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Poradnik użytkownika  
v1.0 

 
Modius® to nowa, rewolucyjna technologia Careable®, dzięki której łatwiej uzyskasz szczupłą sylwetkę. 

 
 
Ostrzeżenia i środki ostrożności: 
 

• Nie używać produktu w przypadku epilepsji lub stosowania rozrusznika serca. 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe elementy, takie jak wkładki z elektrodami, 
stanowią zagrożenie zadławieniem. 

• Ostrzeżenie: Nie zezwala się na wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji tego sprzętu. 

•  Należy zastosować się do wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności wyszczególnionych w sekcji 
Ostrzeżenia i środki ostrożności niniejszego poradnika użytkownika przed użyciem zestawu 
słuchawkowego Modius® 
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1. Wprowadzenie do urządzenia Modius® 
 
Dziękujemy za zakup urządzenia Modius® i gratulujemy wykonania pierwszego kroku na drodze do szczupłej 
sylwetki! 
 
Modius® to zestaw słuchawkowy do neurostymulacji transdermalnej. Jest to akumulatorowo zasilany zestaw 
słuchawkowy dostarczający energii niskiego poziomu w formie fali neurostymulującej, która pobudza 
aktywność nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Podawanie tej fali (prądu) następuje poprzez dwie 
samoprzylepne wkładki z elektrodami. Wkładki te umieszcza się na skórze na wyrostkach sutkowatych (za 
uszami). Po włączeniu produkt podaje małe impulsy elektryczne, których siłę może regulować użytkownik. 
 
Po dostosowaniu do poziomu, w którym użytkownik odczuwa znośne, komfortowe, delikatne mrowienie 
zaleca się utrzymanie stymulacji Modius® na tym poziomie przez czas trwania jednej sesji (1 godz.). 
Dokładniejszej regulacji można dokonać za pośrednictwem aplikacji Modius®. Urządzenie można również 
zatrzymać przy użyciu aplikacji (ikona pauzy) lub poprzez szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania 
zestawu słuchawkowego. Każdorazowo po zakończeniu sesji użytkownik zdejmuje zestaw słuchawkowy i 
wyrzuca wkładki z elektrodami. Kiedy produkt nie jest używany, można go naładować przy użyciu przewodu 
micro-USB. Ze względów bezpieczeństwa w oprogramowaniu istnieją zabezpieczenia, które uniemożliwiają 
dostarczaniu stymulacji elektrycznej przez urządzenie po podłączeniu do przewodu micro-USB w celu 
załadowania baterii.  
 
Zaleca się używanie urządzenia przez 1 godz. dziennie. Zestaw słuchawkowy Modius® automatycznie 
wstrzyma stymulację, jeśli użycie przekroczy 1 godz. dziennie.  Użytkownik nie może użyć urządzenia 
ponownie w ciągu kolejnych 16 godzin. Taki czas zapewnia pewną swobodę w zakresie stosowania 
stymulacji . Zestaw słuchawkowy Modius® jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników, którzy ukończyli 
18 lat, stosujących produkt w domu. 

2. Modius® — zawartość opakowania 
 
1. Zestaw słuchawkowy Modius® 
2.    Modius® — instrukcja obsługi  
3.    Przewód do ładowania i ładowarka USB  
4.    150 wkładek żelowych z elektrodami, 100 chusteczek z alkoholem  
 
 
Informacja: Elementy wymagane do działania zestawu słuchawkowego Modius®, które nie są dostarczane z 
produktem:  
Urządzenie przenośne, np. smartfon, tablet, z systemem operacyjnym Android 5.0 (lub nowszym) lub iOS 9 
(lub nowszym). 

 
 

3. Pierwsze kroki… 

 
Ładowanie zestawu słuchawkowego Modius® 

 
• Podłączyć przewód zasilający USB dołączony do zestawu słuchawkowego Modius® do przejściówki USB 
(dostarczona z produktem), a następnie podłączyć przewód do zestawu słuchawkowego. 
• Jeśli zestaw słuchawkowy jest ładowany, dioda LED będzie nieprzerwanie świecić na bursztynowo. 
• Po naładowaniu zestawu słuchawkowego, bursztynowa dioda LED wyłączy się. 
• Jeśli kabel zasilania zostanie podłączony do zestawu słuchawkowego, a dioda LED miga na bursztynowo, 
urządzenie ma problem z ładowaniem (patrz „Rozwiązywanie problemów”). 
• Jeśli poziom baterii jest niski, bursztynowa dioda będzie migać w sekwencji po trzy mignięcia. Urządzenie 
wyemituje również ostrzeżenie dźwiękowe (3 sygnały). Po wydaniu ostrzeżeń o niskim poziomie baterii 
urządzenie zapewni (maksymalnie) 60 minut stymulacji, po czym zestaw słuchawkowy wyłączy się. 
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INFORMACJA: Przed przystąpieniem do korzystania z zestawu słuchawkowego należy odłączyć kabel 
ładowania. Upewnij się, że zapewniono wystarczającą ilość miejsca ładowarce USB, aby umożliwić jej 
bezpieczne odłączenie od zestawu słuchawkowego i źródła zasilania 

 
Parowanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem Bluetooth 

 
• Przed rozpoczęciem upewnić się, że: 

 Zestaw słuchawkowy jest naładowany (patrz „Ładowanie zestawu słuchawkowego Modius®”), a 
kabel ładowania został 

 odłączony. 
 W urządzeniu przenośnym włączona jest bezprzewodowa technologia Bluetooth. 

Pobrano aplikację Modius® ze sklepu Apple App Store lub Google Play i zakończono proces rejestracji. 
• Przy wyłączonym zestawie słuchawkowym: 
 o Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania z boku zestawu słuchawkowego przez 2 sekundy 
 o Rozlegnie się wysoki sygnał dźwiękowy, a przycisk zasilania zaświeci się na biało. Niebieska 
dioda LED będzie migać okresowo, co wskazuje, że zestaw słuchawkowy jest gotowy do sparowania. 
• Uruchomić aplikację Modius® na urządzeniu przenośnym; aplikacja rozpocznie skanowanie w 
poszukiwaniu zestawu słuchawkowego. 
• Po połączeniu zestawu słuchawkowego z aplikacją, wyemitowany zostanie krótki dźwięk, a dioda LED 
zamiga na niebiesko. W ten sposób zestaw słuchawkowy informuje, że urządzenie przenośne prosi o 
sparowanie. 
• Kliknąć raz przycisk zasilania zestawu słuchawkowego, aby zaakceptować parowanie. 
• Na urządzeniu przenośnym zostanie wyświetlone powiadomienie informujące, że zestaw słuchawkowy 
chce sparować się z urządzeniem. Zaakceptować parowanie; zestaw słuchawkowy wyda dwa sygnały 
dźwiękowe, potwierdzając zakończenie parowania. 
• Parowanie może potrwać około 10 sekund. 
• Po zakończeniu parowania ekran aplikacji zmieni się, wyświetlając pulpit nawigacyjny oraz kontrolki 
użytkownika umożliwiające obsługę zestawu słuchawkowego. 
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4. Używanie zestawu słuchawkowego Modius® 
 
Zalecane użycie 

 
Zaleca się stosowanie przez maksymalnie 1 godzinę dziennie.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
urządzenie Modius® automatycznie przestaje stymulować po przekroczeniu 1 godziny dziennego działania. 
Nową sesję można rozpocząć po upływie 16 godzin, co zapewnia elastyczność w rutynie stosowania.   
  Informacja: Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu zawiera sekcja Ostrzeżenia i środki 
ostrożności. 

 

Jak nosić zestaw słuchawkowy 
 
• Użyć chusteczki z alkoholem, aby oczyścić skórę na twardych kościstych obszarach za uszami 

(wyrostkach sutkowatych). 

• Zdjąć plastikową pokrywę ochronną z wkładek żelowych. 

     Usunąć wszelkie pasma włosów przed zamocowaniem wkładek żelowych na czystej skórze wyrostków 

sutkowatych. 

• Umieścić zestaw słuchawkowy na głowie, jak wskazano na rysunku 1, wyrównując przycisk zasilania nad 

prawym uchem. 

• Podłączyć końcówki przewodów urządzenia Modius® do wkładek żelowych za uszami. 

 
 

 
 

 

Wskaźnik LED  

Przycisk zasilania 

Przewód  

Wkładki z elektrodami 
 

 
  

 

 

 

 

 

Włączanie zestawu słuchawkowego i rozpoczynanie nowej sesji 

 
• Upewnić się, że 
 o Zestaw słuchawkowy jest naładowany i sparowanyc z urządzeniem przenośnym. 
 o Zestaw słuchawkowy jest wygodnie umieszczony na głowie, a elektrody są podłączone 
 zgodnie z instrukcjami. 
• Włączyć zestaw słuchawkowy, naciskając przycisk zasilania przez 2 sekundy. Zostanie wydany wysoki 
sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik LED zacznie migać okresowo. 
• Uruchomić aplikację Modius® i przejść do karty „Dashboard”. 
• Kliknąć przycisk „Start” na ekranie — spowoduje to rozpoczęcie stymulacji i sesji 
• Po 60 minutach sesja zostaje zakończona po usłyszeniu 3 krótkich, wysokich dźwięków i kilkukrotnym 
zamiganiu diody LED na biało (w powtarzalnej sekwencji po 3 mignięcia). 

  

Rysunek 1 
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Dostosowanie poziomu stymulacji 
 

• W aplikacji Modius® przejść do karty „Dashboard”. 

• Poziom stymulacji można wyregulować przy użyciu kontrolek na ekranie. Można go regulować w 
górę „∧” lub w dół „∨” 

• Każdorazowo w przypadku regulacji poziomu stymulacji zestaw słuchawkowy wyda sygnał 
dźwiękowy, aby powiadomić użytkownika o zmianie poziomu stymulacji. 

• Maksymalny poziom mocy zestawu słuchawkowego wynosi 10. Próba dalszego zwiększania 
poziomu mocy spowoduje wyemitowanie dwóch krótkich, wysokich dźwięków oznaczających 
maksymalny poziom mocy. 

• Minimalny poziom mocy zestawu słuchawkowego wynosi 1. Próba dalszego zmniejszania poziomu 
mocy spowoduje wyemitowanie dwóch krótkich, niskich dźwięków na znak braku dalszej stymulacji 
zestawu słuchawkowego i poziomu „0”, czyli de facto trybu czuwania. 
 

* W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu podczas sesji, należy ją zatrzymać, a przed 
wznowieniem zmniejszyć intensywność. Zobacz dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności, aby uzyskać 
więcej informacji. 

 
 

Resetowanie zestawu słuchawkowego Modius® 
 
Czasami, w przypadku problemów, może być konieczne zresetowanie zestawu słuchawkowego. W 
przypadku konieczności zresetowania zestawu słuchawkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami. 
 
INFORMACJA: Resetowanie zestawu słuchawkowego może spowodować utratę danych, które nie zostały 
zsynchronizowane z aplikacją. 
 

• Podłączyć zestaw słuchawkowy Modius® do przewodu zasilania i ładowarki USB 

• Upewnić się, że pomarańczowa dioda LED świeci (co oznacza ładowanie zestawu słuchawkowego) 

• Przytrzymać przycisk zasilania z boku zestawu słuchawkowego przez ponad 10 sekund do 
usłyszenia serii 3 dźwięków.    

• Zestaw słuchawkowy jest teraz zresetowany; odłączyć zestaw od źródła zasilania. Teraz powinno 
być możliwe dalsze, normalne użytkowanie urządzenia. 

 
Wyłączanie zestawu słuchawkowego 
 

• Podczas używania lub gdy zestaw słuchawkowy jest w stanie gotowości, nacisnąć i przytrzymać 
przycisk zasilania z boku zestawu słuchawkowego przez 2 sekundy. 

• Wyemitowany zostanie niski dźwięk, aby zasygnalizować, że zestaw słuchawkowy został wyłączony. 
Po 10 sekundach aplikacja powróci do wyszukiwania zestawu słuchawkowego. 

• Zestaw słuchawkowy należy ładować po każdym użyciu, aby był gotowy do następnej sesji. 
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5. Rozwiązywanie problemów 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Mój zestaw słuchawkowy 
włącza się, ale nie pozwala 
mi rozpocząć sesji 

Zestaw słuchawkowy jest 
podłączony do kabla 
ładowania 

Przed rozpoczęciem sesji 
odłączyć kabel 

Mój zestaw słuchawkowy nie 
włącza się 

Zestaw słuchawkowy nie jest 
naładowany 

Podłączyć zestaw 
słuchawkowy do kabla 
ładowania 

Zestaw słuchawkowy 
przeszedł w tryb głębokiego 
czuwania 

Podłączyć zestaw 
słuchawkowy do kabla 
ładowania i spróbować 
włączyć 

Mój zestaw słuchawkowy 
działa przez chwilę, a potem 
samoczynnie się wyłącza 

Rezystancja między 
wkładkami jest zbyt wysoka 

Upewnić się, że przed 
położeniem wkładek 
żelowych na skórę 
zastosowano chusteczki 
alkoholowe, że są one 
prawidłowo umieszczone za 
uszami i że pomiędzy 
wkładkami a skórą nie ma 
włosów 

Wkładki przymocowane do 
elektrod są zużyte 

Wymienić wkładki żelowe w 
zestawie słuchawkowym 

Mój zestaw słuchawkowy nie 
łączy się z moim 
urządzeniem przenośnym 

W urządzeniu przenośnym 
wyłączona jest funkcja 
Bluetooth 

Upewnić się, że w 
urządzeniu jest włączona 
funkcja Bluetooth® 

Urządzenie przenośne ma 
problemy w trakcie 
wyszukiwania zestawu 
słuchawkowego 

Uruchomić ponownie 
aplikację na urządzeniu 
przenośnym 

Podczas parowania słyszę 3 
krótkie, niskie dźwięki, a 
dioda LED 3 razy miga na 
niebiesko 

Zestaw słuchawkowy 
zakończył oczekiwanie na 
zaakceptowanie żądania 
parowania z urządzenia 
przenośnego 

Wyłączyć zestaw 
słuchawkowy i ponownie 
spróbować sparować 
zgodnie z instrukcjami z 
sekcji „Parowanie zestawu 
słuchawkowego z 
urządzeniem przenośnym” 

Czuję dyskomfort podczas 
użytkowania zestawu 
słuchawkowego 

Poziom mocy urządzenia 
może być za wysoki 

Zmniejszyć poziom mocy 
zestawu słuchawkowego 
przy użyciu aplikacji do 
poczucia wrażenia 
delikatnego kołysania lub do 
ustąpienia dyskomfortu 
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Po podłączeniu zestawu 
słuchawkowego do 
ładowarki dioda LED miga 
na bursztynowo 

Zestaw słuchawkowy ma 
problem z ładowaniem 

Spróbować podłączyć kabel 
ładowania do innego 
gniazda USB. Jeśli to nie 
rozwiązuje problemu należy 
skontaktować się z pomocą 
techniczną 

Dioda LED zestawu 
słuchawkowego miga na 
bursztynowo i słychać trzy 
krótkie i niskie dźwięki 

Niski poziom naładowania 
zestawu słuchawkowego 

Naładować zestaw 
słuchawkowy (patrz 
„Ładowanie zestawu 
słuchawkowego Modius®”) 

Kiedy próbuję włączyć 
zestaw słuchawkowy słyszę 
3 niskie dźwięki 

Krytyczny poziom 
naładowania zestawu 
słuchawkowego 

Naładować zestaw 
słuchawkowy (patrz 
„Ładowanie zestawu 
słuchawkowego Modius®”) 

 
 

 

6. Dbanie o urządzenie Modius®   
 
Zestaw słuchawkowy 

• Wkładki należy umieszczać wyłącznie na wyrostkach sutkowatych — twardych kościstych obszarach za 
uszami, zgodnie z instrukcjami powyżej. Nie należy umieszczać urządzenia na klatce piersiowej ani 
nigdzie indziej, na głowie czy karku.  Patrz „Jak nosić zestaw słuchawkowy”. 

• Stosować wyłącznie na siedząco lub leżąc. 
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabrania się stosowania produktu przez osoby poniżej 

18 roku życia. 
• Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.  
• Wyłączyć zestaw słuchawkowy po użyciu. 
• Po każdym użyciu, a przed włożeniem do pudełka, należy całkowicie naładować zestaw słuchawkowy. 
 
• Nie stosować szorstkich materiałów ściernych ani silnych detergentów. 

• Nie dopuszczać do zamoczenia zestawu słuchawkowego 

• Nie zanurzać w płynach. 

• Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego. 

• Nie pozostawiać urządzenia Modius® ze zgniecionym lub rozciągniętym paskiem. Wpływa to na komfort i 

bezpieczeństwo dopasowania do głowy. 

 
 
Wkładki żelowe 
 
• Przed przyłożeniem wkładek żelowych do skóry, należy usunąć z niej wszelkie kosmki włosów. W 

przeciwnym razie mogą się one przykleić do wkładek. 
• Przed użyciem wkładek upewnić się, że skóra jest czysta i bez makijażu, kremów, czy innych środków 

kosmetycznych. 
• Przed użyciem wkładek umyć ręce i unikać dotykania ich palcami, na tyle na ile to możliwe. 
Po użyciu wkładki należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika lub kosza.  
• Jedne wkładki żelowe powinna stosować wyłącznie jedna osoba. Wkładki są przeznaczone wyłącznie do 
użytku indywidualnego.  

• Nie stosować wkładki dłużej niż przez zalecane 60 minut na sesję. 
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7. Ogólne informacje o produkcie i dane techniczne   
 

Specyfikacja techniczna: Zestaw słuchawkowy Modius® 
 

Charakterystyka mocy 

Czas działania akumulatora Ok. 10 godzin na poziomie 10 stymulacji, ok. 4 do 5 dni 
normalnego użytkowania 

Wtyczka wejściowa  W pełni izolowane przed dotykiem mikro USB 

Masa 85 g 

Rozmiar 180 x 140 x 70 mm 

Dane gniazda źródła zasilania 

Port micro USB (dowolny port USB lub ładowarka USB musi mieć certyfikację EN/IEC 60601-1; aby zapewnić bezpieczeństwo, do 

ładowania urządzenia Modius
®

 należy używać wyłącznie ładowarki dołączonej do produktu)    

Napięcie: 4,75–5,25 V 
Maks. prąd 155 mA DC 

Maksymalne napięcie wyjściowe 
Maksymalny prąd wyjściowy 

20 V 
600 uA. 

Bluetooth BLE — BGM113 

Pasmo częstotliwości roboczej 2,4 GHz dla funkcji Bluetooth o niskiej energii 

Maksymalna transmitowana moc częstotliwości radiowej RF +3 dBm 

Akumulator (nie podlega wymianie przez użytkownika) litowo-polimerowy 4,2 V 155 mAh 

Robocze warunki środowiskowe 

Środowisko Do użytku osobistego w domu 

Zakres temperatur 0°C do 40°C 

Wodoszczelność 0 m 

Poziom hałasu 0dB 

Warunki środowiskowe do przechowywania 

Zakres temperatur od 0 do 40°C 

Wilgotność względna <95% 

Oczekiwany czas eksploatacji  Urządzenie ma gwarancję na 1 rok, ale często działa dłużej. 
 
Akcesoria (przewody, wkładki i chusteczki) nie są objęte 
gwarancją 

• Okres eksploatacji przewodów zależy w dużej mierze 
od użytkowania.  Zawsze ostrożnie obchodzić się z 
przewodami 

• Wkładki z elektrodami są jednorazowe. Należy 
zapoznać się z informacjami producenta dotyczącymi 
ich okresu eksploatacji. 

• Informacje o chusteczkach powinny znajdować się na 
opakowaniu producenta. 

Czas składowania  • Zestaw słuchawkowy nie ma ustalonego okresu 
ważności 

• Okres ważności akcesoriów (wkładek, przewodów i 
chusteczek) powinien znajdować się w informacjach od 
producentów. 

 
Symbol Informacje 

 

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika i 
dodatkowych symbolach 
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Numer seryjny, pozwalający zidentyfikować produkt, znajduje się 
na etykiecie produktu 

 Przestrzegać instrukcji obsługi 
(zgodnie z EN/IEC 
60601-1) 

   5.0v Prąd stały  
Prąd stały o wskazanym napięciu.   

 
Stosowana część typu BF 

 
Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania 

 
Jednostka nie jest wodoodporna.  Chronić przed wilgocią 

  
Liczba elementów w opakowaniu 

 Warunki przechowywania: 0–40 stopni Celsjusza 

 Wilgotność względna: <95% 

  
Uziemienie 

 Nie używać w przypadku korzystania z rozrusznika serca 

 Nie zastosowano zabezpieczeń przed przedostawaniem się 
obiektów ani cieczy. 

 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami. 
Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w IFU (np. nieprawidłowe 
umieszczenie elektrod) może spowodować obrażenia u 
użytkownika 

 
  

 

Materiały eksploatacyjne (wkładki z elektrodami, chusteczki) 
Należy stosować wyłącznie materiały eksploatacyjne dostarczone w opakowaniu lub zalecane przez firmę 
Neurovalens. 
Sprawdzić instrukcje producenta wyszczególnione na opakowaniu produktu. 

 
Polityka zwrotów i gwarancja 

 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.modiushealth.com/returnsandwarranty 

 

http://www.modiushealth.com/
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8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawne  
 

Deklaracja zgodności — Nazwa modelu: ML600 
 
Firma Neurovalens niniejszym oświadcza, że produkt ten spełnia podstawowe wymogi i inne stosowne 
warunki dyrektyw: w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE i w sprawie urządzeń 
radiowych 2014/53 UE. Pełna deklaracja zgodności znajduje się na stronie 
www.modiushealth.com/compliance. 
 
Zestaw słuchawkowy Modius® jest zaklasyfikowany jako urządzenie do pracy przerywanej. Urządzenie 
Modius® wraz z ładowarką USB, dostarczane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa elektrycznego 
EN/IEC 60601-1, jest uważane za system sprzętu medycznego (ME SYSTEM) w celu realizacji swojego 
przeznaczenia. 
 
Wszystkie zastosowane części uznaje się za części klasy BF. Klasa ochrony IP zestawu słuchawkowego 
wynosi zero. Oznacza to, że nie zastosowano zabezpieczeń przed przedostawaniem się obiektów ani 
cieczy. 

 
 
Zawiera FCC ID: QOQBGM113 
Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. Działanie podlega dwóm poniższym 
warunkom:  

  1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz  
  2. Urządzenie musi być w stanie pracować pod wpływem wszelkiego rodzaju zakłóceń, w 
tym zakłóceń mogących prowadzić do niepożądanego działania. 
 

        Urządzenie Modius® spełnia wszystkie mające zastosowanie wymagania zasadnicze dyrektywy 
w sprawie urządzeń radiowych 2014/53 UE. 
 
 
       Urządzenie Modius® spełnia standardy EMC na rynek Australii i Nowej Zelandii. 
 
władze odpowiadające za urządzenia medyczne w krajach, w których obecnie sprzedaje się urządzenie 
Modius®, uznały urządzenie Modius® za mające wpływ na ogólne samopoczucie, a zatem nie egzekwują 
wymagań prawnych związanych z urządzeniami medycznymi. 
 
Certyfikacja Silicon Labs  FCC-15C 
FCC ID:    QOQBGM113  
IC ID:     5123A-BGM113 

 
 

Oświadczenie o bezpieczeństwie 

 
To urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności elektromagnetycznej i certyfikacji 
bezpieczeństwa zgodnie z normami EN: EN301489-3, EN301489-17 i EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 
60601-1-2 i IEC 60601-1-11. 
 
Urządzenie Modius® zostało przetestowane i jest zgodne z uznanymi normami odporności na zakłócenia 
częstotliwości radiowych w zakresie częstotliwości roboczych 2,4 GHz.  
Informacja: Urządzenie Modius® jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych powyżej 18 lat, 
zamierzających schudnąć lub kontrolować swoją wagę. 

 

  

http://www.modiushealth.com/compliance
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Ostrzeżenia i środki ostrożności — zestaw słuchawkowy 

 Ostrzeżenia i środki ostrożności: 
 
Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego Modius® należy zapoznać się z dołączonymi 
informacjami i instrukcjami. 
Wkładki żelowe z elektrodami należy umieszczać wyłącznie na wyrostkach sutkowatych za uszami, zgodnie 
z dostarczonymi instrukcjami. Nie należy umieszczać urządzenia na klatce piersiowej ani nigdzie indziej, na 
głowie czy karku. 
Nie stosować podczas ciąży, w przypadku padaczki odruchowej wyzwalanej stymulacją przedsionkową lub z 
wszczepionym rozrusznikiem serca. 
Stosowanie urządzenia Modius® należy przerwać natychmiast po wystąpieniu nieoczekiwanych reakcji. 
 
 

• Wkładki należy umieszczać wyłącznie na wyrostkach sutkowatych — twardych kościstych 
obszarach za uszami, zgodnie z instrukcjami powyżej. Nie należy umieszczać urządzenia na klatce 
piersiowej ani nigdzie indziej, na głowie czy karku.  Patrz „Jak nosić zestaw słuchawkowy”. 

• Stosować wyłącznie na siedząco lub leżąc. 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabrania się stosowania produktu przez osoby 
poniżej 18 roku życia. Małe elementy, takie jak wkładki z elektrodami, stanowią zagrożenie 
zadławieniem. 

• Ładować zestaw słuchawkowy w dobrze wentylowanym miejscu. Podczas ładowania akumulatora 
mogą wytwarzać się gazy, dlatego należy ładować urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu. 

 
 
 

• Nie stosować podczas ciąży, w przypadku padaczki odruchowej wyzwalanej stymulacją 
przedsionkową lub z wszczepionym rozrusznikiem serca, defibrylatorem serca lub urządzeniem do 
neurostymulacji. Informacja: Urządzenie Modius® stymuluje układ przedsionkowy (równowagi) w 
mózgu. Pomimo że nie powinno to dotyczyć większości osób cierpiących na padaczkę, istnieje 
niebezpieczeństwo wywołania napadu u osób z odruchową padaczką przedsionkową. W przypadku 
wątpliwości potencjalni użytkownicy z padaczką powinni najpierw skonsultować się z lekarzem 
rodzinnym.  

• Nie stosować podczas poruszania się, gdyż urządzenie może wpływać na poczucie równowagi. 

• Nie stosować podczas spożywania alkoholu, prowadzenia pojazdu lub obsługiwania jakichkolwiek 
maszyn.  

• Zestawu słuchawkowego nie należy stosować w środowiskach wilgotnych, ani nie zanurzać w 
wodzie. 

• Jedne wkładki żelowe powinna stosować wyłącznie jedna osoba. Przeznaczone wyłącznie do użytku 
indywidualnego.  

• Nie stosować wkładki dłużej niż przez zalecane 60 minut na sesję. 

• Zaleca się utylizację wkładki po każdym użyciu. Długotrwałe lub wielokrotne użycie jednej wkładki 
może zmniejszyć jej skuteczność lub prowadzić do podrażnienia skóry. 

• Wkładek nie należy stosować na zranionej lub podrażnionej skórze.  

• Po użyciu ostrożnie zdjąć wkładki ze skóry. Wkładki należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika 
lub kosza. 

• Nie próbować wyjmować akumulatorów. Nie są one przeznaczone do wymiany przez użytkownika. 
 
Informacja:  
Zestaw słuchawkowy nie jest urządzeniem medycznym, nie zastępuje zdrowego stylu życia ani 
profesjonalnej opieki medycznej. 
Stosowanie urządzenia Modius® należy przerwać natychmiast po wystąpieniu nieoczekiwanych reakcji. W 
przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu podczas sesji, należy ją zatrzymać, a przed 
wznowieniem zmniejszyć intensywność. Możliwe zagrożenia lub działania niepożądane obejmują: 
podrażnienia skóry, dyskomfort spowodowany stymulacją, odczucie braku równowagi, okazjonalne nudności 
i rzadko wymioty. Jeśli problem utrzymuje się dłużej niż 1–2 dni należy skonsultować się z lekarzem. 
Zaleca się stosowanie przez maksymalnie 1 godzinę dziennie. Urządzenie Modius® automatycznie przestaje 
stymulować po przekroczeniu 1 godziny na dobę lub na 16 godzin, aby uniknąć „blokady” w przypadku chęci 
użycia urządzenia Modius® kilka godzin wcześniej któregoś dnia.  
Resetowania nie należy nadużywać w celu zwiększenia codziennego użytkowania. 
Należy przeczytać i stosować się do zawartych ostrzeżeń i instrukcji. Niniejszy przewodnik należy 
przechowywać razem z zestawem słuchawkowym 
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Środki ostrożności dotyczące wbudowanego akumulatora 
 

Zestaw słuchawkowy Modius® posiada wbudowany niewymienny akumulator.  Użytkownicy zestawu 
Modius® nie powinni podejmować prób wymiany akumulatora w zestawie słuchawkowym. 
Zabrania się modyfikowania oraz otwierania produktu, ponieważ może to spowodować utratę gwarancji i 
zagrożenie bezpieczeństwa. 
Zestaw słuchawkowy należy ładować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z niniejszym przewodnikiem, 
używając zasilacza certyfikowanego przez uznane laboratorium testowe. 
 
Nie podejmować żadnych prac serwisowych lub konserwacyjnych (w tym czyszczenia lub ładowania) na 
urządzeniu podczas jego użytkowania   

 
 

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu  

   

  Jednym z postanowień dyrektywy europejskiej 2002/96/WE jest to, że produkty elektroniczne 
nie powinny być traktowane jak odpady elektroniczne i nie powinny być wyrzucane.  W celu przypominania 
niniejszej dyrektywy, wszystkie objęte nią produkty są oznaczane przekreślonym symbolem kosza na śmieci 
(z kółkami), w sposób przedstawiony powyżej.  
Po zakończeniu cyklu życia produktu, nie wolno wyrzucać takiego produktu ani akumulatorów do 
normalnych pojemników w gospodarstwie domowym, lecz należy dostarczyć je do punktu zbiórki sprzętu do 
recyklingu urządzeń elektronicznych. Niewłaściwe usuwanie może powodować  nagromadzenie 
szkodliwych toksyn w powietrzu, wodzie i glebie oraz może być szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
Informacja: Wkładki i chusteczki należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika lub kosza. 
 

 
 
Informacje o licencji  
 

 Urządzenie Modius® korzysta z łączności Bluetooth 

 
 

 
Regulamin 

 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.modiushealth.com/termsandconditions 

 

 
 

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

 

 Wyprodukowane przez Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 
8DN. 
 
© 2018 Neurovalens 
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