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Guia do usuário  
v1.0 

 
Modius® é uma nova tecnologia Careable® revolucionária que ajuda no processo de emagrecimento. 

 
 
Avisos e precauções: 
 

• Não utilize este produto caso você sofra de epilepsia ou utilize marca-passo. 

• Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Itens pequenos, como as almofadas de eletrodos, 
representam um perigo de asfixia. 

• Aviso: Não é permitida nenhuma modificação deste equipamento. 

•  Respeite todos os avisos e precauções detalhados na seção Avisos de segurança e precauções deste 
Guia do usuário para poder utilizar o fone de ouvido Modius® 
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1. Apresentação do Modius® 
 
Obrigado por adquirir o Modius® e parabéns por seu primeiro passo rumo ao emagrecimento! 
 
Modius® é um fone de ouvido de neuroestimulação transdérmica. O fone é alimentado por bateria e 
projetado para fornecer um nível baixo de energia na forma de ondas de neuroestimulação que estimulam a 
atividade do nervo craniano vestibular. A transmissão desta forma de onda (corrente) é realizada por meio 
de duas almofadas de eletrodos autoadesivas. As almofadas ficam colocadas sobre a pele, sobrepondo 
cada processo mastoide (por trás das orelhas). Quando ativado, o produto gera um pequeno impulso 
elétrico que pode ser ajustado pelo usuário para mais ou para menos. 
 
Depois de finalizado o ajuste para um nível em que o usuário perceba uma sensação de oscilação suave, 
confortável e tolerável, o estímulo fornecido pelo fone Modius® deverá preferencialmente ser mantido neste 
nível por toda a duração da sessão (uma hora). Mais ajustes podem ser feitos por meio do aplicativo 
Modius®. O dispositivo pode ser pausado usando o aplicativo, pressionando o ícone de pausa, ou 
pressionando o botão Power no fone de ouvido rapidamente duas vezes. Após a conclusão, o usuário 
remove o fone de ouvido e retira as almofadas de eletrodos. Quando o produto não estiver sendo usado, ele 
pode ser recarregado por meio de um cabo micro USB. Por razões de segurança, existem controles no 
software para prevenir que o dispositivo libere estímulos elétricos quando estiver plugado no cabo micro 
USB para recarga da bateria.  
 
Recomenda-se o uso por uma hora diária, e o fone de ouvidos Modius® interromperá os estímulos 
automaticamente se o uso atingir uma hora por dia.  O usuário não pode utilizar o dispositivo novamente 
durante um período de 16 horas, permitindo certa flexibilidade de rotinas de estímulo, se exigido. O fone de 
ouvido Modius® foi projetado para ser usado por pessoas maiores de 18 anos em ambiente doméstico. 

2. Embalagem Modius® – conteúdo 
 
1. Fone de ouvido Modius® 
2.    Manual do usuário - Modius®  
3.    Carregador e cabo de alimentação USB  
4.    150 almofadas em gel de eletrodos e 100 lenços embebidos em álcool  
 
 
Nota: Itens também exigidos para a operação do fone de ouvido Modius®, mas não fornecidos:  
Dispositivo móvel, como smartphone ou PC tablet, com sistema operacional Android 5.0 ou superior, ou iOS 
9 ou superior. 

 
 

3. Iniciando... 
 
Recarregando seu fone de ouvido Modius® 

 
• Conecte o cabo USB que acompanha seu fone de ouvido Modius® ao adaptador USB (fornecido) e 
conecte o cabo ao fone de ouvido. 
• Se o fone de ouvido estiver sendo recarregado, o LED indicador acenderá na cor âmbar. 
• Quando o fone de ouvido estiver carregado, o LED indicador âmbar se apagará. 
• Se você conectar o cabo de alimentação ao fone de ouvido e o LED indicador piscar na cor âmbar, o 
fone de ouvido está com algum problema de recarga (consulte "Resolução de problemas"). 
• Quando o nível da bateria estiver baixo, a luz âmbar piscará em sequências de três. Há também um 
indicador sonoro de três bipes. Quando você perceber estes indicadores de bateria baixa, significa que há 
até 60 minutos de estímulos (máx.) antes que o fone de ouvido se desligue. 
 
 
NOTA: Sempre desconecte o cabo de alimentação antes de usar seu fone de ouvido. Disponibilize espaço 
suficiente para o carregador USB para que ele possa ser removido com segurança do fone de ouvido e da 
fonte de energia. 
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Emparelhando seu fone de ouvido com seu dispositivo Bluetooth 

 
• Antes de iniciar: 

 Confirme que seu fone de ouvido esteja carregado (consulte "Carregando seu fone de ouvido 
Modius®") e que o cabo de alimentação 

 esteja desconectado. 
 Confirme que a tecnologia sem fio Bluetooth esteja habilitada em seu dispositivo móvel. 

Faça o download do aplicativo Modius® na Apple App Store ou Google Play e conclua o processo de 
registro. 
• Com o fone de ouvido desligado: 
 o Pressione o botão Power na lateral do fone de ouvido e segure por dois segundos 
 o Você ouvirá um bipe agudo e o botão Power piscará na cor branca. Um LED indicador azul 
piscará periodicamente para indicar que o fone de ouvido está pronto para o emparelhamento. 
• Inicie o aplicativo Modius® em seu dispositivo móvel, e o aplicativo começará a escanear por seu fone de 
ouvido. 
• Quando o fone de ouvido se conectar a seu aplicativo, você ouvirá um bipe e o LED indicador piscará na 
cor azul. Trata-se do fone de ouvido informando que seu dispositivo móvel solicitou emparelhamento com 
ele. 
• Clique uma vez no botão Power do fone de ouvido para aceitar o emparelhamento. 
• Seu dispositivo móvel apresentará uma notificação informando que o fone de ouvido 
deseja se emparelhar com seu dispositivo. Aceite o emparelhamento e o fone de ouvido emitirá dois bipes 
de confirmação. 
• Pode levar até dez segundos para a conclusão do emparelhamento. 
• Quando o emparelhamento for concluído, a tela do aplicativo mudará, exibindo o painel e os controles do 
usuário para operação de seu fone de ouvido. 
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4. Usando seu fone de ouvido Modius® 
 
Uso recomendado 

 
A utilização recomendável é de, no máximo, uma hora por dia.  Como funcionalidade de segurança, o 
Modius® interromperá automaticamente a produção de estímulos após uma hora de utilização por dia. Você 
poderá iniciar uma nova sessão após um período de 16 horas, o que permite uma rotina de utilização 
flexível.   

  Nota: Consulte a seção Avisos e Precauções para mais informações sobre segurança do produto. 
 

Como usar seu fone de ouvido 
 
• Utilize um lenço embebido em álcool para limpar a pele na área óssea dura atrás das orelhas 

(mastoides). 

• Remova a proteção plástica das almofadas em gel. 

     Afaste quaisquer fios de cabelo antes de fixar as almofadas em gel na pele limpa nas mastoides. 

• Coloque o fone de ouvido na cabeça conforme ilustrado na figura 1, com o botão Power alinhado acima 

da sua orelha direita. 

• Fixe nas almofadas em gel conectadas aos cabos do Modius® por trás de cada orelha. 

 
 

 
 

 

LED indicador  

Botão Power 

Cabo  

Almofadas de 
eletrodos 

 
 

  

 

 

 

 

 

Ligando seu fone de ouvido e iniciando uma nova sessão 

 
• Confirme que 
 o o fone de ouvido esteja carregado e emparelhado com seu dispositivo móvel. 
 o o fone de ouvido esteja posicionado confortavelmente em sua cabeça e os eletrodos estejam 
afixados 
 de acordo com as instruções. 
• Ligue o fone de ouvido pressionando o botão Power por dois segundos. Você ouvirá um aviso sonoro 
agudo e o LED branco começará a piscar regularmente. 
• Inicie o aplicativo Modius® e acesse a guia “Dashboard”. 
• Clique em “Start” no botão da tela, dando início à sua sessão e produção de estímulos 
• Depois de 60 minutos de uso você ouvirá três bipes agudos breves, e o LED indicador piscará na cor 
branca repetidamente em sequências de três, indicando o fim de sua sessão. 

Figura 1 
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Ajustando o nível de produção de estímulos 
 

• No aplicativo Modius®, acesse a guia “Dashboard”. 

• O nível de produção de estímulos pode ser ajustado usando os controles na tela, para cima ‘∧’ ou 
para baixo ‘∨’ 

• Cada vez que você ajusta o nível de produção de estímulos, o fone de ouvido emite um bipe para 
notificá-lo quanto à alteração realizada. 

• O nível de potência máxima do fone de ouvido é 10, e se você tentar aumentá-lo ainda mais serão 
emitidos dois bipes agudos breves para indicar que você já está no nível máximo. 

• O nível de potência mínimo do fone de ouvido é 1, e se você tentar reduzi-lo ainda mais serão 
emitidos dois bipes graves breves para indicar a interrupção da produção de estímulos e a entrada 
em nível 0, essencialmente um modo stand-by. 
 

* Caso sinta qualquer desconforto durante a sessão, interrompa-a e reduza a intensidade antes de retomá-
la. Consulte os avisos e precauções adicionais para mais informações. 

 
 

Reiniciando seu fone de ouvido Modius® 
 
Às vezes pode ser necessário reiniciar seu fone de ouvido caso esteja tendo problemas. Para reiniciar seu 
fone de ouvido, siga as instruções abaixo. 
 
NOTA: Reiniciar seu fone de ouvido pode fazer com que os dados não sincronizados com o aplicativo sejam 
perdidos. 
 

• Conecte o fone de ouvido Modius® ao cabo de alimentação fornecido e ao carregador USB 

• Confirme que o LED laranja esteja aceso (indicando que o fone de ouvido está em recarga) 

• Segure o botão Power na lateral do fone de ouvido por mais de dez segundos, até que sejam 
emitidos três bipes longos.    

• O fone de ouvido foi reiniciado, desconecte-o da fonte de energia. Agora você poderá continuar a 
utilizá-lo normalmente. 

 
Desligando seu fone de ouvido 
 

• Durante o uso, ou quando o fone de ouvido estiver em stand-by e pronto para ser usado, pressione 
o botão Power na lateral do fone de ouvido por pelo menos dois segundos. 

• Você ouvirá um bipe grave para indicar que o fone de ouvido foi desligado, e depois de dez 
segundos o aplicativo reverterá para o modo de busca por seu fone. 

• Recarregue o fone de ouvido após cada utilização, para prepará-lo para sua próxima sessão. 
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5. Resolução de problemas 
 

Problema Possível causa Solução 

Meu fone de ouvido liga mas 
não inicia uma sessão 

O fone de ouvido está 
conectado ao cabo de 
recarga 

Desconecte o cabo antes de 
tentar iniciar uma sessão 

Meu fone de ouvido não liga O fone de ouvido não está 
carregado 

Conecte o fone de ouvido ao 
cabo de alimentação 

O fone de ouvido entrou em 
modo stand-by profundo 

Conecte o fone de ouvido ao 
cabo de alimentação e tente 
ligá-lo 

Meu fone de ouvido funciona 
por um tempo e desliga 
sozinho 

A resistência entre as 
almofadas é muito alta 

Verifique se você utilizou o 
lenço embebido em álcool 
antes de posicionar as 
almofadas em gel à sua 
pele, se as almofadas estão 
corretamente posicionadas 
por trás de suas orelhas e se 
não há fios de cabelo entre 
as almofadas e sua pele. 

As almofadas afixadas aos 
eletrodos estão desgastadas 

Substitua as almofadas em 
gel no fone de ouvido 

Meu fone de ouvido não se 
conecta ao meu dispositivo 
móvel 

O Bluetooth não está 
habilitado em seu dispositivo 
móvel 

Verifique se o Bluetooth® foi 
habilitado em seu dispositivo 

Seu dispositivo móvel está 
tendo problemas ao 
pesquisar pelo fone de 
ouvido 

Reinicie o aplicativo em seu 
dispositivo móvel 

Durante o emparelhamento 
eu ouço três bipes graves e 
o LED indicador pisca três 
vezes na cor azul 

O fone de ouvido teve o 
tempo esgotado ao esperar 
para que você aceitasse a 
solicitação de 
emparelhamento de seu 
dispositivo móvel 

Desligue o fone de ouvido e 
tente emparelhar novamente 
seguindo as instruções em 
"Emparelhando seu fone de 
ouvido a seu dispositivo 
móvel" 

Estou sentindo desconforto 
ao usar o fone de ouvido 

O nível de potência do 
dispositivo pode estar muito 
alto 

Reduza o nível de potência 
do fone de ouvido usando o 
aplicativo até que você sinta 
uma sensação suave de 
oscilação ou até que o 
desconforto seja reduzido 
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Quando eu conecto o fone 
de ouvido ao carregador, o 
LED indicador pisca na cor 
âmbar 

O fone de ouvido está com 
algum erro de carregamento 

Tente conectar o cabo de 
alimentação a um plugue 
USB diferente, e se não 
resolver entre em contato 
com o suporte 

O LED indicador em meu 
fone de ouvido está 
piscando na cor âmbar e eu 
escuto três bipes breves 

A bateria do fone de ouvido 
está com pouca carga 

Recarregue o fone de ouvido 
(Consulte "Recarregando 
seu fone de ouvido 
Modius®") 

Quando tento ligar o fone de 
ouvido eu escuto três bipes 
graves 

A bateria do fone de ouvido 
está com pouquíssima carga 

Recarregue o fone de ouvido 
(Consulte "Recarregando 
seu fone de ouvido 
Modius®") 

 
 

 

6. Procurando por seu Modius®   
 
Fone de ouvido 

• Aplique as almofadas apenas nas mastoides, a área dura atrás das orelhas, conforme indicado nas 
instruções acima. Não coloque no peito ou em outro ponto qualquer da cabeça ou do pescoço.  
Consulte "Como usar seu fone de ouvido". 

• Utilize apenas quando estiver sentado ou deitado. 
• Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Este produto não é autorizado para menores de 18 

anos de idade. 
• Limpe-o com um pano macio.  
• Desligue o fone de ouvido após o uso. 
• Recarregue totalmente o fone de ouvido antes de colocá-lo de volta na caixa após cada uso. 
 
• Não utilize abrasivos agressivos ou detergentes fortes. 

• Evite molhar o fone de ouvido 

• Não o mergulhe em líquido. 

• Não o deixe receber luz do sol em excesso 

• Não deixe o Modius® em uma situação em que o arco esteja prensado ou esticado. Isto afetará o conforto 

e segurança do encaixe em sua cabeça. 

 
 
Almofadas em gel 
 
• Retire quaisquer fios de cabelo antes de afixar as almofadas em gel à pele limpa, para que os fios não 

grudem nas almofadas. 
• Verifique se sua pele está limpa e sem maquiagem, cremes e outras loções antes de utilizar as 

almofadas. 
• Limpe as mãos antes de manusear as almofadas e evite tocá-las com os dedos o máximo possível. 
Elimine as almofadas em local adequado após a utilização.  
• Não compartilhe as almofadas em gel com outro usuário. As almofadas são de uso exclusivo por um 

único usuário.  
• Não utilize as almofadas por mais de 60 minutos por sessão, de acordo com o recomendado. 
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7. Especificações técnicas e informações gerais do produto   
 

Especificações técnicas: Fone de ouvido Modius® 
 

Características elétricas 

Vida da bateria Aproximadamente 10 horas em nível 10 de produção de 
estímulos; aproximadamente 4 ou 5 dias de uso nominal 

Plugue de entrada  Micro USB protegido contra contato totalmente isolado 

Peso 85 g 

Dimensões 180x140x70mm 

Informações de entrada de energia 

Porta micro USB (qualquer porta USB ou carregador USB deve atender à EN/IEC 60601-1 para garantir segurança permanente, e 
somente o carregador fornecido com o produto deve ser usado para recarregar o Modius®)    
Voltagem: 4,75 - 5,25 V 
Corrente máxima: 155 mA - DC 

Voltagem de saída máxima 
Corrente de saída máxima 

20 V 
600 uA 

Bluetooth BLE - BGM113 

Banda de frequência operacional 2,4 GHz para a funcionalidade Bluetooth de baixa energia 

Máxima potência de RF transmitida +3 dBm 

Bateria (não substituível pelo usuário) de lítio-polímero de 4,2V e 155 mAh 

Condições ambientais de operação 

Ambiente Uso pessoal doméstico 

Faixa de temperatura 0°C a 40°C 

Resistência à água 0 m 

Nível de ruído 0 dB 

Condições ambientais de armazenamento 

Faixa de temperatura 0 a 40°C 

Umidade relativa < 95% 

Expectativa de vida útil  O equipamento tem garantia de 1 (um) ano, mas frequentemente 
tem maior durabilidade. 
 
Acessórios (conectores, almofadas e lenços) não são cobertos 
pela garantia 

• A vida útil dos conectores varia consideravelmente 
com o uso.  Sempre manuseie os conectores com 
cuidado 

• As almofadas de eletrodo duram somente uma 
aplicação, e as informações dos fabricantes devem ser 
consultadas quanto à validade. 

• Consulte a embalagem dos fabricantes quanto à 
validade dos lenços. 

Tempo de armazenamento  • A unidade de fone de ouvido não tem tempo de 
armazenamento fixado 

• Consulte as informações dos fabricantes para o tempo 
de armazenamento dos acessórios (almofadas, 
conectores e lenços) 

 
 

Símbolo Informações 
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Consulte os símbolos adicionais e guia do usuário para mais 
informações 

 
Número de série no rótulo do produto para identificação 

 Siga as instruções para uso 
(utilizado em conformidade com a EN/IEC 
60601-1) 

   5.0v Corrente contínua  
Corrente contínua na voltagem apresentada.   

 
Parte aplicada do tipo BF 

 
Não utilize se a embalagem estiver danificada 

 
A unidade não é à prova d'água.  Proteção contra umidade 

  
Número de itens por embalagem 

 Condições de armazenamento: 0 a 40 graus Celsius 

 Umidade relativa: < 95% 

  
Aterramento de proteção (terra) 

 Não utilizar em usuários com marca-passo 

 Não há proteção contra o contato e entrada de objetos, nem 
proteção contra a entrada de líquidos 

 Consulte as instruções para uso antes de utilizar este dispositivo, 
e o desrespeito às instruções no IFU (como a colocação dos 
eletrodos no local correto) pode ser nocivo ao usuário 

 
  

 

Consumíveis (almofadas de eletrodo, lenços) 
Utilize somente os consumíveis fornecidos na embalagem ou recomendados pela Neurovalens. 
Consulte as instruções do fabricante detalhadas na embalagem do produto. 

 
Política de garantia e devolução 

 
Para mais informações, acesse www.modiushealth.com/returnsandwarranty 

http://www.modiushealth.com/
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8. Avisos de segurança e regulamentares  
 

Declaração de conformidade - nome do modelo: ML600 
 
Pelo presente, a Neurovalens declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais 
e outras provisões relevantes da Diretiva de Segurança Geral dos Produtos 2001/95/EC e Diretiva de 
Equipamentos de Rádio 2014/53 EU. Para acessar a íntegra da Declaração de Conformidade, acesse 
www.modiushealth.com/compliance. 
 
O equipamento fone de ouvido Modius® está classificado para um funcionamento não contínuo. O 
Modius®, juntamente com o carregador USB fornecido em conformidade com as normas relativas à 
segurança elétrica EN/IEC 60601-1, é considerado como um sistema de equipamento médico (ME 
SYSTEM) na realização das suas funções. 
 
Todas as partes aplicadas são consideradas de classe BF. A classificação IP do fone de ouvido é zero. Isto 
significa que não há proteção contra o contato e entrada de objetos, nem proteção contra a entrada de 

líquidos. 
 
 
Contém a ID FCC: QOQBGM113 
Este dispositivo atende à Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições 
a seguir:  

  1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e  
  2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que 
possa causar operação indesejável. 
 

        O Modius® cumpre os requisitos essenciais aplicáveis da Diretiva de Equipamentos de Rádio 
2014/53 EU. 
 
 
       O Modius® está em conformidade com as normas de EMC no mercado australiano e 
neozelandês. 
 
As entidades reguladoras de dispositivos médicos sob a alçada das quais o Modius® se encontra 
atualmente à venda consideram o Modius® como um dispositivo de bem-estar geral e, portanto, não 
impõem os requisitos normativos aplicáveis a dispositivos médicos. 
 
Certificado via Silicon Labs   FCC-15C 
ID FCC:     QOQBGM113  
ID IC:      5123A-BGM113 

 
 

Declaração de segurança 

 
Este equipamento foi testado para atender à certificação de segurança e compatibilidade eletromagnética 
em conformidade com as especificações de Padrões EN: EN301489-3, EN301489-17 e EN 60950-1, IEC 
60601-1, IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-11. 
 
O Modius® foi testado e cumpre as normas reconhecidas para imunidade em interferência de 
radiofrequência na gama de frequência operacional de 2,4 GHz.  
Nota: O Modius® é indicado apenas para a utilização em adultos, com mais de 18 anos de idade, com 
objetivos próprios de perda e controle de peso. 

 

  

http://www.modiushealth.com/compliance
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Precauções e avisos de segurança – Fone de ouvido 

 Avisos e precauções: 
 
Consulte as informações e instruções fornecidas antes de utilizar o fone de ouvido Modius®. 
Coloque as almofadas em gel de eletrodos apenas nas mastoides, atrás das orelhas, conforme as 
instruções fornecidas. Não coloque no peito ou em outro ponto qualquer da cabeça ou do pescoço. 
Não utilize se você estiver em gestação, tiver epilepsia reflexa ativada por estimulação vestibular, ou caso 
use um marca-passo. 
A utilização do Modius® deverá ser interrompida imediatamente caso ocorram reações inesperadas. 
 
 

• Aplique as almofadas apenas nas mastoides, a área dura atrás das orelhas, conforme indicado nas 
instruções acima. Não coloque no peito ou em outro ponto qualquer da cabeça ou do pescoço.  
Consulte "Como usar seu fone de ouvido". 

• Utilize apenas quando estiver sentado ou deitado. 

• Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Este produto não é autorizado para menores 
de 18 anos de idade. Itens pequenos, como as almofadas de eletrodos, representam um perigo de 
asfixia. 

• Recarregue o fone de ouvido em uma área bem ventilada, já que gases podem ser produzidos 
quando a bateria estiver em recarga. 

 
 
 

• Não utilize se você estiver em gestação, tiver epilepsia reflexa ativada por estimulação vestibular, 
ou caso use um marca-passo, cardiodesfibrilador ou dispositivo de neuroestimulação. Nota: O 
Modius® estimula o sistema vestibular cerebral (balanço). Portanto, embora não deva afetar a 
maioria das pessoas com epilepsia, pode desencadear uma crise epilética em pessoas com 
epilepsia vestibular reflexa. Se estiver em dúvida, o potencial usuário com epilepsia deve primeiro 
conversar com seu médico da família.  

• Não utilize o dispositivo enquanto estiver em movimento, já que ele poderá afetar o seu equilíbrio. 

• Não utilize o dispositivo durante o consumo de álcool, ao dirigir ou durante a operação de 
maquinaria de qualquer gênero.  

• Não utilize o dispositivo em ambientes úmidos, nem mergulhe o fone de ouvido em água. 

• Não compartilhe as almofadas em gel com outro usuário. As almofadas são de uso exclusivo por 
um único usuário.  

• Não utilize as almofadas por mais de 60 minutos por sessão, de acordo com o recomendado. 

• Recomenda-se descartar a almofada após cada uso. O uso prolongado ou repetido de qualquer 
almofada pode reduzir a sua eficácia ou levar à irritação da pele. 

• Não aplique almofadas em pele irritada ou ferida.  

• Remova as almofadas da pele com cuidado após o uso. Elimine as almofadas em local adequado 
após a utilização. 

• Não tente remover as baterias. Elas não são substituíveis pelo usuário. 
 
Nota:  
O dispositivo não é um aparelho médico, nem substitui um estilo de vida saudável ou a supervisão 
profissional de um médico. 
A utilização do Modius® deverá ser interrompida imediatamente caso ocorram reações inesperadas. Caso 
sinta qualquer desconforto durante a sessão, interrompa-a e reduza a intensidade antes de retomá-la. 
Possíveis perigos ou efeitos adversos incluem: irritação cutânea; desconforto causado pelo estímulo; 
sensação de desequilíbrio; náusea ocasional; e, em alguns casos, vômitos. Caso o problema persista após 
um ou dois dias, consulte o seu médico. 
A utilização recomendável é de, no máximo, uma hora por dia. O Modius® interromperá automaticamente a 
produção de estímulos se você exceder uma hora de uso diário ou um período de 16 horas, para evitar que 
você seja "bloqueado" se desejar usar o Modius algumas horas antes em algum dia.  
Não se deve abusar das instruções de reinicialização para aumentar a utilização pessoal diária. 
Leia e acate estes avisos e instruções. Mantenha este manual juntamente com o fone de ouvido 

 
 

Precauções quanto à bateria interna 
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Seu fone de ouvido Modius® possui uma bateria embutida não substituível.  Usuários do Modius® não 
devem tentar substituir a bateria do fone de ouvido. 
Não adultere seu produto ou tente abrir, sob pena de perder a garantia e incorrer em risco à segurança. 
Recarregue o fone de ouvido em conformidade com as instruções fornecidas neste guia, usando uma fonte 
de alimentação certificada por um laboratório de testes reconhecido. 
 
Não tente realizar manutenção ou reparos (incluindo limpeza ou recarga) do dispositivo enquanto ele estiver 
sendo usado   

 
 

Informações de reciclagem e descarte  

   

  Uma das provisões da diretiva europeia 2002/96/CE é que todo equipamento eletrônico não 
deve ser tratado como lixo eletrônico ou jogado fora.  Para lembrá-lo desta diretiva, todos os produtos 
afetados estão agora sendo marcadas com o símbolo da lixeira com uma cruz, conforme demonstrado 
acima.  
No fim da vida útil do produto, não jogue fora o produto ou suas baterias em lixo normal. Leve-o para um 
ponto de coleta para reciclagem de equipamentos eletrônicos. O descarte incorreto pode causar o acúmulo 
de toxinas nocivas no ar, água e solo, e pode ser prejudicial para a saúde humana.  
Nota: Descarte as almofadas em local adequado após a utilização. 
 

 
 
Informações de licença  
 

 O Modius® utiliza Bluetooth 

 
 
 
Termos e condições 

 
Para mais informações, acesse www.modiushealth.com/termsandconditions 
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www.modiushealth.com 
team@modiushealth.com 
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