenusega.

Mu peaseadmel olev LEDnäidik vilgub oranžilt ja ma
kuulen 3 lühikest
madalatoonilist piiksu.

Peaseadme patarei on
tühjaks saamas.

Laadige peaseadet (Vt
jaotist „Peaseadme Modius®
laadimine”)

Kui ma püüan peaseadet
sisse lülitada, kuulen 3
madalatoonilist piiksu.

Peaseadme patarei on
kriitilises seisus.

Laadige peaseadet (Vt
jaotist „Peaseadme Modius®
laadimine”)

6. Seadme Modius® eest hoolitsemine
Peaseade
• Asetage elektroodidega geelpadjakesed ainult kõrvade taga asuvatele nibujätketele, nagu suunavad
kaasasolevad juhendid. Ärge asetage rinnale ega kuhugi pea ega kaela peale. Vt jaotist „Kuidas
peaseadet kanda”.
• Kasutage ainult istudes või lamades.
• Hoidke seda toodet lastele kättesaamatult. Seda toodet ei tohiks kasutada ükski alla 18 aasta vana isik.
• Pühkige puhtaks pehme lapiga.
• Lülitage peaseade pärast kasutamist välja.
• Pärast kasutamist laadige peaseade täielikult, enne kui selle tagasi tema karpi panete.
•
•
•
•
•

Ärge kasutage tugevalt abrasiivseid või kangeid pesuaineid.
Vältige peaseadme märjaks saamist.
Ärge asetage seda ühegi vedeliku sisse.
Ärge jätke tugeva päikesevalguse kätte.
Ärge jätke peaseadet Modius® olukorda, kus peavõrule rakenduks surve või see oleks välja venitatud. See
võib mõjutada teie peas istumise mugavust ja ohutust.

Geelpadjakesed
• Lükake eemale kõik juuksekahlud, enne kui kinnitate geelpadjakesed puhtale nahale, kuna muidu võivad
need padjakeste külge kleepuda.
• Jälgige, et nahk oleks enne padjakeste kasutamist puhas ja ilma meigi, kreemide ja muude ihupiimadeta.
• Enne padjakeste käsitsemist peske käsi ja vältige nende puudutamist sõrmedega nii palju kui võimalik.
Visake padjakesed pärast kasutamist sobivasse mahutisse või prügikasti.
• Ärge jagage oma geelpadjakesi kellegi teisega. Padjakesed on üksnes ühe inimese kasutuseks.
• Ärge kasutage padjakest kauem, kui on soovituslik 60 minutit ühe sessiooni kohta.
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7. Üldine tooteteave ja tehnilised andmed
Tehnilised andmed: Peaseade Modius®
Toiteandmed
Patarei tööiga

Umbes 10 h stimuleerimisel tasemel 10 – umbes 4 või 5 päeva
tavakasutusel

Sisendpistik

Täielikult isoleeritud puutekindel mikro-USB

Kaal

85g

Suurus

180x140x70mm
Teave toite sisendi kohta

Mikro-USB-port (kõik USB-pordid või USB-laadija peavad olema kooskõlas standardiga EN/IEC 60601-1, et tagada pidev ohutus;
peaseadme Modius® laadimiseks tohib kasutada ainult kaasas olevat laadijat)
Pinge: 4.75 – 5.25V
maksimaalne voolutugevus 155 mA DC
Maksimaalne väljundpinge
Maksimaalne väljundvool

20V
600uA.
Bluetooth BLE - BGM113

Töötamise sagedusriba

2,4 GHz Bluetoothi energiasäästliku funktsionaalsuse jaoks

Maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus

+3 dBm

Aku (kasutaja ei saa akut vahetada) liitiumpolümeer 4,2 V 155 mAh
Kasutuskeskkonna tingimused
Keskkond

Isiklik kasutus kodus

Temperatuurivahemik

0–40 °C

Veekindlus

0m

Müratase

0dB
Hoiustamistingimused

Temperatuurivahemik

0 kuni 40 °C

Suhteline niiskus

< 95%

Oodatav tööaeg

Seadmel on garanteeritud 1 aasta, kuid peab sageli kauem vastu.
Tarvikud (juhtmed, padjakesed ja lepid) ei käi garantii alla.
•
Juhtme tööaeg sõltub suuresti kasutusest. Käsitsege
juhtmeid alati hoolikalt.
•
Elektroodipadjakesed kestavad vaid ühe
rakenduskorra; aegumise osas vaadake palun tootja
teavet.
•
Lappide osas vaadake aegumise kohta tootja pakendit.

Säilivusaeg

Sümbol

•
•

Peaseadmel ei ole fikseeritud säilivusaega.
Tarvikute (juhtmed, padjakesed ja lepid) säilivusaega
vaadake palun tootja teabest.

Teave
Lisateabe saamiseks vaadake palun lisasümboleid ja
kasutusjuhendit.
Seerianumber toote sildil toote identifitseerimiseks
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Järgige kasutusjuhendit
(kasutatakse kooskõlas standardiga EN/IEC
60601-1)
5.0v

Alalisvool
Näidatud pingega alalisvool.

BF-tüüpi rakendusosa

Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud

Seade pole veekindel. Kaitske niiskuse eest

Esemete arv pakis

Hoiutingimused: 0–40 °C

Suhteline niiskus: < 95%

Kaitsemaandus

Ärge kasutage, kui teil on südamestimulaator

Puudub kaitse esemetega kokkupuutumise ja sissetungi eest ja
puudub kaitse vedeliku sissetungi eest

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit. Kui
kasutusjuhendit ei järgita (nt elektroode ei paigutata õigesse
kohta), võib kasutaja viga saada.

kulukaubad (elektroodipadjakesed, lapid)
Kasutage ainult pakis kaasasolevaid kulukaupu või neid, mida soovitab Neurovalens.
Lugege toote pakendil olevaid tootja juhiseid.

Tagastus- ja garantiipõhimõtted
Lisateabe saamiseks minge aadressile www.modiushealth.com/returnsandwarranty
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8. Regulatiivsed ja ohutusalased teated
Vastavusdeklaratsioon – mudeli nimi: ML600
Käesolevaga deklareerib Neruovalens, et see toode on kooskõlas direktiivide – üldise tooteohutuse direktiiv
2001/95/EÜ ja raadioseadmete direktiiv 2014/53 EL – põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega. Täieliku
vastavusdeklaratsiooni vaatamiseks minge aadressile www.modiushealth.com/compliance.
Modius®-e peaseade on mõeldud mittepidevaks kasutamiseks. Modius® koos selle juurde kuuluva USBlaadijaga vastab elektriohutusstandardile EN/IEC 60601-1 ja on liigitatud meditsiinisüsteemiks (ME
SYSTEM).
Kõiki rakendusosi käsitletakse BF-klassi osadena. Peaseadme IP-klass on null. See tähendab et kaitset
esemetega kokkupuute ja esemete sissetungimise eest ei ole, samuti puudub kaitse vedelike sissetungimise
eest.

Sisaldab FCC ID-d: QOQBGM113
See seade on vastavuses FCC (USA föderaalne sideamet) reeglite 15. osaga. Käitamisele
kehtivad järgmised kaks tingimust:
1. See seade ei või põhjustada kahjustavaid sidehäireid ja
2. See seade peab aktsepteerima mistahes vastuvõetud häireid, kaasa arvatud selliseid,
mis võivad põhjustada soovimatul moel töötamist.
Modius® vastab kehtivatele raadioseadmete direktiivi 2014/53 EL põhinõuetele.
Modius® vastab Austraalia ja Uus-Meremaa elektromagnetilise ühilduvuse standarditele.
Meditsiiniseadmeid reguleerivad asutused riikides, kus peaseadet Modius® praegu müüakse, käsitlevad
seadet Modius® üldise heaolu vahendina ega kohalda sellele seetõttu meditsiiniseadmete regulatiivnõudeid.
Sertifitseerinud Silicon Labs
FCC ID:
IC ID:

FCC-15C
QOQBGM113
5123A-BGM113

Ohutusalane avaldus
Selle seadme puhul on katsetatud vastavust elektromangetilise ühilduvuse ja ohutussertifikaadi nõuetele
vastavalt spetsifikatsioonidele järgmistes EN-standardites: EN301489-3, EN301489-17 ja EN 60950-1, IEC
60601-1, IEC 60601-1-2 ja IEC 60601-1-11.
Modius® on katsetatud ja see vastab raadiosagedushäirete suhtes immuunsuse tunnustatud standarditele
töösagedusel 2,4 GHz.
Märkus. Modius®-t tohivad kasutada üksnes üle 18 aasta vanad täiskasvanud abivahendina kaalu
langetamisel ja kaalujälgimise eesmärkide saavutamisel.

10 | Lk

Ohutusalased hoiatused ja ettevaatusabinõud – peaseade

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:
Enne Modius®’e peaseadme kasutamist vaadake kaasasolevat teavet ja õpetusi.
Asetage elektroodidega geelpadjakesed ainult kõrvade taga asuvatele oimuluu nibujätketele, nagu suunavad
kaasasolevad juhendid. Ärge asetage rinnale ega kuhugi pea ega kaela peale.
Ärge kasutage siis, kui olete rase, teil on vestibulaarse stimulatsiooni vallandatav refleksiivne epilepsia või
südamerütmiseade.
Ootamatute reaktsioonide esinemisel tuleb Modius®’e kasutamine kohe katkestada.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asetage elektroodidega geelpadjakesed ainult kõrvade taga asuvatele nibujätketele, nagu suunavad
kaasasolevad juhendid. Ärge asetage rinnale ega kuhugi pea ega kaela peale. Vt jaotist „Kuidas
peaseadet kanda”.
Kasutage ainult istudes või lamades.
Hoidke seda toodet lastele kättesaamatult. Seda toodet ei tohiks kasutada ükski alla 18 aasta vana
isik. Väiksed detailid, nagu elektroodipadjakesed, hõlmavad lämbumisohtu.
Laadige peaseadet hästi ventileeritud kohas, aku laadimise ajal võib tekkida gaase, seega on vajalik
laadimine hästi ventileeritud kohas.

Ärge kasutage siis, kui olete rase, teil on vestibulaarse stimulatsiooni vallandatav refleksiivne
epilepsia või siirdatud südamerütmiseade, südamedefibrillaator või neurostimulatsiooniseade.
Märkus. Modius® stimuleerib aju vestibulaarsüsteemi (tasakaalusüsteemi). Kuigi see ei peaks
mõjutama enamikku epilepsiat põdevaid inimesi, võib see vallandada haigushoo mõnel refleksiivse
vestibulaarse epilepsiaga inimesel. Kahtluse korral peaksid epilepsiat põdevad potentsiaalsed
kasutajad kõigepealt asjast oma perearstiga rääkima.
Ärge kasutage liikumise ajal, kuna see võib mõjutada teie tasakaalutaju.
Ärge kasutage ajal, mil tarbite alkoholi, sõidate või käitate mistahes laadi masinaid.
Ärge kasutage märgades keskkondades ega asetage peaseadet vette.
Ärge jagage oma geelpadjakesi kellegi teisega. Need on üksnes ühe inimese kasutuseks.
Ärge kasutage padjakest kauem, kui on soovituslik 60 minutit ühe sessiooni kohta.
Pärast iga kasutamist on soovitatav padjake ära visata. Sama padjakese pikendatud või korduv
kasutamine vähendab selle tõhusust või võib põhjustada nähaärritust.
Ärge asetage padjakesi katkisele või ärritunud nahale.
Pärast kasutamist eemaldage padjakesed ettevaatlikult nahalt. Visake padjakesed sobivasse
mahutisse või prügikasti.
Ärge üritage patareisid eemaldada. Kasutaja ei saa neid asendada.

Märkus.
• See peaseade ei ole meditsiiniseade ega asenda tervislikku eluviisi ega professionaalset arstiabi.
Ootamatute reaktsioonide esinemisel tuleb Modius®’e kasutamine kohe katkestada. Kui tunnete sessiooni
ajal mistahes ebamugavust, siis peatage sessioon ja vähendage enne jätkamist intensiivsust. Võimalike
ohtude või kahjulike mõjude hulgas on nahaärritus, stimuleerimise põhjustatud ebamugavustunne,
tasakaalutuse tunne, juhutine iiveldustunne ja harva ka oksendamine. Kui pärast 1–2 päeva kasutamist
probleem püsib, siis pidage nõu oma arstiga.
Soovitatav kasutamine on maksimum 1 tund päevas. Modius® lõpetab automaatselt stimuleerimise, kui
ületate päevas või 16 tunni pikkusel perioodil 1-tunnise kasutusaja, et seda teie eest ei suletaks, kui soovite
seadet Modius® mõnel päeval mõni tund varem kasutada.
Lähtestamisõpetusi ei tohi kuritarvitada isikliku päevase kasutuse suurendamiseks.
Lugege ja järgige neid hoiatusi ja juhendeid. Hoidke seda juhendit oma peaseadme juures.
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Sisseehitatud patareisid puudutavad ettevaatusabinõud
Teie peaseadmel Modius® on integreeritud aku, mida kasutaja ei saa vahetada. Seadme Modius® kasutajad
ei tohiks püüda peaseadme akut vahetada.
Ärge surkige oma toodet ega üritage seda avada, kuna see muudab garantii kehtetuks ja võib kahjustada
ohutust.
Laadige peaseadet vastavalt selles juhendis toodud õpetustele, kasutades toitejuhet, mille on sertifitseerinud
tunnustatud katselabor.
Ärge püüdke seadet kuidagi teenindada ega hooldada (k.a puhastada või laadida) sel ajal, kui seade on
kasutusel.

Kõrvaldamis- ja jäätmekäitlusteave

Direktiivi 2002/96/EÜ üks sätetest ütleb, et kõike elektroonilist tuleb käsitleda elektrooniliste
jäätmetena ega tohi minema visata. Selle direktiivi meelde tuletamiseks on kõik selle alla käivad tooted
nüüd tähistatud pealetõmmatud ristiga ratastel prügikasti sümboliga, nagu on siin kujutatud.
Toote elutsükli lõppedes ärge visake seda toodet ega patareisid tavaliste olmejäätmete prügikasti, vaid viige
see elektrooniliste seadmete ümbertöötamise kogumispunkti. Vale kõrvaldamine võib põhjustada õhus, vees
ja pinnases ohtlike mürkide kogunemist ning võib kahjustada inimeste tervist.
Märkus. Visake padjakesed sobivasse mahutisse või prügikasti.

Teave litsentsi kohta

Modius® kasutab Bluetoothi

Tingimused
Lisateavet vaadake aadressil www.modiushealth.com/termsandconditions

9. Kontaktandmed
www.modiushealth.com
team@modiushealth.com
support.modiushealth.com
Valmistanud Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.
© 2018 Neurovalens
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