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Naudojimo instrukcija  
v1.0 

 
Modius® – tai visiškai nauja „Careable technology®“, padedanti džiaugtis lieknesne figūra. 

 
 
Įspėjimai ir atsargumo priemonės: 
 

• Šio įrenginio nenaudokite, jei turite epilepsiją arba nešiojate implantuotą širdies stimuliatorių. 

• Saugokite įrenginį nuo vaikų. Smulkios detalės, pvz., elektrodų pagalvėlės, kelia užspringimo pavojų. 

• Įspėjimas: Negalima keisti šios įrangos. 

•  Prieš naudodami Modius® ausines, laikykitės visų įspėjimų ir atsargumo priemonių, išsamiai aprašytų 
šios naudotojo instrukcijos skyriuje „Saugos įspėjimai ir atsargumo priemonės“ 
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1. Įvadas į Modius® 
 
Dėkojame, kad įsigijote Modius® ir sveikiname žengus pirmąjį žingsnį norint džiaugtis lieknesne figūra! 
 
Modius® – tai transderminės neurostimuliacinės ausinės. Šios baterija maitinamos ausinės yra skirtos tiekti 
žemo lygio energiją kaip neurostimuliacijos signalą, kuris stimuliuoja vestibulinio galvos smegenų nervo 
aktyvumą. Šio signalo (srovės) perdavimas atliekamas naudojant dvi lipnias elektrodų palgalvėles. Šios 
pagalvėlės yra uždedamos ant odos už mastoidų (ausų) srities. Įjungtas įrenginys tiekia nedidelius 
elektrinius impulsus, kuriuos naudotojas gali reguliuoti aukštyn arba žemyn. 
 
Nustačius lygį, kai naudotojas jaučia toleruotiną, patogų ir švelnų tempimą, Modius® ausinių teikiama 
stimuliacija turėtų būti ir toliau naudojama tokiame lygyje viso seanso metu (1 val.). Tolesni koregavimai gali 
būti atliekami naudojant Modius® programėlę. Įrenginį taip pat galima pristabdyti naudojant programėlę, 
paspaudus pauzės piktogramą arba du kartus spustelėjus ausinių įjungimo mygtuką. Baigus seansą, 
ausines nuimti ir po kiekvieno naudojimo pašalinti elektrodų pagalvėles. Nenaudojamą įrenginį galima įkrauti 
naudojant mikro USB laidą. Saugumo sumetimais yra įdiegti programinės įrangos valdikliai, kad įrenginys 
negalėtų tiekti elektros stimuliacijos jį prijungus prie mikro USB laido įkraunant bateriją.  
 
Rekomenduojama naudoti 1 val. per dieną. Įrenginį naudojant ilgiau kaip 1 val. per dieną, Modius® 
automatiškai sustabdo stimuliaciją.  Įrenginio negalima vėl naudoti nepraėjus 16 val. laikotarpiui. Tai, jei 
reikia, suteikia daugiau lankstumo naudojant stimuliaciją. Modius® ausines gali naudoti vyresni nei 18 metų 
asmenys namų aplinkoje. 

2. Modius® paketo turinys 
 
1. Modius® ausinės 
2.    Modius® naudotojo instrukcija  
3.    USB įkrovimo laidas ir įkroviklis  
4.    150 gelinių elektrodų pagalvėlių ir 100 alkoholiu sudrėkintų servetėlių.  
 
 
Pastaba: elementai, kurių reikia norint naudoti Modius® ausines, tačiau nėra pridėti:  
mobilusis įrenginys, t.y., išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su Android 5.0 arba iOS 9 ar 
naujesne operacine sistema. 

 
 

3. Pradedama... 

 
Modius® ausinių įkrovimas 

 
• Prijunkite USB maitinimo kabelį, pridėtą prie Modius® ausinių, prie USB kištuko adapterio (pridėta), o laidą 
prijunkite prie ausinių. 
• Įkraunant ausines, dega geltona šviesos diodų indikatoriaus lemputė. 
• Įkrovus ausines, geltona šviesos diodų indikatoriaus lemputė išsijungs. 
• Jei prijungus maitinimo kabelį prie ausinių pradeda mirksėti geltona šviesos diodų indikatoriaus lemputė,  
tai reiškia, kad įvyko ausinių įkrovimo klaida (žr. skyrių „Trikčių diagnostika“). 
• Kai baterijos įkrovos lygis žemas, geltona šviesa sumirksės 3 kartus. Taip pat pasigirs trijų pyptelėjimų 
garsinis signalas. Pastebėjus šiuos žemo baterijos įkrovos lygio požymius, bus aišku, kad ausinės išsijungs 
po 60 stimuliavimo minučių (maks.). 
 
 
PASTABA: prieš naudodami ausines, įsitikinkite, kad atjungėte įkrovimo laidą. Palikite pakankamai vietos 
aplink USB įkroviklį, kad jį būtų galima saugiai ištraukti iš ausinių ir maitinimo šaltinio. 
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Ausinių sujungimas su „Bluetooth“ technologiją naudojančiu įrenginiu 

 
• Prieš naudodami įrenginį, įsitikinkite, kad: 

 Ausinės yra įkrautos (žr. skyrių „Modius® ausinių įkrovimas“), o įkrovimo laidas  
 atjungtas. 

 „Bluetooth“ belaidė technologija yra įjungta jūsų mobiliajame įrenginyje. 
Atsisiųskite Modius® programėlę iš „Apple App Store“ arba „Google Play“ parduotuvių ir atlikite registraciją. 
• Išjungus ausines: 
 o palaikykite nuspaustą įjungimo mygtuką ausinių šone 2 sek. 
 o pasigirs aukšto tono pyptelėjimas ir ims mirksėti balta lemputė. Mėlyna šviesos diodų indikatoriaus 
lemputė periodiškai mirksės. Tai reikš, kad galima prijungti ausines. 
• Į mobilųjį įrenginį atsisiųskite Modius® programėlę ir ji pradės nuskaityti jūsų ausines. 
• Ausinėms prisijungus prie programėlės, išgirsite pyptelėjimą ir pradės mirksėti mėlyna šviesos diodų 
indikatoriaus lemputė. Ausinės nurodys, kad jūsų mobilusis įrenginys nori prie jų prisijungti. 
• Vieną kartą paspauskite ausinių maitinimo mygtuką, kad patvirtintumėte prisijungimą. 
• Mobiliajame įrenginyje gausite pranešimą, kad ausinės  
nori prisijungti prie jūsų įrenginio. Patvirtinkite prisijungimą. Ausinės pyptelės du kartus patvirtindamos 
prisijungimą. 
• Prisijungimas gali vykti apie 10 sekundžių. 
• Prisijungus programėlės ekranas pasikeis. Bus rodomas prietaisų skydelis ir naudotojo valdikliai, kad 
galėtumėte naudoti ausines. 
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4. Modius® ausinių naudojimas 
 
Rekomenduojamas naudojimas 

 
Rekomenduojama naudoti ne ilgiau kaip 1 val. per dieną.  Įrenginį naudojant ilgiau kaip 1 valandą per dieną, 
Modius®automatiškai sustabdo stimuliavimą saugumo sumetimais. Naują seansą galite pradėti pasibaigus 
16 valandų laikotarpiui. Tai suteiks lankstumo jūsų naudojimo režimui.   
  Pastaba: Daugiau informacijos apie įrenginio saugą žr. skyriuje „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“. 

 

Kaip nešioti ausines 
 
• Alkoholiu suvilgyta servetėle nuvalykite odą kaulinėje dalyje už ausų (mastoidų srityje). 

• Nuimkite apsauginę plastiko dangą nuo gelinių pagalvėlių. 

     Prieš uždėdami gelines pagalvėles ant švarios odos mastoidų srityje, nubraukite nuo jos plaukus. 

• Uždėkite ausines ant galvos, kaip parodyta 1 pav., kad įjungimo mygtukas būtų virš dešinosios ausies. 

• Pritvirtinkite Modius® laido gnybtus prie gelinių pagalvėlių už ausų. 

 
 

 
 

 

Šviesos diodų indikatoriaus lemputė  

Įjungimo mygtukas 

Laidas  

Elektrodų pagalvėlės 
 

 
  

 

 

 

 

 

Ausinių įjungimas ir naujo seanso pradžia 

 
• Įsitikinkite, kad: 
 o ausinės įkrautos ir prijungtos prie mobiliojo įrenginio. 
 o ausinės patogiai uždėtos ant galvos, o elektrodai prijungti, 
 kaip nurodyta instrukcijoje. 
• Palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką 2 sekundes ir įjunkite ausines. Pasigirs aukšto tono pyptelėjimas 
ir ims mirksėti balta šviesos diodų indikatoriaus lemputė. 
• Atsisiųskite Modius® programėlę ir eikite į „Dashboard“ (prietaisų skydelio) skirtuką. 
• Spustelėkite ekrano mygtuką „Start“ (Pradėti) ir pradėkite stimuliavimą bei seansą 
• Po 60 min. išgirdę tris trumpus aukšto tono pyptelėjimus ir tris kartus sumirksėjus baltai šviesos diodų 
indikatoriaus lemputei, seansas baigsis. 

 
  

1 pav. 
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Stimuliavimo lygio koregavimas 
 

• Įjunkite Modius® programėlę ir eikite į „Dashboard“ (prietaisų skydelio) skirtuką. 

• Stimuliavimo lygį galima reguliuoti naudojant ekrano valdiklius: aukštyn ∧ arba žemyn ∨ 

• Kiekvieną kartą koreguojant stimuliavimo lygį, ausinės pyptelės įspėdamos, kad pasikeitė 
stimuliavimo lygis. 

• Maksimalus ausinių galios lygis yra 10. Norėdami padidinti galios lygį, išgirsite 2 trumpus aukšto 
tono pyptelėjimus, reiškiančius, kad jau pasiekėte maksimalų galios lygį. 

• Minimalus ausinių galios lygis yra 1. Norėdami sumažinti galios lygį, išgirsite 2 trumpus žemo tono 
pyptelėjimus, reiškiančius, kad ausinės jau nebestimuliuoja, lygis nustatytas į „0“, o įrenginys veikia 
laukimo režimu. 
 

* Jei seanso metu jaučiate diskomfortą, sustokite, sumažinkite įrenginio intensyvumą ir tik tada tęskite 
seansą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. papildomus įspėjimus ir atsargumo priemones. 

 
 

Modius® ausinių nustatymas iš naujo 
 
Kartais, kilus problemoms, gali reikėti nustatyti ausines iš naujo. Norėdami iš naujo nustatyti ausines, 
vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais. 
 
PASTABA: nustatant ausines iš naujo, gali būti prarasti duomenys, kurie nebuvo sinchronizuoti su 
programėle. 
 

• Prijunkite Modius® ausines prie pridėto maitinimo laido ir USB įkroviklio 

• Įsitikinkite, kad šviečia oranžinė šviesos diodų lemputė (rodanti, kad ausinės yra įkraunamos) 

• Palaikykite nuspaudę šoninį įjungimo mygtuką ilgiau nei 10 sek., kol išgirsite 3 ilgų pyptelėjimų 
seriją.    

• Ausinės nustatytos iš naujo. Atjunkite jas nuo maitinimo šaltinio. Naudokite ausines kaip įprasta. 

 
Ausinių išjungimas 
 

• Naudojant ausines arba joms veikiant budėjimo režimu ar parengus įrenginį naudojimui, palaikykite 
nuspaudę įjungimo mygtuką ausinių šone mažiausiai 2 sek. 

• Išgirsite žemo tono pyptelėjimą, reiškiantį, kad ausinės buvo išjungtos, ir po 10 sek. programėlė vėl 
pradės ieškoti ausinių. 

• Ausines įkraukite po kiekvieno naudojimo, kad pasirengtumėte kitam seansui. 
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5. Trikčių šalinimas 
 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Ausinės įsijungia, tačiau 
negaliu pradėti seanso 

Ausinės prijungtos prie 
įkrovimo laido 

Prieš pradėdami naują 
seansą, atjunkite laidą 

Ausinės neįsijungia Ausinės neįkrautos Prijunkite ausines prie 
įkrovimo laido 

Ausinės persijungė į ilgojo 
laukimo režimą 

Prijunkite ausines prie 
įkrovimo laido ir įdėkite į 
maitinimo tinklą 

Ausinės veikia tam tikrą 
laiką, o paskui išsijungia 

Pagalvėlių pasipriešinimas 
per didelis 

Prieš dėdami gelines 
pagalvėles ant odos, 
nuvalykite ją alkoholiu 
suvilgytomis servetėlėmis, 
tinkamai uždėkite pagalvėles 
už ausų ir įsitikinkite, kad 
tarp jų ir odos nėra plaukų 

Prie elektrodų tvirtinamos 
pagalvėlės yra 
susidėvėjusios 

Pakeiskite ausinių gelines 
pagalvėles 

Ausinės neprisijungia prie 
mobiliojo įrenginio 

Mobiliajame įrenginyje 
neįjungta „Bluetooth“ 
technologija 

Patikrinkite, ar įrenginyje 
įjungta „Bluetooth®“ 
technologija 

Ieškodamas ausinių, 
mobilusis įrenginys susiduria 
su problemomis 

Iš naujo paleiskite 
programėlę mobiliajame 
įrenginyje 

Prijungimo metu girdimi 3 
trumpi žemo tono 
pyptelėjimai, o mėlyna 
šviesos diodų lemputė 
sumirksi 3 kartus 

Laukiant, kol patvirtinsite 
mobiliojo įrenginio 
prisijungimo prašymą, 
baigėsi ausinėms nustatytas 
laikas 

Išjunkite ausines ir 
pabandykite dar kartą 
sujungti vadovaudamiesi 
instrukcija, pateikta skyriuje 
„Ausinių sujungimas su 
mobiliuoju įrenginiu“ 

Naudodamas ausines jaučiu 
diskomfortą 

Gali būti nustatyta per didelė 
įrenginio galia 

Sumažinkite ausinių galios 
lygį naudodami programėlę, 
kol pajusite švelnų tempimą 
arba sumažės diskomforto 
jausmas 
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Ausines prijungus prie 
įkroviklio, pradeda mirksėti 
geltona šviesos diodų 
indikatoriaus lemputė 

Ausinių įkrovimo klaida Pabandykite įkrovimo laidą 
prijungti prie kito USB 
kištuko. Jei problema išlieka, 
kreipkitės į klientų 
aptarnavimo skyrių 

Mirksi geltona ausinių 
šviesos diodų indikatoriaus 
lemputė ir pasigirsta 3 trumpi 
pyptelėjimai 

Ausinių baterija yra beveik 
išsekusi 

Įkraukite ausines (žr. skyrių 
„Modius® ausinių įkrovimas“) 

Bandant įjungti ausines, 
pasigirsta 3 žemo tono 
pyptelėjimai 

Žemas ausinių baterijos 
įkrovos lygis 

Įkraukite ausines (žr. skyrių 
„Modius® ausinių įkrovimas“) 

 
 

 

6. Modius® priežiūra   
 
Ausinės 

• Pagalvėles dėkite tik ant mastoidų, kietos kaulinės srities už ausų, kaip nurodyta instrukcijoje aukščiau. 
Įrenginio nedėkite ant krūtinės ar kitos galvos arba kaklo srities.  Žr. skyrių „Kaip nešioti ausines“. 

• Įrenginį naudokite tik sėdėdami arba gulėdami. 
• Saugokite įrenginį nuo vaikų. Šio įrenginio negali naudoti jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. 
• Nuvalykite minkštu audiniu.  
• Po naudojimo ausines išjunkite. 
• Po kiekvieno naudojimo prieš dėdami ausines į dėklą, jas įkraukite iki galo. 
 
• Nenaudokite abrazyvinių dalelių turinčių ar stiprių valiklių. 

• Nesušlapinkite ausinių 

• Negalima panardinti ausinių į skystį. 

• Nepalikite ausinių tiesioginiuose saulės spinduliuose. 

• Nepalinkite Modius® įrenginio, jei galvos lankelis yra suspaustas arba ištemptas. Dėl šios priežasties 

dedant lankelį ant galvos gali būti jaučiamas diskomforto jausmas. 

 
 
Gelinės pagalvėlės 
 
• Prieš dėdami gelines pagalvėles, nubraukite visus plaukus, kad galėtumėte nuvalyti odą. Priešingu atveju, 

jie gali prilipti prie pagalvėlių. 
• Prieš uždėdami pagalvėles, įsitikinkite, kad oda yra švari ir ant jos nėra makiažo, kremo ar losjono likučių. 
• Prieš naudodami pagalvėles, nusiplaukite rankas ir stenkitės neliesti pagalvėlių pirštais. 
Panaudotas pagalvėles išmeskite į atitinkamą konteinerį ar šiukšliadėžę.  
• Nesidalinkite gelinėmis pagalvėlėmis su kitais. Jos yra skirtos tik vienam naudotojui.  
• Nenaudokite pagalvėlių ilgiau nei rekomenduojama – 60 min. seanso metu. 
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7. Bendroji informacija apie įrenginį ir techninės specifikacijos   
 

Techninė specifikacija: Modius® ausinės 
 

Galios charakteristikos 

Baterijos veikimo laikas Apie 10 val. 10 stim. lygiu – apie 4 ar 5 dienos nominalaus 
naudojimo 

Įvesties kištukas  Visiškai izoliuota nuo prisilietimo mikro USB 

Svoris 85 g 

Dydis 180 x 140 x 70 mm 

Maitinimo informacija 

Mikro USB prievadas (siekiant užtikrinti tolesnį saugumą, USB prievadas arba USB įkroviklis turi būti sertifikuotas pagal EN/IEC 
60601-1, turėtų būti naudojamas tik Modius® įkroviklis)    
Įtampa: 4,75–5,25 V 
Didžiausia srovė 155 mA DC 

Didžiausia išėjimo įtampa 
Didžiausia išėjimo srovė 

20 V 
600 uA. 

„Bluetooth“ BLE - BGM113 

Veikimo dažnių juosta 2,4 GHz „Bluetooth“ veikimas maža galia 

Didžiausia perduodama radijo dažnių energija +3 dBm 

Ličio polimero baterija (jos įrenginio naudotojas pakeisti negali) 4,2 V 155 mAh 

Aplinkos sąlygos 

Aplinka Asmeninis naudojimas buityje 

Temperatūros diapazonas 0–40 °C 

Atsparumas vandeniui 0 m 

Triukšmo lygis 0dB 

Laikymo aplinkos sąlygos 

Temperatūros diapazonas 0–40 °C 

Santykinė drėgmė < 95 % 

Numatomas naudojimo laikas  Įrenginiui suteikiama 1 metų garantija, tačiau įprastai jis veikia 
ilgiau. 
 
Garantija netaikoma priedams (laidams, pagalvėlėms, 
servetėlėms) 

• Laidų veikimo trukmė priklauso nuo jų naudojimo.  
Visada atsargiai naudokite laidus 

• Elektrodų pagalvėlės yra vienkartinio naudojimo. Jų 
galiojimo laiką žr. gamintojo pateiktoje informacijoje. 

• Servetėlių galiojimo laiką žr. ant gamintojo pakuotės. 

Saugojimo laikas  • Ausinių saugojimo laikas nenustatytas 

• Priedų (pagalvėlių, laidų, servetėlių) saugojimo laiką žr. 
gamintojo pateiktoje informacijoje. 

 
 

Simbolis Informacija 

 

Daugiau informacijos pateikta papildomuose simboliuose ir 
naudotojo instrukcijoje 
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Serijos numeris gaminio etiketėje yra skirtas įrenginio nustatymui 

 Vadovaukitės naudojimo instrukcija 
(naudojama pagal EN/IEC 
60601-1) 

   5.0v Tiesioginė srovė  
Tiesioginė elektros srovė esant nurodytai įtampai.   

 
BF tipo pritaikyta dalis 

 
Nenaudokite, jei pakuotė pažeista 

 
Įrenginys nėra atsparus vandeniui.  Saugoti nuo drėgmės 

  
Prekių skaičius vienoje pakuotėje 

 Laikymo sąlygos: 0–40 laipsnių Celsijaus 

 Santykinė drėgmė: < 95 % 

  
Apsauginis įžeminimas 

 Nenaudokite, jei nešiojate implantuotą širdies stimuliatorių. 

 Nėra apsaugos nuo sąlyčio ar objektų bei skysčių patekimo į 
įrenginį. 

 Prieš naudodamiesi šiuo įrenginiu, susipažinkite su naudojimo 
instrukcija. Naudojimo instrukcijos nesilaikymas (pvz., elektrodų 
išdėstymas netinkamoje vietoje) gali sukelti žalą naudotojui 

 
  

 

Naudojimo reikmenys (elektrodų pagalvėlės, servetėlės) 
Naudokite tik pakuotėje esančius ar „Neurovalens“ rekomenduojamus naudojimo reikmenis. 
Susipažinkite su gamintojo instrukcija, pateikta gaminio pakuotėje. 

 
Grąžinimas ir garantijos politika 

 
Daugiau informacijos rasite: www.modiushealth.com/returnsandwarranty 

 

http://www.modiushealth.com/


10 | puslapis 

8. Reguliavimo ir saugos informacija  
 

Atitikties deklaracija - Modelio pavadinimas: ML600 
 
Šiuo dokumentu „Neurovalens“ pareiškia, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas 
atitinkamas direktyvų, Bendrosios gaminių saugos direktyvos 2001/95/EB ir Radijo įrenginių direktyvos 
2014/53 ES nuostatas. Visą atitikties deklaracijos tekstą žr. www.modiushealth.com/compliance. 
 
Modius® ausinės klasifikuojamos kaip nepertraukiamo veikimo įrenginys. Modius® kartu su USB įkrovikliu, 
tiekiamu pagal EN/IEC 60601-1 saugos reikalavimus, yra laikomas medicinos įrangos sistema (ME 
SYSTEM), skirta numatytai funkcijai atlikti. 
 
Visos naudojamos dalys yra laikomos BF klasės dalimis. Ausinių IP vertinimas yra lygus nuliui. Tai reiškia, 

kad negalima užtikrinti apsaugos nuo sąlyčio ar objektų bei skysčių patekimo į įrenginį. 
 
 
Yra FCC ID: QOQBGM113 
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Įrenginio naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:  
 1. Įrenginys negali kelti žalingų trukdžių,  

  2. turi priimti visus gaunamus trikdžius, tame tarpe ir trikdžius, galinčius sukelti 
nepageidaujamą veikimą. 
 

        Modius® atitinka pagrindinius Radijo įrangos direktyvos 2014/53 ES reikalavimus. 
 
 
       Modius® ausinės atitinka EMC standartus, taikomus Australijos ir N. Zelandijos rinkoms. 
 
Medicinos prietaisų kontrolės institucijų, kuriose šiuo metu parduodami Modius® įrenginiai, nuomone, tai yra 
sveikatinimo priemonė, todėl jai netaikomi norminiai reikalavimai medicinos prietaisams. 
 
Sertifikavo „Silicon Labs“  FCC-15C 
FCC ID:    QOQBGM113  
IC ID:     5123A-BGM113 

 
 

Saugos pareiškimas 

 
Šis įrenginys buvo išbandytas siekiant atitikti elektromagnetinio suderinamumo ir saugos sertifikavimo 
reikalavimus pagal EN standartų specifikacijas: EN301489-3, EN301489-17 ir EN 60950-1, IEC 60601-1, 
IEC 60601-1-2 ir IEC 60601-1-11. 
 
Modius® įrenginys buvo išbandytas ir atitinka standartus, nustatytus atsparumui esant didesnio nei 2,4 GHz 
dažnių diapazono radijo dažnių trikdžiams.  
Pastaba: Modius® yra skirtas vyresniems nei 18 metų amžiaus asmenims, norintiems sumažinti ar 
kontroliuoti svorį. 

 

  

http://www.modiushealth.com/compliance
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Saugos įspėjimai ir atsargumo priemonės – ausinės 

 Įspėjimai ir atsargumo priemonės: 
 
Prieš naudodami Modius® ausines, susipažinkite su pateikta informacija ir instrukcijomis. 
Gelines elektrodų pagalvėles dėkite tik ant mastoidų srities už ausų, kaip nurodyta pateiktoje instrukcijoje. 
Įrenginio nedėkite ant krūtinės ar kitos galvos arba kaklo srities. 
Šio įrenginio nenaudokite, jei esate nėščia, turite refleksinę epilepsiją, kurią sukelia vestibulinė stimuliacija, 
arba nešiojate implantuotą širdies stimuliatorių. 
Atsiradus nenumatytoms reakcijoms, nedelsdami nuimkite Modius® įrenginį. 
 
 

• Pagalvėles dėkite tik ant mastoidų, kietos kaulinės srities už ausų, kaip nurodyta instrukcijoje 
aukščiau. Įrenginio nedėkite ant krūtinės ar kitos galvos arba kaklo srities.  Žr. skyrių „Kaip nešioti 
ausines“. 

• Įrenginį naudokite tik sėdėdami arba gulėdami. 

• Saugokite įrenginį nuo vaikų. Šio įrenginio negali naudoti jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. 
Smulkios detalės, pvz., elektrodų pagalvėlės, kelia užspringimo pavojų. 

• Ausines įkraukite gerai vėdinamoje patalpoje. Įkraunant bateriją, gali susidaryti dujos, todėl jas 
būtina įkrauti gerai vėdinamoje patalpoje. 

 
 
 

• Šio įrenginio nenaudokite, jei esate nėščia, turite refleksinę epilepsiją, kurią sukelia vestibulinė 
stimuliacija, arba nešiojate implantuotą širdies stimuliatorių, širdies defibriliatorių ar 
neurostimuliacijos prietaisą. Pastaba: Modius® stimuliuoja smegenų vestibuliarinę (pusiausvyros) 
sistemą. Nors įrenginys neturėtų sukelti neigiamos reakcijos epilepsija sergantiems asmenims, 
tačiau jis gali paskatinti traukulius pacientams, turintiems refleksinę vestibulinę epilepsiją. Kilus 
abejonėms, epilepsija sergantys įrenginio naudotojai turėtų pasikonsultuoti su šeimos gydytoju.  

• Įrenginio nenaudokite judėdami, nes tai gali neigiamai paveikti jūsų pusiausvyrą. 

• Įrenginio nenaudokite vartodami alkoholį, vairuodami ar valdydami mechanizmus.  

• Įrenginio nenaudokite drėgnoje aplinkoje ir neįmerkite jo į vandenį. 

• Nesidalinkite gelinėmis pagalvėlėmis. Jos yra skirtos tik vienam naudotojui.  

• Nenaudokite pagalvėlių ilgiau nei rekomenduojama – 60 min. seanso metu. 

• Po kiekvieno naudojimo rekomenduojama pašalinti pagalvėlę. Ilgalaikis ar pakartotinis pagalvėlės 
naudojimas gali sumažinti jos veiksmingumą arba sudirginti odą. 

• Nenaudokite pagalvėlių esant pažeistai ar sudirgusiai odai.  

• Po naudojimo atsargiai nuimkite pagalvėles nuo odos. Pagalvėles išmeskite į atitinkamą konteinerį 
ar šiukšliadėžę. 

• Neišimkite baterijų. Jų įrenginio naudotojas pakeisti negali. 
 
Pastaba:  
šis įrenginys nėra medicinos prietaisas ir negali pakeisti sveikos gyvensenos ar profesionalios medicinos 
teikiamos pagalbos. 
Atsiradus nenumatytoms reakcijoms, nedelsdami nuimkite Modius® įrenginį. Jei seanso metu jaučiate 
diskomfortą, sustokite, sumažinkite įrenginio intensyvumą ir tik tada tęskite seansą. Galimi pavojai ar 
šalutinis poveikis: odos sudirginimas; stimuliavimo sukeltas diskomfortas; disbalansas; kartais pykinimas; 
retai vėmimas. Jei problema išlieka po 1–2 dienų, kreipkitės į gydytoją. 
Rekomenduojama naudoti ne ilgiau kaip 1 val. per dieną. Įrenginį naudojant ilgiau kaip 1 valandą per dieną 
arba 16 valandų laikotarpį, Modius® automatiškai sustabdo stimuliavimą, kad būtų išvengta jūsų 
„užsiblokavimo“, jei kurią nors dieną norėtumėte pasinaudoti Modius® įrenginiu keliomis valandomis 
anksčiau.  
Nereikėtų piktnaudžiauti nustatant ausines iš naujo, kad būtų užtikrintas jų tinkamas kasdienis naudojimas. 
Susipažinkite su šiais įspėjimais ir instrukcija. Laikykite šią instrukciją kartu su ausinėmis. 

 
 
  



12 | puslapis 

Įmontuotos baterijos atsargumo priemonės 

 
Modius® ausinėse įmontuota baterija, kurios naudotojas negali pakeisti.  Modius® naudotojai negali pakeisti 
ausinių baterijos. 
Neatidarykite ir nesugadinkite įrenginio, nes tai panaikins garantiją ir gali kilti pavojus saugumui. 
Ausines įkraukite pagal su šia instrukcija pateiktus nurodymus, naudodami pripažintos bandymų laboratorijos 
patvirtintą maitinimo įtampą. 
 
Negalima atlikti įrenginio aptarnavimo ar priežiūros (įskaitant valymą ar įkrovimą) įrenginio naudojimo metu   

 
 

Informacija apie šalinimą ir perdirbimą  

   

  Viena iš Europos direktyvos 2002/96/EB nuostatų teigia, kad elektronikos gaminiai turėtų būti 
laikomi elektronikos atliekomis, kurių negalima išmesti.  Pagal šios direktyvos nuostatas visi susiję gaminiai 
yra pažymėti perbrauktu ratinio konteinerio simboliu, kaip parodyta aukščiau.  
Pasibaigus įrenginio naudojimo laikui, jo ar baterijų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis, o nuneškite į 
surinkimo punktą, skirtą elektroninės įrangos perdirbimui. Netinkamas šalinimas gali sukelti kenksmingų 
toksinų susidarymą ore, vandenyje ir dirvožemyje bei pakenkti žmonių sveikatai.  
Pastaba: pagalvėles ir servetėles pašalinkite į atitinkamą konteinerį ar šiukšliadėžę. 

 
 
 

Informacija apie licenciją  
 

 Modius® naudoja „Bluetooth“ technologiją 

 
 
 

Sąlygos 

 
Daugiau informacijos rasite: www.modiushealth.com/termsandconditions 

 

 
 

9. Kontaktinė informacija 

 
www.modiushealth.com 
team@modiushealth.com 
support.modiushealth.com 

 

 Gamintojas Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN. 
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