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Brukerveiledning  
v1.0 

 
Modius® er en revolusjonerende ny Careable Technology® som bidrar til å gi deg en slankere kropp. 

 
 
Advarsler og forsiktighetsregler: 
 

• Dette produktet må ikke brukes hvis du har epilepsi eller bruker pacemaker. 

• Produktet skal oppbevares utilgjengelig for barn. Små gjenstander, for eksempel elektrodeputer, utgjør 
en kvelningsfare. 

• Advarsel: Ingen endring av dette utstyret er tillatt. 

•  Vennligst følg alle advarsler og  forsiktighetsregler beskrevet i Sikkerhets- og forsiktiktighetsregler-
seksjonen i denne brukerveiledningen før bruk av Modius®-hodetelefonene 
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1. Introduksjon til Modius® 
 
Takk for at du har kjøpt deg en Modius®, gratulerer med ditt første steg mot en slankere deg! 
 
Modius® er transdermale nervestimulerende hodetelefoner. Det er et batteridrevet sett med hodetelefoner 
som er produsert for å levere lav-nivå energi i form av en nervestimulerende bølgeform som stimulerer 
aktiviteten til den vestibulære hjernenerven. Leveringen av denne bølgeformen (strøm) påføres gjennom to 
selvklebende elektrodeputer. Disse putene plasseres på huden som ligger over hver ørebensknuteprosess 
(bak ørene). Når det er slått på, leverer produktet en liten elektrisk impuls som kan justeres opp eller ned av 
brukeren. 
 
Når de er justert til et nivå der brukeren kjenner en utholdelig, behagelig vuggende fornemmelse, skal 
stimuleringen levert av Modius®-hodetelefonene ideelt sett beholdes på dette nivået gjennom hele økten (én 
time). Ytterligere justeringer kan gjøres ved å bruke Modius®-appen. Enheten kan også settes på pause ved 
å bruke appen og trykke på pause-symbolet, eller alternativt settes på pause ved å trykke på strømbryteren 
på hodetelefonene to ganger etter hverandre i rask rekkefølge. Etter hver bruk fjerner brukeren 
hodetelefonene og kaster elektrodeputene. Når produktet ikke er i bruk, kan det lades ved bruk av en mikro-
USB-kabel. Av sikkerhetsgrunner er det utstyrt med programvare-kontroller for å hindre at enheten leverer 
elektrisk stimulanse når det er plugget inn i mikro-USB-kabelen for å lade batteriet.  
 
Anbefalt bruk er én time per dag, Modius®-hodetelefonene vil automatisk slutte stimuleringen hvis bruken når 
én time per dag.  Brukeren kan ikke bruke enheten igjen innenfor en 16-timers periode, dette er for å tillate 
en viss fleksibilitet i stimuleringsrutinene hvis ønskelig. Modius®-hodetelefonene er beregnet til bruk av 
personer over 18 år til hjemmebruk. 

2. Modius® pakken – innhold 
 
1. Modius® hodetelefoner 
2.    Modius® brukermanual  
3.    USB ladekabel og lader  
4.    150 elektrodegelputer, 100 spritservietter  
 
 
Merk: Artikler som også kreves for bruk av Modius®-hodetelefonene, men som ikke følger med:  
Mobil enhet, dvs. smarttelefon eller nettbrett, med operativsystem; Android 5.0 eller nyere, eller iOS 9 eller 
nyere. 

 
 

3. Komme i gang... 
 
Lading av Modius®-hodetelefonene 

 
• Koble USB-strømkabelen som kommer sammen med dine Modius®-hodetelefoner til USB-kontakten 
(medfølgende) og koble kabelen til hodetelefonene. 
• Hvis hodetelefonene lades korrekt, lyser indikatorlampen uavbrutt gult. 
• Når hodetelefonene er fulladet, slukkes indikatorlampen. 
• Hvis du kobler strømkabelen til hodetelefonene og indikatorlampen blinker gult,  
har enheten en ladefeil (se “Feilsøking”). 
• Hvis batterinivået er lavt, vil du se at indikatorlampen blinker tre ganger etter hverandre i sekvens. Du vil 
også høre tre pip. Når du ser denne indikasjonen på lavt batterinivå, betyr det at det er 60 minutter med 
stimulering igjen (maks.) før hodetelefonene slår seg av. 

 
 
MERK: Sørg for at du kobler fra ladekabelen før du prøver å bruke hodetelefonene. Pass på at USB-laderen 
har nok plass rundt seg slik at den trygt kan fjernes fra hodetelefonene og strømkilden. 
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Paring av hodetelefonene og din Bluetooth-enhet 

 
• Før du starter, må du påse at: 

 Hodetelefonene dine er ladet (see “Lading av Modius®-hodetelefonene”) og ladekabelen 
 er frakoblet. 

 Trådløs Bluetooth-teknologi er aktivert på telefonen din. 
Last ned Modius®-appen fra Apple App Store eller Google Play og fullfør registreringsprosessen. 
• Med hodetelefonene avslått: 
 o Trykk på strømbryteren på siden av hodetelefonene og hold nede i 2 sekunder. 
 o Du vil høre et langt pip og strømbryteren vil blinke hvitt. Indikatorlampen vil blinke blått for å angi at 
den er slått på og klar til paring. 
• Start Modius®-appen på din mobile enhet, appen vil vil gi deg en indikasjon om at den ser etter 
hodetelefonene. 
• Når hodetelefonene kobles til appen, vil du høre et pip og indikatorlampen vil blinke blått. Dette er 
hodetelefonene som gir beskjed om at din mobile enhet har anmodet en paring. 
• Trykk på strømbryteren på hodetelefonene én gang for å godta paringen. 
• På den mobile enheten din vil du få en melding om at hodetelefonen  
ønsker å pares med enheten. Godta paringen, og hodetelefonen vil pipe to ganger for å bekrefte paringen. 
• Det kan ta ca. ti sekunder å fullføre paringen. 
• Når paringen er fullført, skal appens grensesnitt endres slik at du kan begynne å kontrollere 
hodetelefonene. 
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4. Bruke Modius®-hodetelefonene 
 
Anbefalt bruk 

 
Anbefalt bruk er maksimalt én time daglig.  Som en sikkerhetsfunksjon, vil Modius® automatisk stanse 
stiumleringen hvis du overskrider én times bruk hver dag. Du kan starte en ny økt etter en periode på 16 
timer, for å gi deg en fleksibel bruksrutine.   
  Merk: Se Advarsler og forsiktighetsregler for mer informasjon om produktsikkerhet. 

 

Slik bruker du hodetelefonene 
 
• Bruk en spritserviett for å rengjøre huden på ørebensknutene, det harde benområdet bak ørene dine 

(mastoidene). 

• Fjern det beskyttende plastdekslet fra gelputene. 

     Børst vekk eventuelle hårstrå før du fester gelputene på ren hud på ørebensknutene. 

• Sett hodetelefonene på hodet som på Figur 1, med strømbryteren rett over det høyre øret. 

• Klikk en gelputeklips inn i endene av begge Modius®-kablene. 
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Slå på hodetelefonene og starte en ny økt 

 
• Påse at 
 o Hodetelefonene er ladet og koblet til din mobile enhet. 
 o Hodetelefonene er plassert komfortabelt på hodet ditt, og elektrodene er tilkoblet 
 i samsvar med instruksjonene. 
• Slå på hodetelefonene ved å trykke på strømbryteren i to sekunder. Du vil høre et lyst pip, og 
indikatorlampen vil begynne å blinke hvitt. 
• Start Modius®-appen og naviger til fanen “Dashboard”. 
• Klikk på “Start”-knappen på skjermen – Dette vil starte din stimuleringsøkt 
• Etter 60 minutter vil du høre tre korte, lyse pip og indikatorlampen blinker hvitt flere ganger. Nå er økten 
ferdig. 

  

Figur 1 
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Justere stimuleringsnivået 
 

• På Modius®-appen, naviger til fanen “Dashboard”. 

• Stimuleringsnivået kan justeres ved å bruke kontrollene på skjermen, det kan justeres opp ‘∧’ eller 
ned ‘∨’ 

• Hver gang du justerer stimuleringsnivået, vil hodetelefonene pipe for å bekrefte at stiumleringsnivået 
er endret. 

• Hodetelefonenes maksimale strømnivå er 10. Hvis du prøver å øke det ytterligere, vil du høre to 
korte, lyse pip som angir at du er ved det maksimale strømnivået. 

• Hodetelefonenes laveste strømnivå er 1. Hvis du prøver å redusere det ytterligere, vil du høre to 
korte, dype pip som angir at hodetelefonene ikke lenger stimulerer og er ved nivå ‘0’, dvs. 
standbymodus. 
 

* Hvis du føler ubehag i løpet av en økt, må du stanse økten og redusere styrken før du fortsetter. Se 
ytterligere advarsler og forsiktighetsregler for mer informasjon. 

 
 

Tilbakestille Modius®-hodetelefonene 
 
Av og til kan det være nødvendig å tilbakestille hodetelefonene hvis du opplever problemer. Hvis må 
tilbakestille hodetelefonene, følger du instruksjonene nedenfor. 
 
MERK: Hvis hodetelefonene tilbakestilles, kan data som ikke er synkronisert med appen, gå tapt. 

 
• Koble Modius®-hodetelefonene til den medfølgende strømkabelen og USB-ladeporten 

• Påse at den oransje indikatorlampen er tent (angir at hodetelefonene lades) 

• Hold inne strømbryteren på siden av hodetelefonene i over ti sekunder til du hører en serie med tre 
lange pip.    

• Hodetelefonene er nå tilbakestilt, og de skal nå fjernes fra strømkilden. Du skal nå kunne bruke 
hodetelefonene som vanlig. 

 
Slå av hodetelefonene 
 

• Under bruk, eller når hodetelefonene er i standby og klare til bruk, må du trykke på strømbryteren på 
siden av hodetelefonene i minst to sekunder. 

• Du vil høre et dypt pip som angir at hodetelefonene er slått av, og etter ti sekunder vil appen gå 
tilbake til å søke etter hodetelefonene. 

• Lad hodetelefonene etter hver bruk, slik at de er klare for neste økt. 
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5. Feilsøking 
 

Problem Mulig årsak Løsning 

Hodetelefonene mine slås 
på, men lar meg ikke starte 
en økt 

Hodetelefonene er koblet til 
ladekabelen 

Koble fra ledningen før du 
prøver å starte en økt 

Hodetelefonene slås ikke på Hodetelefonene lades ikke Koble hodetelefonene til 
ladekabelen 

Hodetelefonene har gått inn i 
en dyp standbymodus 

Koble hodetelefonene til 
ladekabelen, og prøv å slå 
dem på 

Hodetelefonene fungerer en 
stund, men slås deretter av 

Motstanden mellom putene 
er for høy 

Påse at du har brukt 
spritserviettene før 
gelputene festes på huden, 
at putene er riktig plassert 
bak ørene, og at det ikke 
finnes hår mellom putene og 
huden 

Putene som er koblet til 
elektrodene, er slitte 

Skift ut gelputene på 
hodetelefonene 

Hodetelefonene kobles ikke 
til din mobile enhet 

Bluetooth er ikke aktivert på 
din mobile enhet 

Sørg for at Bluetooth® er 
aktivert på din mobile enhet 

Din mobile enhet opplever 
problemer når den søker 
etter hodetelefonene. 

Start appen på din mobile 
enhet på nytt 

Under paring hører jeg tre 
korte, dype pip, og 
indikatorlampen blinker blått 
tre ganger 

Det oppstod tidsavbrudd 
mens hodetelefonene ventet 
på at du skulle godt 
paringsanmodningen fra din 
mobile enhet 

Slå av hodetelefonene og 
prøv å pare igjen ved hjelp 
av instruksjonene i “Paring 
av hodetelefonene og din 
mobile enhet” 

Jeg opplever ubehag ved 
bruk av hodetelefonene 

Strømnivået på enheten kan 
være for høyt 

Reduser strømnivået til 
hodetelefonene ved bruk av 
appen til du føler en lett 
vuggende fornemmelse eller 
ubehaget avtar 
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Når jeg kobler 
hodetelefonene til laderen, 
blinker indikatorlampen gult 

Hodetelefonene opplever en 
ladefeil 

Prøv å koble ladekabelen til 
en annen USB-plugg hvis 
dette ikke løser problemet, 
kontakt kundestøtte 

Indikatorlampen på 
hodetelefonene blinker gult, 
og jeg hører tre korte, dype 
pip 

Batterinivået på 
hodetelefonene er lavt 

Lad hodetelefonene (Se 
“Lading av Modius®-
hodetelefonene”) 

Når jeg prøver å slå på 
hodetelefonene, hører jeg tre 
dype pip 

Batterinivået på 
hodetelefonene er kritisk lavt 

Lad hodetelefonene (Se 
“Lading av Modius®-
hodetelefonene”) 

 
 

 

6. Vedlikehold av Modius®   
 
Hodetelefonene 

• Putene skal kun festes til ørebensknutene, det harde benområdet bak ørene dine, som angitt i 
instruksjonene over. Ikke fest dem på brystet eller på hodet eller halsen/nakken.  Se «Slik bruker du 
hodetelefonene». 

• Bruk kun når du sitter eller ligger. 
• Produktet skal oppbevares utilgjengelig for barn. Personer under 18 år skal ikke bruke produktet. 
• Tørk dem rene med en myk klut.  
• Slå av hodetelefonene etter bruk. 
• Lad hodetelefonene helt opp før du setter dem tilbake i etuiet etter hver bruk. 
 
• Bruk ikke grove slipemidler eller sterke rengjøringsmidler. 

• Pass på at hodetelefonene ikke blir våte 

• Må ikke senkes ned i væske. 

• Må ikke utsettes for kraftig sollys. 

• Hodebåndet til Modius® må ikke klemmes eller strekkes. Dette påvirker hvor komfortabelt og sikkert den 

sitter på hodet. 

 
 
Gelputer 
 
• Børst vekk eventuelle hårstrå før du fester gelputene på ren hud, siden de kan sette seg fast på putene. 
• Påse at huden er ren og fri for sminke, hudkrem og andre fuktighetskremer før du bruker putene. 
• Rengjør hendene før du håndterer putene, og unngå å berøre dem med fingrene så mye som mulig. 
Kast putene i en egnet boks eller avfallsbeholder etter bruk.  
• Del ikke gelputene med andre. Putene er kun til engangsbruk.  
• En pute skal ikke brukes lengre enn anbefalingen på én time per økt. 
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7. Generell produktinformasjon og tekniske spesifikasjoner   
 

Teknisk spesifikasjon: Modius® hodetelefoner 
 

Strøm 

Batterilevetid Ca. 10 timer ved nivå 10 stim. – ca. fire eller fem dagers nominell 
bruk 

Inngangsplugg  Totalt isolert berøringssikker mikro-USB 

Vekt 85 g 

Størrelse 180x140x70mm 

Informasjon om strømforsyningsinngang 

Mikro USB-port (enhver USB-port eller USB-lader må være sertifisert etter EN/IEC 60601-1, for å sikre vedvarende sikkerhet. Kun 

laderen som medfølger produktet skal brukes til å lade Modius®)    

Spenning: 4,75–5,25 V 
Maks. strømstyrke 155mA likestrøm 

Maksimal utgangsspenning 
Maksimal utgangsstrøm 

20 V 
600uA. 

Bluetooth BLE – BGM113 

Driftsfrekvensbånd 2,4 GHz for funksjonen Bluetooth lav energi (BLE) 

Maksimal utsendt RF-energi +3 dBm 

Batteri (batteriet kan ikke skiftes ut av brukeren) Litiumpolymer 4.2V 155mAh 

Miljøforhold ved bruk 

Miljø Privat hjemmebruk 

Temperaturnivå 0°C to 40°C 

Vannmotstand 0 m 

Støynivå 0dB 

Miljøforhold ved lagring 

Temperaturnivå 0 til 40 °C 

Relativ fuktighet <95 % 

Forventet brukstid  Maskinen er garantert i ett år, men varer ofte lengre. 
 
Tilbehør (avledninger, elektrodeputer og servietter) omfattes ikke 
av garantien 

• Avledningenes levetid avhenger sterkt av bruken.  
Avledningene må alltid håndteres forsiktig 

• Elektrodeputene varer kun i én påføring, og du kan 
sjekke utløpsdato i informasjonen fra produsenten. 

• For serviettene kan du sjekke utløpsdato på pakningen 
fra produsenten. 

Holdbarhet ved oppbevaring  • Hodetelefonene har ikke en bestemt holdbarhet ved 
oppbevaring 

• Se informasjonen fra produsenten angående 
holdbarhet for tilbehøret (elektrodeputer, avledninger 
og servietter) 

 
 

Symbol Informasjon 
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Se de ekstra symbolene og brukerveiledningen for mer 
informasjon 

 
Serienummer på produktetiketten for å identifisere produktet 

 Følg bruksanvisningen 
(brukes etter EN/IEC 
60601-1) 

   5.0v Likestrøm   
Direkte elektrisk strøm ved vist spenning.   

 
Anvendte deler er Type BF  

 
Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet 

 
Enheten er ikke vanntett  Beskyttes mot fukt 

  
Antall gjenstander per pakke 

 Lagringsforhold: 0 – 40 grader Celsius 

 Relativ fuktighet: <95% 

  
Beskyttende jord (jording) 

 Skal ikke brukes om du har pacemaker 

 Det er ingen beskyttelse mot kontakt og innførsel av objekter og 
ingen beskyttelse mot vanninntrenging. 

 Vennligst se instruksjonene for bruk før du bruker denne 
enheten. Om du ikke følger instruksjonene i denne 
bruksanvisningen (f.eks. plassering av elektrodene på rett sted) 
kan brukeren påføres skades 

 
  

 

Forbruksmateriell (elektrodeputer, servietter) 
Bruk kun forbruksmateriell som følger med i pakningen eller er anbefalt av Neurovalens. 
Konsulter produsentinstruksjonene som står nevnt på produktpakken. 

 
Retur- og garantiinformasjon 

 
For ytterligere informasjon, gå til www.modiushealth.com/returnsandwarranty 

http://www.modiushealth.com/
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8. Forskriftsmessige merknader og sikkerhetsmerknader  
 

Samsvarserklæring – Modellnavn: ML600 
 
Neurovalens erklærer herved at dette produktet overholder de avgjørende kravene og andre relevante 
bestemmelser i direktivene, direktivet for generell produktsikkerhet – 2001/95/EF og direktivet for radioutstyr 
2014/53 EU. Gå til www.modiushealth.com/compliance for å vise den fullstendige samsvarserklæringen. 
 
Modius® hodetelefonutstyr er klassifisert for ikke-kontinuerlig drift. Modius® og den medfølgende USB-
laderen som er supplert i tråd med elektriske sikkerhetsstandarder EN/IEC 60601-1 betraktes som et 
medisinsk enhetssystem (ME SYSTEM) som skal utføre sin funksjon. 
 
Alle anvendte deler er i klasse BF. IP-rangeringen til produktet er null.  Dette betyr at det er ingen 

beskyttelse mot kontakt og innførsel av objekter og ingen beskyttelse mot vanninntrenging. 
 
 
Inneholder FCC-ID: QOQBGM113 
Denne enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser:  
 1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og  

  2. Denne enheten må godta all eventuell interferens som mottas, inkludert forstyrrelser som 
kan forårsake uønsket drift. 
 

        Modius® overholder de relevante avgjørende kravene i direktivet for radioutstyr 2014/53 EU. 
 
 
       Modius® etterkommer EMC-standardene på markedene i Australia og New Zealand. 
 
Medisinsk utstyr-forskrifter der Modius® nå selges anser Modius® som en enhet for generell velvære og er 
derfor ikke underlagt lovmessige krav for medisinske enheter. 
 
Sertifisert via Siliconlabs   FCC-15C 
FCC-ID:     QOQBGM113  
IC-ID:      5123A-BGM113 

 
 

Sikkerhetserklæring 

 
Dette utstyret har blitt testet for å overholde elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhetssertifisering i 
samsvar med spesifikasjonene i EN-standardene: EN301489-3, EN301489-17 og EN 60950-1, IEC 60601-1, 
IEC 60601-1-2 og IEC 60601-1-11. 
 
Modius® har blitt testet og overholder anerkjente standarder for immunitet mot radiofrekvent interferens over 
driftsfrekvensområdet 4 GHz.  
Merk: Modius® er kun beregnet på å hjelpe voksne, over 18 år, med mål vedrørende vekttap og vektkontroll. 

 

  

http://www.modiushealth.com/compliance
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Sikkerhets- og forsiktighetsregler – Hodetelefoner 

 Advarsler og forsiktighetsregler: 
 
Se medfølgende informasjon og instruksjoner før bruk av Modius®-hodetelefonene. 
Elektrodegelputer skal kun plasseres på ørebensknutene, bak ørene, som anvist i instruksjonene. Ikke fest 
dem på brystet eller på hodet eller halsen/nakken. 
Må ikke brukes hvis du er gravid, har refleksepilepsi utløst av vestibulær stimulering, eller har en pacemaker. 
Slutt å bruke Modius® øyeblikkelig hvis det oppstår uventede reaksjoner. 
 
 

• Putene skal kun festes til ørebensknutene, det harde benområdet bak ørene dine, som angitt i 
instruksjonene over. Ikke fest dem på brystet eller på hodet eller halsen/nakken.  Se «Slik bruker du 
hodetelefonene». 

• Bruk kun når du sitter eller ligger. 

• Produktet skal oppbevares utilgjengelig for barn. Personer under 18 år skal ikke bruke produktet. 
Små gjenstander, for eksempel elektrodeputer, utgjør en kvelningsfare. 

• Hodetelefonene skal lades i et godt ventilert område. Ved lading av batteriet kan gasser produseres, 
derfor skal lading skje i et godt ventilert område. 

 
 
 

• Må ikke brukes hvis du er gravid, har refleksepilepsi utløst av vestibulær stimulering, eller har en 
implantert pacemaker, hjertedefibrillator eller nervestimulator. Merk: Modius® stimulerer hjernens 
vestibulære system  (balansesystem). Selv om dette ikke bør påvirke de fleste personer med 
epilepsi, kan det utløse et anfall hos personer med vestibulær refleksepilepsi. I tvilstilfeller, bør 
potensielle brukere med epilepsi rådføre seg med fastlegen sin.  

• Bruk ikke når du er mobil (i bevegelse), siden balansen din kan bli påvirket. 

• Bruk ikke når du drikker alkohol, kjører eller bruker noen typer maskiner.  

• Bruk ikke i våte miljøer, og senk ikke hodetelefonene ned i vann. 

• Del ikke gelputene med andre. De er bare til engangsbruk.  

• En pute skal ikke brukes lengre enn anbefalingen på 60 minutter per økt. 

• Det er anbefalt å kaste puten etter hver bruk. Langvarig eller gjentatt bruk av en pute kan gjøre den 
mindre effektiv eller medføre irritasjon av huden. 

• Elektrodeputene skal ikke festes på brutt eller irritert hud.  

• Fjern putene forsiktig fra huden etter bruk Kast putene i en egnet boks eller avfallsbeholder. 

• Prøv ikke å fjerne batteriene. De kan ikke skiftes ut av brukeren. 
 
Merk:  
Denne enheten er ikke en medisinsk enhet, og kan ikke erstatte en sunn livsstil eller profesjonell medisinsk 
behandling. 
Slutt å bruke Modius® øyeblikkelig hvis det oppstår uventede reaksjoner. Hvis du føler ubehag i løpet av en 
økt, må du stanse økten og redusere styrken før du fortsetter. Mulige farer eller bivirkninger inkluderer: 
hudirritasjon, ubehag fra stimulering, følelse av nedsatt balanse, kvalme, i sjeldne tilfeller, oppkast. Hvis 
problemet ikke går over etter 1–2 dager, må du ta kontakt med legen. 
Anbefalt bruk er maksimalt 1 time per dag. Modius® vil automatisk stanse stiumleringen hvis du overskrider 
én times bruk hver dag – eller faktisk i løpet av en 16 timers periode for å unngå at du blir ‘utlåst’ hvis du 
bruker Modius® noen timer tidligere en dag.  
Tilbakestillingsinstruksjonene skal ikke misbrukes for å øke din personlige daglige bruk. 
Les og ta hensyn til disse advarslene og instruksjonene. Oppbevar denne veiledningen sammen med 
hodetelefonene 
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Forsiktighetsregler for innebygde batterier 

 
Modius®-hodetelefonene har et innebygget batteri, som ikke kan skiftes ut av brukeren.  Brukere of Modius® 
skal ikke forsøke å skifte batteriet i hodetelefonene. 
Ikke manipuler produktet eller prøv å åpne det, siden det kan ugyldiggjøre garantien og medføre en 
sikkerhetsfare. 
Lad hodetelefonene i samsvar med instruksjonene i denne veiledningen, ved bruk av en strømforsyning som 
er sertifisert av et anerkjent testlaboratorium. 
 
Ikke forsøk å utføre noen form for reparasjoner eller vedlikehold (inkludert rengjøring eller lading) av enheten 
mens den er i bruk   

 
 

Informasjon om avhending og resirkulering  

   

  Én av forordningene i det europeiske direktivet 2002/96/EC er at alle elektroniske enheter skal 
behandles som elektronisk avfall, og ikke kastes.  For å minne deg på dette direktivet, er alle berørte 
produkter nå merket med det utkryssede avfallsbeholdersymbolet, illustrert ovenfor.  
Ved endt brukstid skal produktet eller batteriet ikke kastes i normalt husholdningsavfall, men fraktes til et 
innsamlingspunkt for gjenvinning av elektronisk utstyr. Feil avhending kan føre til oppsamling av skadelige 
toksiner i luft, vann og jord, og kan være helseskadelig for mennesker.  
Merk: Kast putene og serviettene i en egnet boks eller avfallsbeholder. 

 
 
 

Lisensinformasjon  
 

 Modius® bruker Bluetooth 

 
 
 

Vilkår og betingelser 

 
For mer informasjon, gå til  www.modiushealth.com/termsandconditions 

 

 
 

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