Használati utasítás
v1.0
A Modius® egy forradalmian új careable technology® eszköz, amely segít a karcsúbb alak kialakításában.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:
•
•
•
•

Ne használja a terméket, ha Ön epilepsziás vagy szívritmus-szabályozója van.
Tartsa a terméket gyermekektől elzárva! Az apró alkatrészek, például az elektródakorongok
fulladásveszélyt jelentenek.
Figyelem! Az eszköz módosítása tilos.
Kérjük, kövesse a jelen Használati utasítás Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések fejezetében
leírt figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket a Modius® fejpánt használata során.

Tartalomjegyzék
1.

Bevezetés a Modius® használatába .............................................................................................. 2

2.

A Modius® csomag tartalma ........................................................................................................ 2

3. Első lépések...................................................................................................................................... 2
4. A Modius® fejpánt használata .......................................................................................................... 4
5. Hibaelhárítás .................................................................................................................................... 6
6. A Modius® eszköz karbantartása ..................................................................................................... 7
7. Általános termékinformációk és termékjellemzők .......................................................................... 8
8. Hatósági és biztonsági tájékoztatás ................................................................................................ 10
9. Elérhetőség: .................................................................................................................................... 12

1 .| oldal

1. Bevezetés a Modius® használatába
Köszönjük, hogy megvásárolta a Modius® fejpántot, és gratulálunk a karcsúság felé tett első lépéséhez!
A Modius® egy bőrön keresztüli neurostimulációs fejpánt. Ez az akkumulátorral működő fejpánt
kialakításának köszönhetően alacsony energiát közvetít neurostimulációs hullámforma formájában, amely
ingerli az egyensúlyi agyideg aktivitását. A hullámforma (áram) közvetítése két öntapadós elektródakorong
által történik. A korongokat a (fülek mögött található) csecsnyúlványokat (processus mastoideus) fedő bőrre
kell helyezni. A bekapcsolást követően a termék enyhe elektromos impulzust közvetít, amely a felhasználó
által növelhető vagy csökkenthető.
Ha sikerült azt a szintet beállítani, amikor a felhasználó elviselhető, kellemes, enyhe ingadozó érzést
tapasztal, a Modius® fejpánt által közvetített ingerlést ezen a szinten érdemes tartani a kezelés időtartama
(1 óra) alatt. További beállítások a Modius® App alkalmazással végezhetők el. Az eszköz használata
szüneteltethető is az alkalmazásban a szünet ikonra kattintva, vagy a fejpánton található főkapcsoló gomb
kétszeri, gyors egymásutánban történő megnyomásával. A kezelés végén vegye le a fejpántot és dobja ki az
elektródakorongokat minden egyes használatot követően. Ha az eszköz nincs használatban, mikro-USBkábelen keresztül tölthető. Biztonsági okokból a szoftver beépített védelemmel van ellátva annak
megakadályozására, hogy az eszköz elektromos ingerlést közvetítsen, ha az akkumulátor töltéséhez a
mikro-USB-kábel csatlakoztatva van.
A használat javasolt időtartama naponta 1 óra, a Modius® fejpánt automatikusan leállítja az ingerlést, ha a
használat eléri a napi egy órát. Az eszköz nem használható újra egy 16 órás időtartamon belül. Ez szükség
esetén kellő rugalmasságot nyújt az ingerlések ütemezéséhez. A Modius® fejpánt otthoni környezetben
történő felhasználásra szolgál, 18 éven felüliek számára.

2. A Modius® csomag tartalma
1. Modius® fejpánt
2. Modius® felhasználói kézikönyv
3. USB-töltőkábel és töltő
4. 150 db zselés elektródapad és 100 db alkoholos törlőkendő
Megjegyzés: A Modius® fejpánt működéséhez szükséges, de nem biztosított eszközök:
Mobileszköz, azaz okostelefon vagy táblagép, operációs rendszerrel; Android 5.0, illetve iOS 9, vagy ezek
frissebb verziói.

3. Első lépések
A Modius® fejpánt feltöltése
• Csatlakoztassa a Modius® fejpánt csomagolásában található USB-töltőkábelt a szintén a csomagolásban
található USB hálózati adapterhez, és csatlakoztassa a kábelt a fejpánthoz.
• A sikeres töltést a fejpánt LED állapotjelzőjének folyamatos borostyánsárga fénye jelzi.
• Ha a fejpánt feltöltődött, a borostyánsárga LED állapotjelző kialszik.
• Ha a töltőkábelt a fejpánthoz csatlakoztatva a LED állapotjelző borostyánsárga színnel villog gyors
ütemben, akkor
a fejpántban töltési hiba lépett fel (lásd „Hibaelhárítás”).
• Ha az akkumulátor lemerülőben van, akkor a borostyánsárga fény sorozatosan hármat villan. Ezt 3 sípoló
hangjelzés is kíséri. Ha az akkumulátor alacsony energiaszintjének jelzéseit látja, az azt jelenti, hogy
legfeljebb 60 percnyi ingerlésre van lehetőség, mielőtt a fejpánt magától leállna.
MEGJEGYZÉS: A fejpánt használata előtt ne felejtse el lecsatlakoztatni a töltőkábelt. Győződjön meg arról,
hogy az USB-s töltő számára elegendő helyet biztosít, így az biztonságosan eltávolítható a fejpántból és az
áramforrásból.
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A fejpánt párosítása Bluetooth eszközzel
• Mielőtt hozzálát, ellenőrizze, hogy:
a fejpánt fel van-e töltve (lásd „A Modius® fejpánt feltöltése” részt) és a töltőkábel
nem csatlakozik a fejpánthoz;
aktiválta-e mobileszközének Bluetooth kapcsolatát.
Töltse le a Modius® alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play alkalmazásboltból és végezze el a
regisztrációs folyamatot.
• A fejpánt lekapcsolt állapotában:
o tartsa lenyomva a fejpánt oldalán található bekapcsológombot 2 másodpercig;
o magas hangú sípolás hallatszik, és a bekapcsológomb fehéren villog. A kék LED állapotjelző
periodikus villogással jelzi, hogy a fejpánt készen áll a párosításra.
• Indítsa el a Modius® alkalmazást a mobileszközén. Az alkalmazás elkezdi keresni a fejpántot.
• Amint a fejpánt csatlakozik az alkalmazáshoz, egy sípszót hall, és a LED állapotjelző kéken villog. A fejpánt
ezzel jelzi, hogy a mobileszköz engedélyt kér a párosításra.
• Az engedélyt a fejpánt bekapcsológombjának egyszeri megnyomásával adhatja meg.
• Ekkor a mobileszközén jelenik meg egy értesítés arról, hogy a fejpánt
csatlakozni kíván az eszközhöz. Fogadja el a párosítást. A párosítás megerősítését a fejpánt két sípolással
jelzi.
• A párosítás akár 10 másodpercig is eltarthat.
• A párosítás befejeztével az alkalmazás képernyője átvált a fejpánt működtetéséhez szükséges műszerfal
és felhasználói vezérlés mutatására.
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4. A Modius® fejpánt használata
Javasolt használat
A használat javasolt időtartama naponta legfeljebb 1 óra. A Modius® az Ön biztonsága érdekében
automatikusan leállítja az ingerlést, ha Ön túllépi a napi 1 órás ingerlési időtartamot. Új kezelés 16 óra
elteltével indítható, ami kellő rugalmasságot nyújt a kezelések ütemezéséhez.
Megjegyzés: A termékbiztonsággal kapcsolatos további információkat lásd a „Figyelmeztetések és
óvintézkedések” részben.

A fejpánt viselése
• Törölje tisztára a füle mögötti kemény csontos területet (a csecsnyúlványok területét) egy alkoholos
törlőkendővel.
• Távolítsa el a zselés elektródák műanyag védőborítását.
Fésülje félre a hajszálakat, mielőtt felragasztaná a zselés elektródákat a csecsnyúlványok feletti,
megtisztított bőrre.
• Tegye a fejére a fejpántot az 1. ábrán látható módon úgy, hogy a főkapcsoló a jobb füle fölött
helyezkedjen el.
• Csatlakoztassa a Modius® vezetékének gombjait a fülei mögött lévő zselés elektródákhoz.

LED jelzőfény
Főkapcsoló
Kábel
Elektródák

1. ábra

A fejpánt bekapcsolása és új kezelés indítása
• Ellenőrizze, hogy:
o a fejpánt fel van-e töltve és csatlakozik-e a mobileszközéhez;
o a fejpánt kényelmesen helyezkedik-e el a fején és csatlakoztatta-e az elektródákat
az utasítások szerint.
• A bekapcsológombot 2 másodpercig lenyomva tartva kapcsolja be a fejpántot. Magas hangú sípolás
hallatszik, és a fehér LED jelzőfény periodikusan villogni kezd.
• Indítsa el a Modius® alkalmazást és keresse fel a „Dashboard” fület.
• Kattintson a kijelzőn a „Start” gombra – ezáltal megkezdődik az ingerlés és a kezelés.
• 60 percnyi használatot követően 3 rövid, magas sípszó és a LED állapotjelző 3-as sorozatokban ismétlődő,
fehér fényű villogása jelzi, hogy véget ért a kezelés.
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Az ingerlés intenzitásának beállítása
•
•
•
•
•

A Modius® alkalmazásban keresse fel a „Dashboard” fület.
Az ingerlés intenzitása a képernyőn látható vezérlőgombok használatával állítható, felfelé „∧” vagy
lefelé „∨”.
Minden alkalommal, amikor állít az ingerlés intenzitásán, a fejpánt sípszóval jelzi, hogy az ingerlés
intenzitása megváltozott.
A fejpánt maximális intenzitása 10. A fejpánt 2 rövid, magas sípolással jelzi, ha az intenzitás
emelésével elérte a maximális intenzitást.
A fejpánt minimális intenzitása 1. A fejpánt 2 rövid, mély sípolással jelzi, ha az intenzitás
csökkentésével elérte a „0” szintet, amely lényegében az ingerlés nélküli készenléti állapot.

* Ha a használat során bármilyen kellemetlenséget tapasztal, szakítsa meg a kezelést, majd folytassa
alacsonyabb intenzitással. További információkért lásd a kiegészítő figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket.

A Modius® fejpánt újraindítása
Időnként szükség lehet a fejpánt újraindítására, ha problémák lépnek fel. Ha a fejpánt újraindítására van
szükség, kövesse az alábbi lépéseket.
MEGJEGYZÉS: Az újraindításkor elveszhetnek azok az adatok, amelyeket nem szinkronizált az
alkalmazással.
•
•
•
•

Csatlakoztassa a Modius® fejpántot a csomagolásban található töltőkábelhez és USB-s töltőhöz.
Ellenőrizze, hogy világít-e a narancs színű LED (amely jelzi, hogy a fejpánt feltöltése folyamatban
van).
A bekapcsológombot tartsa lenyomva több mint 10 másodpercig, amíg 3 hosszú sípolást nem hall.
A fejpánt újraindítása megtörtént, húzza ki az áramforrásból. Ismét a megszokott módon
használható.

A fejpánt lekapcsolása
•
•
•

Használat közben vagy készenléti állapotban tartsa lenyomva a fejpánt oldalán található
bekapcsológombot legalább 2 másodpercig.
A fejpánt lekapcsolását egy mély sípszó jelzi, és 10 másodperc múlva az alkalmazás ismét a fejpánt
keresésébe kezd.
Töltse fel a fejpántot minden használat után, hogy használatra kész legyen a következő kezelésre.
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5. Hibaelhárítás
Probléma

Lehetséges ok

Megoldás

A fejpánt bekapcsol, de nem
engedi, hogy új kezelésbe
kezdjek.

A fejpánt még mindig a
töltőkábelhez csatlakozik.

Csatlakoztassa le a kábelt új
kezelés előtt.

A fejpánt nem kapcsol be.

A fejpánt nincs feltöltve.

Csatlakoztassa a fejpántot a
töltőkábelhez.

A fejpánt mély készenléti
állapotba került.

Csatlakoztassa a fejpántot a
töltőkábelhez, és próbálja
bekapcsolni.

A fejpánt egy ideig működik, Túl nagy az ellenállás a két
aztán magától lekapcsolódik. elektróda között.

Győződjön meg arról, hogy a
zselés elektródák
felragasztása előtt használt
alkoholos törlőkendőt,
továbbá arról is, hogy a
korongokat a megfelelő
helyre helyezte a füle
mögött, illetve hogy nem
szorult haj a korongok és a
bőre közé.

Az elektródákhoz
csatlakoztatott korongok
elhasználódtak.

Cserélje ki a fejpánthoz
csatlakoztatott elektródákat.

Nem aktiválta a Bluetooth
kapcsolatot a
mobilkészülékén.

Ellenőrizze, hogy aktiválta-e
a Bluetooth® kapcsolatot a
készülékén.

A fejpánt keresése közben
problémák lépnek fel az Ön
mobileszközében.

Indítsa újra az alkalmazást a
mobileszközén.

A párosításkor 3 rövid, mély
sípolást hallok, és a LED
állapotjelző 3 alkalommal
villan fel kék színnel.

A fejpánt azt jelzi, hogy
párosításkor a mobileszköz
túllépte a párosítás
elfogadására szánt időt.

Kapcsolja ki a fejpántot, és
próbálja ismét párosítani „A
fejpánt párosítása a
mobileszközzel” részben leírt
utasítások szerint.

Diszkomfortérzésem van a
fejpánt használata közben.

Elképzelhető, hogy az
eszköz ingerlési intenzitása
túl magas.

Csökkentse a fejpánt
ingerlési intenzitását az
alkalmazás segítségével
addig, amíg enyhe ringató
érzést nem tapasztal, vagy a
diszkomfortérzés meg nem
szűnik.

Nem működik a párosítás a
fejpánt és a mobileszközöm
között.
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Ha a fejpántot a
A fejpántban töltési hiba
töltőkábelhez
lépett fel.
csatlakoztatom, a LED
állapotjelző borostyánsárga
színnel villog gyors ütemben.

Próbálja a töltőkábelt egy
másik USB-töltőnyílásba
csatlakoztatni, és ha ez sem
oldja meg a problémát,
forduljon a technikai
támogatáshoz.

A fejpánt LED állapotjelzője
borostyánsárga színnel
villog, és 3 rövid, mély
sípolást hallok.

A fejpánt akkumulátora
lemerülőben van.

Töltse fel a fejpántot (lásd „A
Modius® fejpánt feltöltése”).

A fejpánt bekapcsolásakor
3 rövid, mély sípszót hallok.

A fejpánt akkumulátora
csaknem lemerült.

Töltse fel a fejpántot (lásd „A
Modius® fejpánt feltöltése”).

6. A Modius® eszköz karbantartása
Fejpánt
• A zselés elektródákat csak a csecsnyúlványra, a füle mögötti csontos területre helyezze a fenti
utasítások szerint. Ne helyezze az elektródákat a mellkasára vagy a fej, illetve a nyak egyéb területeire.
Lásd „A fejpánt viselése” részt.
• A fejpántot csak ülő vagy fekvő helyzetben használja.
• Tartsa a terméket gyermekektől elzárva! A terméket kizárólag 18 év felettiek használhatják.
• Törölje át tiszta, száraz ruhával.
• Használat után kapcsolja ki a fejpántot.
• Minden használat után töltse fel a fejpántot, mielőtt visszatenné a tartójába.
•
•
•
•
•

Ne használjon súrolószereket vagy erős detergenst.
Óvja a fejpántot a víztől.
Ne merítse vízbe a fejpántot.
Ne tegye ki erős napsugárzásnak.
Kerülje az olyan helyzeteket, amelyek a Modius® összenyomódását, vagy megnyúlását okozhatják. Ez
befolyásolhatja a fejpánt kényelmes és biztonságos viselését.

Zselés elektródák
• Az elektródák felragasztása előtt fésülje el a hajszálakat a megtisztított területről, mivel ráragadhatnak a
korongokra.
• Az elektródák felragasztása előtt gondoskodjon arról, hogy a bőrfelület tiszta, valamint sminktől, krémektől
és egyéb ápolószerektől mentes legyen.
• Az elektródák kezelése előtt mosson kezet, és amennyire csak lehetséges, tartsa az ujjait a korongoktól
távol.
Használat után az elektródákat dobja a megfelelő tárolóba vagy szemetesbe.
• Ne ossza meg mással a zselés elektródákat. Az elektródák egy személyen való használatra szolgálnak.
• Ne használja az elektródákat a javasolt 60 percnél hosszabb időtartamon túl.
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7. Általános termékinformációk és termékjellemzők
Termékjellemzők: Modius® fejpánt
Teljesítményjellemzők
Az akkumulátor üzemideje

Körülbelül 10 óra 10-es fokozatú ingerlés esetén – Körülbelül 4–
5 nap névleges használat

Bemeneti csatlakozó

Teljesen szigetelt, érintésálló mikro-USB

Tömeg

85 g

Méret

180 × 140 × 70 mm
Bemeneti energiaellátásra vonatkozó információ

Mikro-USB-port (A biztonságos használat érdekében minden USB-portnak vagy USB-s töltőnek meg kell felelnie az EN/IEC 60601-1
szabványnak, és kizárólag a termék csomagolásában található töltő használható a Modius® töltésére.)
Feszültség: 4,75–5,25 V
Maximális áramerősség 155 mA, egyenáram
Maximális kimeneti feszültség
Maximális kimeneti áramerősség

20 V
600 μA
Bluetooth BLE – BGM113

Üzemi frekvenciasáv

2,4 GHz az alacsony energiafelhasználású Bluetooth technológia
esetén

Maximális RF energiakisugárzás

+3 dBm

Akkumulátor (nem cserélhető a felhasználó által): lítium-polimer 4,2 V 155 mAh
Környezeti működési feltételek
Környezet

Személyes otthoni felhasználás

Hőmérsékleti tartomány

0–40 °C

Vízállóság

0m

Zajszint

0 dB
Környezeti tárolási feltételek

Hőmérsékleti tartomány

0–40 °C

Relatív páratartalom

<95%

Várt élettartam

Az eszközre 1 év jótállás érvényes, de élettartama rendszerint
ennél hosszabb.
A jótállás nem terjed ki az eszköz kiegészítőire (a vezetékekre,
az elektródákra és a törlőkendőkre).
•
A vezeték élettartama nagyban függ a használattól. A
vezetékekkel mindig bánjon óvatosan.
•
Az elektródakorongok 1 alkalomra szolgálnak, a lejárat
idejére vonatkozó információért forduljon a gyártóhoz.
•
Törlőkendők: a lejárati dátum a csomagoláson
található.

Tárolási élettartam

Szimbólum

•
•

A fejpántnak nincs meghatározott tárolási élettartama.
A kiegészítők (elektródák, vezetékek és törlőkendők)
tárolási élettartamára vonatkozó információért forduljon
a gyártóhoz.

Információ
További információkért tekintse át a további szimbólumokat, és
olvassa el a használati utasítást.
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A termék azonosítását szolgáló gyártási szám.

Kövesse a használati utasítást.
(az EN/IEC 60601-1 szabványnak megfelelő
felhasználás)
5,0 V

Egyenáram
Elektromos egyenáram adott feszültségen.

BF típusú alkalmazott rész

Ne használja, ha a csomagolás sérült.

Az eszköz nem vízálló. Óvja a nedvességtől.

A csomagban található eszközök száma:

Tárolási körülmények: 0–40 °C

Relatív páratartalom: <95%

Védőérintkező (földelés)

Ne használja, ha beültetett szívritmus-szabályozója van.

A készülék nem védett a kis méretű tárgyak behatolása és a
velük való érintkezés ellen; a készülék nem védett folyadékok
behatolása ellen.
Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el a használati
utasítást; az utasításoktól (pl. az elektródák megfelelő
felhelyezése) való eltérés a felhasználó sérülését okozhatja.

Fogyóeszközök (elektródakorongok és törlőkendők)
Csak a csomagolásban található vagy a Neurovalens által javasolt fogyóeszközöket használja.
Olvassa el a termék csomagolásában található gyártói használati utasítást.

Visszavételi és jótállási szabályzat
További információt az alábbi honlapon talál: www.modiushealth.com/returnsandwarranty
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8. Hatósági és biztonsági tájékoztatás
Megfelelőségi nyilatkozat – Modellnév: ML600
A Neurovalens ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK
irányelv és a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseknek. A teljes Megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a
www.modiushealth.com/compliance oldalon.
A Modius® fejpánt a besorolása szerint nem folyamatos működésű. A Modius® készülék, valamint a hozzá
mellékelt USB-s töltő megfelel az EN/IEC 60601-1 jelű elektromos biztonsági szabványnak, és a működése
szempontjából orvosi berendezésnek (Medical Equipment System – ME SYSTEM) minősül.
Minden alkalmazott rész BF típusúnak minősül. A fejpánt IP-besorolása: nulla. Ez azt jelenti, hogy a
készülék nem védett a kis méretű tárgyak behatolása és a velük való érintkezés, valamint folyadékok
behatolása ellen.
Tartalom – FCC ID: QOQBGM113
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. pontjában foglalt előírásoknak. Az eszköznek meg
kell felelnie a következő két elvárásnak:
1. ez az eszköz nem gerjeszthet káros interferenciát, illetve
2. el kell viselnie a más eszközök által gerjesztett interferenciákat, beleértve azokat is,
amelyek működési rendellenességet okozhatnak.
A Modius® megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv vonatkozó alapvető
követelményeinek.
A Modius® megfelel az ausztráliai és az új-zélandi forgalmazásra vonatkozó EMC
szabványoknak.
A Modius® készüléket forgalmazó országok orvosi berendezéseket szabályozó hatóságai a Modius®
készüléket általános wellness készüléknek tekintik, így használatát nem kötik orvosi berendezésekre
vonatkozó hatósági előírásokhoz.
A Silicon Labs által igazolt
FCC ID:
IC ID:

FCC-15C
QOQBGM113
5123A-BGM113

Biztonsági nyilatkozat
Ez a termék tesztekkel igazoltan megfelel az elektromágneses kompatibilitási és biztonsági bizonyítványnak
az alábbi EN szabványok előírásai szerint: EN301489-3, EN301489-17 és EN 60950-1, IEC 60601-1,
IEC 60601-1-2 és IEC 60601-1-11.
A Modius® készülék tesztekkel igazoltan megfelel a rádiófrekvenciás interferencia érvényes zavartűrési
szabványainak a 2,4 GHz-es működési frekvenciatartományban.
Megjegyzés: A Modius® használata kizárólag 18 év feletti felnőtteknél javallott a testsúly csökkentése, illetve
megtartása céljából.
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Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések – Fejpánt

Figyelmeztetések és óvintézkedések:
A Modius® fejpánt használata előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót és használati utasítást.
A zselés elektródákat csak a csecsnyúlványra, a füle mögötti csontos területre helyezze a mellékelt
utasítások szerint. Ne helyezze az elektródákat a mellkasára vagy a fej, illetve a nyak egyéb területeire.
Ne használja az eszközt, ha terhes, ha vesztibuláris ingerlés által kiváltható reflex epilepsziában szenved,
valamint ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik.
Váratlan reakció esetén a Modius® használatát azonnal fel kell függeszteni.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A zselés elektródákat csak a csecsnyúlványra, a füle mögötti csontos területre helyezze a fenti
utasítások szerint. Ne helyezze az elektródákat a mellkasára vagy a fej, illetve a nyak egyéb
területeire. Lásd „A fejpánt viselése” részt.
A fejpántot csak ülő vagy fekvő helyzetben használja.
Tartsa a terméket gyermekektől elzárva! A terméket kizárólag 18 év felettiek használhatják. Az apró
alkatrészek, például az elektródakorongok fulladásveszélyt jelentenek.
A fejpántot megfelelően szellőztetett környezetben töltse fel. Az akkumulátor feltöltése során gázok
képződhetnek, ezért a töltést megfelelően szellőztetett környezetben végezze.

Ne használja az eszközt, ha terhes, ha vesztibuláris ingerlés által kiváltható reflex epilepsziában
szenved, valamint ha beültetett szívritmus-szabályozóval, defibrillátorral vagy neurostimulációs
eszközzel rendelkezik. Megjegyzés: A Modius® az agy vesztibuláris (egyensúlyérzékelő) rendszerét
ingerli, ami az epilepsziások többségében nem okoz problémát, ám a vesztibuláris reflex
epilepsziában szenvedők esetében rohamot válthat ki. Az epilepsziában szenvedők az eszköz
használata előtt forduljanak háziorvosukhoz e kérdéssel kapcsolatban.
Ne használja mozgás közben, mert az eszköz befolyásolhatja az egyensúly-érzékelését.
Az eszköz használatakor ne fogyasszon alkoholt, valamint ne használja gépjárművezetés vagy
gépek vezetése közben.
Ne használja nedves környezetben, és ne merítse a fejpántot vízbe.
Ne ossza meg mással a zselés elektródákat. Ezek kizárólag egy személyen való használatra
szolgálnak.
Ne használja az elektródákat a javasolt 60 percnél hosszabb időtartamon túl.
Javasoljuk, hogy az elektródákat cserélje le minden használat után. Az elnyújtott vagy ismételt
használat csökkentheti az elektróda hatékonyságát és bőrirritációhoz vezethet.
Ne helyezze az elektródákat sebes vagy irritált bőrfelületre.
Használat után az elektródákat óvatosan távolítsa el a bőrről. Az elektródákat dobja a megfelelő
tárolóba vagy szemetesbe.
Ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátort. Az akkumulátor nem cserélhető a felhasználó által.

Megjegyzés:
A fejpánt nem orvosi berendezés, és nem alkalmas az egészséges életmód vagy az orvosi ellátás
kiváltására.
Váratlan reakció esetén a Modius® használatát azonnal fel kell függeszteni. Ha a használat során bármilyen
kellemetlenséget tapasztal, szakítsa meg a kezelést, majd folytassa alacsonyabb intenzitással. A használat
során többek között az alábbi veszélyek vagy mellékhatások léphetnek fel: bőrirritáció; ingerlés miatti
kellemetlen érzet; egyensúlyzavar; esetenként hányinger; és ritka esetben hányás. Ha a probléma 1–2 nap
után sem szűnik meg, forduljon kezelőorvosához.
A használat javasolt időtartama naponta maximum 1 óra. A Modius® automatikusan leállítja az ingerlést, ha
Ön túllépi a napi 1 órás ingerlési időtartamot, illetve egy 16 órás időtartamot annak érdekében, hogy
elkerülje az Ön „letiltását”, ha Ön a rákövetkező napok egyikén néhány órával korábban használná a
Modius® eszközt.
Ne éljen vissza az újraindítás lehetőségével a napi kezelési időtartam növelése céljából.
Olvassa el és tartsa be ezeket a figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket. Tartsa ezt az útmutatót a fejpánt
mellett.
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A beépített akkumulátorral kapcsolatos óvintézkedések
A Modius® fejpánt beépített akkumulátora a felhasználó által nem eltávolítható. Ne kísérelje meg kicserélni
a Modius® fejpántban található akkumulátort.
Ne kísérelje meg módosítani vagy felnyitni a terméket, mert ezzel a garancia érvényét veszti, illetve
biztonsági kockázathoz is vezethet.
A fejpántot az útmutató utasításai szerint töltse fel, elismert laboratórium által hitelesített tápellátási
eszközzel.
Ne kísérelje meg az eszköz szervizelését vagy karbantartását (beleértve a tisztítást és a töltést), amíg az
eszköz használatban van.

Hulladékártalmatlanításra és újrahasznosításra vonatkozó információ

Az európai 2002/96/EK irányelv egyik rendelkezése szerint bármilyen elektronikus eszközt
elektronikus hulladéknak kell tekinteni és nem szabad ártalmatlanítani. Ezen irányelv emlékeztetőjéül
minden érintett terméket a fentebb látható, áthúzott, kerekeken guruló szemetes szimbólumával látták el.
A termék életciklusa végén ne dobja ezt a terméket vagy az akkumulátorokat háztartási hulladékba, hanem
juttassa az elektromos berendezések újrahasznosítását végző gyűjtőpontok egyikébe. A nem megfelelő
ártalmatlanítás eredményeként emberi egészségre is veszélyes méreganyagok halmozódhatnak fel a
levegőben, a vízben és a talajban.
Megjegyzés: Az elektródákat és a törlőkendőket dobja a megfelelő tárolóba vagy szemetesbe.

Licencinformáció

A Modius® Bluetooth kapcsolatot használ

Szerződési feltételek
További információt az alábbi honlapon talál: www.modiushealth.com/termsandconditions
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