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Kullanıcı Kılavuzu  
v1.0 

 
Modius® daha ince bir vücuda sahip olmanızı sağlayan, çığır açıcı, yeni bir teknolojidir®. 

 
 
Uyarılar ve önlemler: 
 

• Epilepsi hastasıysanız veya kalp pili taşıyorsanız bu ürünü kullanmayın. 

• Bu ürünü çocuklardan uzak tutun. Elektrot pedleri gibi küçük ürünler boğulma tehlikesine yol açarlar. 

• Uyarı: Bu cihaz üzerinde değişiklik yapamazsınız. 

•  Modius® Baş Takımını kullanmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzunun Güvenlik Uyarıları ve Önlemleri 
bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan tüm uyarı ve önlemlere riayet ediniz. 
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1. Modius®’un Tanıtımı 
 
Modius®’u satın aldığınız için teşekkür ederiz, daha hafif bir hayata yönelik ilk adımınızdan dolayı sizi tebrik 
ederiz! 
 
Modius® ,transdermal bir nörositimülasyon baş takımıdır. Bu baş takımı, vestibüler kraniyal sinir aktivitesini 
uyaran nörostimülasyon dalga formunda düşük düzeyde enerji verecek şekilde tasarlanmış, pille çalışan bir 
baş takımıdır. Bu dalga formu (geçerli) kendinden yapışkanlı iki adet elektrot pedi aracılığıyla uygulanır. Bu 
pedler (kulakların arkasında yer alan) her bir mastoid kemiğinin üzerine yerleştirilir. Ürün açıldığında, küçük 
bir elektrik impuls gönderir ve bu impuls kullanıcı tarafından artırılıp, azaltılabilir. 
 
Kullanıcının tolere edilebileceği, rahat ve hafif bir sallanma hissi duyuncaya kadar ayarlandığında, Modius® 
baş takımı tarafından sağlanan uyarım, seans boyunca ideal olarak bu seviyede kalmalıdır (1 saat). Modius® 
Uygulaması kullanılarak ilave ayarlamalar yapılabilir. Cihaz, uygulamadan yararlanılarak duraklatma 
simgesine basılarak veya baş takımı üstündeki güç düğmesine iki kez hızlı bir şekilde basılarak 
duraklatılabilir. İşlem sona erdiğinde kullanıcı baş takımını çıkarır ve her kullanımdan sonra elektrot pedlerini 
atar. Ürün kullanılmadığında, bir mikro-USB kabloyla şarj edilebilir. Güvenlik nedenlerinden dolayı, cihaz 
pilinin şarj edilmesi amacıyla mikro-USB kablosuna takılıyken elektrik uyarımı vermesini önleyen yazılım 
kontrolleri mevcuttur.  
 
Tavsiye edilen kullanım süresi günde 1 saattir, kullanım süresinin günde bir saatin üzerine çıkması halinde 
Modius® baş takımı uyarımı otomatik olarak sonlandırır.  Kullanıcı cihazı 16 saatlik dönem içinde tekrar 
kullanamaz, bu, gerektiğinde uyarım rutinlerine bir parça esneklik kazandırır. Modius® Baş Takımı ev 
ortamında, 18 yaş üzeri kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

2. Modius® paketi – içindekiler 
 
1. Modius® Baş Takımı 
2.    Modius® Kullanıcı Kılavuzu  
3.    USB şarj kablosu ve şarj cihazı  
4.    150 adet elektrot jel pedi, 100 adet alkollü mendil.  
 
 
Not: Modius® Baş Takımının çalışması için gerekli olan ancak temin edilmeyen parçalar:  
Mobil Cihaz; yani, Android 5.0 veya üzeri ya da iOS 9 veya üzeri işletim sistemine sahip Akıllı Telefon veya 
Tablet Bilgisayar. 

 
 

3. Başlarken... 
 
Modius® baş takımının şarj edilmesi 

 
• Modius® baş takımıyla birlikte verilen USB güç kablosunu USB fiş adaptörüne (temin edilen) ve kabloyu ise 
baş takımına bağlayın. 
• Baş takımı başarılı bir şekilde şarj ediliyor ise, LED göstergesi koyu sarı renkte yanacaktır. 
• Baş takımı şarj olduğunda koyu sarı LED göstergesi kapanır. 
• Güç kablosunu baş takımına bağlarsanız ve LED göstergesi koyu sarı renkte yanıp sönüyorsa, 
baş takımı bir şarj hatasına maruz kalıyordur (bkz. "Sorun Giderme"). 
• Pil seviyesi düştüğünde koyu sarı ışığın arka arkaya 3 kez yanıp söndüğünü görürsünüz. Ayrıca 3 sinyal 
sesi de duyulur. Söz konusu düşük pil göstergelerini görmeniz, baş takımının kendini kapatmadan önce 60 
dakikalık uyarım (maks) süresinin kaldığını gösterir. 
 
 
NOT: Baş takımınızı kullanmayı denemeden önce şarj kablosunu ayırdığınızdan emin olun. Baş takımından 
ve güç kaynağından güvenli şekilde çıkarılabilmesi için USB Şarj cihazı için yeterli alan ayırdığınızdan emin 
olun. 
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Baş takımınızı Bluetooth cihazınızla eşleştirme 

 
• Başlamadan önce şunlara dikkat edin: 

 Baş takımınız şarj edilmiş (bkz. “Modius® baş takımınızı şarj etme”) ve şarj kablosu 
 ayrılmış olmalıdır. 

 Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi mobil cihazınızda etkinleştirilmiş olmalıdır. 
Modius® uygulamasını Apple App Store veya Google Play’den yüklemeli ve kayıt işlemini tamamlamalısınız. 
• Baş takımı kapalıyken: 
 o Baş takımının yan tarafındaki güç düğmesine 2 saniye basın ve basılı tutun 
 o Tiz bir uyarı sesi duyacaksınız ve güç düğmesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır. 
Periyodik olarak yanıp sönen mavi LED göstergesi baş takımının eşleşmeye hazır olduğunu gösterir. 
• Modius® uygulamasını mobil cihazınızda başlatın, uygulama baş takımınızı taramaya başlar. 
• Baş takımı uygulamaya bağlandıktan sonra bir uyarı sesi duyacaksınız ve LED göstergesi mavi renkte 
yanıp sönecektir. Bu, mobil cihazınızın kendisi ile eşleşmek istediğini bildiren baş takımıdır. 
• Eşleştirmeyi kabul etmek için baş takımındaki güç düğmesine bir kez tıklayın. 
• Mobil cihazınızda, baş takımınızın cihazınızla eşleşmek 
istediğini bildiren bir bildirim görüntülenir. Eşleştirmeyi onaylayın, baş takımından eşleşmeyi onayladığına 
dair iki uyarı sesi gelir. 
• Eşleştirmenin tamamlanması yaklaşık 10 saniye sürebilir. 
• Eşleşme tamamlandığında, Uygulama ekranı değişerek size baş takımını çalıştırmanızı sağlayan gösterge 
tablosu ve kullanıcı kumandalarını gösterir. 
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4. Modius® Baş Takımınızın Kullanımı 
 
Önerilen kullanım 

 
Önerilen kullanım, günde maksimum 1 saattir.  Güvenlik özelliği olarak, günde 1 saat kullanımını aşarsanız, 
Modius® uyarımı otomatik olarak durdurur. 16 saatlik süre geçtikten sonra yeni bir seans başlatabilirsiniz, bu 
kullanım rutininize esneklik getirir.   
  Not: Ürün güvenliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uyarılar ve Önlemler. 

 

Baş takımınız nasıl takılır 
 
• Bir alkollü mendil ile mastoidleri yani kulaklarınızın arkasındaki sert kemikli bölgeyi temizleyin. 

• Koruyucu plastik kapağı jel pedlerden çıkarın. 

     Jel pedleri mastoidlerinizin üzerindeki temiz cilde yapıştırmadan önce tüm saç tellerini fırçalayarak 

temizleyin. 

• Baş takımını Şekil 1’de gösterildiği gibi sağ kulağınızın üzerindeki güç düğmesi ile aynı hizaya getirerek 

yerleştirin. 

• Modius® kablo düğmelerini her bir kulağınızın arkasında bulunan jel pedlerinin üzerine yapıştırın. 

 
 

 
 

 

LED Göstergesi  

Güç Düğmesi 

Kablo  

Elektrot pedleri 
 

 
  

 

 

 

 

 

Kulaklığınızı açma ve yeni bir seans başlatma 

 
• Şunları sağlayın 
 o Baş takımını şarj edin ve mobil cihazınızla eşleştirin. 
 o Baş takımı başınızın üzerinde rahat konumlandırılmış ve elektrotlar talimatlara 
 uygun olarak takılmış olmalıdır. 
• Güç düğmesine 2 saniye boyunca basarak baş takımını açın. Tiz bir uyarı sesi duyacaksınız ve beyaz LED 
periyodik olarak yanıp sönmeye başlayacaktır. 
• Modius® uygulamasını başlatın ve “Dashboard” sekmesine gidin. 
• Ekran düğmesi üstündeki “Start”a tıklayın – Böylelikle uyarımınız ve seansınız başlamış olur 
• 60 dakikalık kullanım sonunda 3 kısa, tiz bir uyarı sesi duyup, LED göstergesi art arda3 beyaz renkte yanıp 
söndüğünde, seansınızı tamamlamış olmalısınız. 

  

Şekil 1 
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Uyarım Seviyesini Ayarlama 
 

• Modius® uygulamasında, “Dashboard” sekmesine gidin. 

• Uyarım seviyesi ekran üstü kumandalar kullanılarak ayarlanabilir, söz konusu seviye yukarı ‘∧’ veya 
aşağı ‘∨’ ayarlanabilir 

• Uyarım seviyesini her ayarlayışınızda, baş takımından, uyarım seviyesinin değiştiğini bildiren bir 
uyarı sesi gelir. 

• Baş takımının maksimum güç seviyesi 10'dur, eğer güç seviyesini daha fazla artırmaya çalışırsanız, 
azami güç seviyesinde olduğunuzu belirtmek için 2 kısa, tiz bir uyarı sesi duyarsınız. 

• Baş takımının minimum güç seviyesi 1'dir, eğer güç seviyesini daha fazla azaltırsanız, baş takımının 
artık uyarımda bulunmadığını ve esas olarak bekleme modunda '0' seviyesinde olduğunu gösteren 2 
kısa, pes bir uyarı sesi duyarsınız. 
 

* Seans sırasında herhangi bir rahatsızlık duyarsanız, seansı duraklatın ve devam etmeden önce yoğunluğu 
azaltın. Daha fazla bilgi için diğer uyarılara ve önlemlere bakın. 

 
 

Modius® baş takımınızın sıfırlanması 
 
Arada sorun yaşıyorsanız, baş takımınızı sıfırlamanız gerekebilir. Baş takımınızı sıfırlamanız gerekiyorsa, 
aşağıdaki talimatları uygulayın. 
 
NOT: Baş takımınızı sıfırlamak, uygulama ile senkronize edilmemiş verilerinizin kaybolmasına neden olabilir. 
 

• Modius® Baş Takımını verilen güç kablosuna ve USB şarj cihazına bağlayın 

• Turuncu LED’in yandığından emin olun (baş takımının şarj olduğunu gösterir) 

• 3 uzun uyarı sesi duyana kadar baş takımının yan tarafındaki güç düğmesine 10 saniyeden fazla 
basılı turun.    

• Baş takımı artık sıfırlanmıştır, güç kaynağından çekebilirsiniz. Artık cihazınızı normal şekilde 
kullanmaya devam edebilirsiniz. 

 
Baş takımınızı kapatma 
 

• Kullanım sırasında veya baş takımı beklemede olduğu ve kullanılmaya hazır olduğu zaman, baş 
takımının yanındaki güç düğmesine en az 2 saniye basın. 

• Baş takımının kapatıldığına işaret etmek için pes bir uyarı sesi duyacaksınız ve 10 saniye sonra 
uygulama baş takımınızı aramaya dönecektir. 

• Baş takımınızı her kullanımdan sonra şarj edin, bir sonraki oturuma hazır olun. 
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5. Sorun giderme 
 

Sorun Olası Neden Çözüm 

Baş takımım açılıyor, ancak 
bir seansı başlatmama izin 
vermiyor 

Baş takımı şarj kablosuna 
bağlıdır 

Bir seansı başlatmaya 
çalışmadan önce kablonun 
bağlantısını kesin 

Baş takımım açılmıyor Baş takımı şarj edilmemiş Baş takımını şarj kablosuna 
bağlayın 

Baş takımı derin bir bekleme 
moduna girmiştir 

Baş takımını şarj kablosuna 
bağlayın ve açmaya çalışın 

Baş takımım bir süre 
çalışıyor ve sonra 
kendiliğinden kapanıyor 

Pedler arasındaki direnç çok 
yüksektir 

Jel pedleri cildinize 
uygulamadan önce alkollü 
mendil kullandığınızdan, 
pedlerin kulaklarınızın 
arkasına doğru 
yerleştirildiğinden ve pedler 
ile cildiniz arasında saç 
olmadığından emin olun 

Elektrotlara yapıştırılmış 
pedler yıpranmıştır 

Baş takımındaki jel pedleri 
değiştirin 

Baş takımım mobil cihazıma 
bağlanmıyor 

Mobil cihazınızda Bluetooth 
etkin değildir 

Bluetooth®'un cihazınızda 
etkinleştirilmiş olduğundan 
emin olun 

Mobil cihazınız baş takımını 
ararken bazı sorunlar 
yaşıyor 

Mobil cihazınızdaki 
uygulamayı yeniden başlatın 

Eşleştirme sırasında, 3 kısa, 
pes uyarı sesi duyuyorum ve 
LED göstergesi mavi olarak 
3 kez yanıp sönüyor 

Baş takımı eşleştirme 
isteğini mobil cihazdan kabul 
etmenizi beklerken zaman 
aşımına uğramıştır 

Baş takımını kapatın ve “Baş 
takımınızı mobil cihazınızla 
eşleştirme” kısmındaki 
talimatları izleyerek 
eşleştirmeyi tekrar deneyin. 

Baş takımını kullanırken 
rahatsızlık duyuyorum 

Cihazın güç seviyesi çok 
yüksek olabilir 

Hafif bir sallantı algısı 
hissedene kadar veya 
rahatsızlık hafifleyinceye 
kadar uygulamayı kullanarak 
baş takımının güç düzeyini 
azaltın 
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Baş takımını şarj cihazına 
bağladığımda LED 
göstergesi sarı renkte yanıp 
sönüyor 

Baş takımı bir şarj hatasına 
maruz kalıyordur 

Şarj kablosunu farklı bir USB 
fişine takmayı deneyin, 
ancak bu sorunu çözmezse 
lütfen destek birimi ile 
iletişime geçin. 

Baş takımımın üzerindeki 
LED göstergesi sarı renkte 
yanıp sönüyor ve 3 kısa 
alçak uyarı sesi duyuyorum 

Baş takımının pili zayıftır Baş takımını şarj edin (Bkz. 
"Modius® Baş Takımınızı 
Şarj Etme") 

Baş takımını açmaya 
çalıştığımda 3 alçak sinyal 
sesi duyuyorum 

Baş takımının pili kritiktir Baş takımını şarj edin (Bkz. 
"Modius® Baş Takımınızı 
Şarj Etme") 

 
 

 

6. Modius® Cihazınızın Bakımı   
 
Baş takımı 

• Pedleri, yukarıdaki talimatlara uygun şekilde, mastoidlere, yani kulağınızın arkasındaki sert kemikli 
bölgeye uygulayın. Göğsünüze veya başınızın veya boynunuzun başka yerlerine koymayın.  “Baş 
Takımınız nasıl takılır” kısmına bakın. 

• Yalnızca otururken veya yatarken kullanın. 
• Bu ürünü çocuklardan uzak tutun. 18 yaşın altındaki hiç kimse bu ürünü kullanmamalıdır. 
• Yumuşak bir bezle silerek temizleyin.  
• Baş takımını kullandıktan sonra kapatın. 
• Her kullanımdan sonra, baş takımını kılıfına geri yerleştirmeden önce şarj edin. 
 
• Sert aşındırıcılar veya güçlü deterjanlar kullanmayın. 

• Baş takımını ıslatmaktan kaçının 

• Sıvıya batırmayın. 

• Aşırı güneş ışığı altında bırakmayın. 

• Modius®'u baş bandının ezilmesine ya da gerilmesine neden olacak bir durumda bırakmayınız. Bu, 

başınıza oturmanın sağladığı rahatlığı ve güvenliği etkileyecektir. 

 
 
Jel pedler 
 
• Jel pedleri temiz cilde yapıştırmadan önce tüm saç tellerini fırçalayarak temizleyin, aksi takdirde bunlar 

pedlere yapışabilirler. 
• Pedleri kullanmadan önce cildinizin temiz ve makyaj, krem ve diğer losyonlardan arındırılmış olduğundan 

emin olun. 
• Pedleri tutmadan önce ellerinizi temizleyin ve mümkün olduğunca bunlara parmaklarınızla dokunmamaya 

özen gösterin. 
Kullanımdan sonra pedleri uygun bir kutuya veya tenekeye atın.  
• Jel pedleri başka kimseyle paylaşmayın. Pedler yalnızca tek kişinin kullanımı içindir.  
• Seans başına önerilen 60 dakikadan daha uzun süre ped kullanmayınız. 
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7. Genel ürün bilgileri ve teknik özellikler   
 

Teknik Özellikler: Modius® Baş Takımı 
 

Güç Özellikleri 

Pil Ömrü 10. Seviye Uyarımda yakl. 10 sa - Yakl. 4 veya 5 Gün Nominal 
kullanım 

Giriş Soketi  Tamamen yalıtılmış dokunma korumalı mikro USB 

Ağırlık 85g 

Boyut 180x140x70 mm 

Güç Kaynağı Giriş Bilgileri 

Micro USB Port (USB portu veya USB şarj cihazı EN/IEC 60601-1’e göre onaylanmalıdır, Kesintisiz güvenliği sağlamak için, 

Modius®’u şarj etmek için sadece ürünle birlikte verilen şarj cihazı kullanılmalıdır)    

Gerilim: 4,75 – 5,25V 
Maks. akım 155mA DC 

Maksimum çıkış gerilimi 
Maksimum çıkış akımı 

20V 
600uA. 

Bluetooth BLE - BGM113 

Çalışma frekansı bandı Bluetooth düşük enerjili işlevsellik için 2.4GHz 

İletilen maksimum RF gücü +3 dBm 

Batarya (Batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez) Lityum Polimer 4.2V 155mAh 

Çalıştırmayla İlgili Çevresel Koşullar 

Çevre Evde Kişisel Kullanım 

Sıcaklık Aralığı 0°C ila 40°C 

Suya Karşı Dayanıklılık 0 m 

Gürültü seviyesi 0dB 

Saklamayla İlgili Çevresel Koşullar 

Sıcaklık Aralığı 0 - 40°C 

Bağıl Nem <%95 

Beklenen Hizmet ömrü  Makine 1 yıl garantilidir, ancak çoğu kez daha uzun sürecektir. 
 
Aksesuarlar (kablolar, pedler ve mendiller) garanti kapsamına 
girmez 

• Kablo ömrü büyük ölçüde kullanıma bağlıdır.  Kabloları 
her zaman özenle tutun 

• Elektrot pedleri sadece 1 uygulama için geçerlidir ve 
son kullanma tarihi için üretici bilgilerine bakın. 

• Mendilin son kullanma tarihi için lütfen üreticilerin 
paketine bakın. 

Saklama Ömrü  • Baş takımının sabit bir raf ömrü yoktur 

• Aksesuarların raf ömrü için üreticilerin bilgilerine bakın 
(pedler, kablolar ve mendiller) 

 
 

Sembol Bilgi 

 

Daha fazla bilgi için lütfen ek sembollere ve kullanıcı kılavuzuna 
bakın. 
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Ürün etiketindeki seri numarası ürünü tanımlamak içindir 

 Kullanım Talimatlarına Uyun 
(EN/IEC 
60601-1 uyarınca kullanılmıştır). 

   5.0v Doğru Akım  
Gösterilen voltajda doğru elektrik akımı.   

 
Tip BF Uygulanan Parça 

 
Ambalajı hasarlı ürünleri kullanmayın 

 
Ünite suya dayanıklı değildir.  Nemden koruyun 

  
Her pakette bulunan parça sayısı 

 Saklama koşulları: 0 – 40 Derece 

 Bağıl Nem: <%95 

  
Koruyucu Topraklama (Topraklama) 

 Kalp pili varsa kullanmayın 

 Temasa, nesne girişine ve sıvı girişine ilişkin bir koruma 
bulunmamaktadır 

 Cihazı kullanmadan önce talimatlara bakın, kullanma kılavuzu 
içindeki talimatlara uyulmaması (örn, elektrotların doğru yere 
yerleştirilmesi) kullanıcının zarar görmesine neden olabilir 

 
  

 

Sarf malzemeleri (elektrot pedleri, mendil) 
Sadece paket içinde verilen veya Neurovalens tarafından önerilen sarf malzemelerini kullanın. 
Ürün ambalajında ayrıntılı olarak belirtilen üretici talimatlarına bakın. 

 
İade ve Garanti politikası 

 
Daha fazla bilgi için  www.modiushealth.com/returnsandwarranty adresine gidin 

 

http://www.modiushealth.com/
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8. Mevzuat ve Güvenlik bildirimleri  
 

Uygunluk Bildirimi - Model adı: ML600 
 
İşbu belge ile, Neurovalens, bu ürünün Direktifler, Genel Ürün Güvenliği Direktifi - 2001/95/EC ve 2014/53 
AB Telsiz Ekipmanları Direktifi'nin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. 
Uyumluluk Bildirgesinin tamamını görüntülemek için  www.modiushealth.com/complianceadresini ziyaret 
edin. 
 
Modius® baş takımı, kesintili çalışma için sınıflandırılmıştır. Elektrik güvenlik standartları EN/IEC 60601-1 
uyarınca USB şarj cihazıyla birlikte temin edilen Modius® işlevini yerine getiren bir Tıbbi Ekipman Sistemi 
(ME SİSTEMİ) olarak kabul edilmektedir. 
 
Uygulanan tüm parçalar BF sınıfı olarak kabul edilmektedir. Baş takımının IP değeri sıfırdır. Bu, temasa, 

nesne girişine ve sıvı girişine ilişkin bir koruma bulunmadığını göstermektedir. 
 
 
FCC ID Numarası: QOQBGM113 
Bu cihaz FCC Kuralları Kısım 15'e uyumludur. Cihaz aşağıdaki iki şart altında çalıştırılabilir:  
  1. Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, ve  

  2. Bu cihaz istenmeyen çalışmaya yol açabilecek parazitler dahil alınan bütün parazitleri 
kabul etmelidir. 
 

        Modius® 2014/53 AB Telsiz Ekipmanları Direktifi’nin yürürlükteki temel gerekliliklerine uygundur. 
 
 
       Modius® Avustralya ve Yeni Zelanda pazarındaki EMC standartlarına uygundur. 
 
Halihazırda Modius® satan Tıbbi Cihaz Düzenleyicileri Modius®’u bir Genel Sağlık cihazı olarak kabul eder 
ve bu nedenle yasal zorunlulukları yerine getirmez. 
 
Silicon Labs onaylıdır  FCC-15C 
FCC ID:    QOQBGM113  
IC ID:     5123A-BGM113 

 
 

Güvenlik bildirimi 

 
Bu ekipman, EN Standartlarının özelliklerine uygun olarak elektromanyetik uyumluluk ve güvenlik 
sertifikasyonuna uygun olarak test edilmiştir: EN301489-3, EN301489-17 ve EN 60950-1, IEC 60601-1, IEC 
60601-1-2 ve IEC 60601-1-11. 
 
Modius®, 2.4 GHz çalışma frekansı aralığında radyo frekansı girişimine karşı bağışıklık için test edilmiştir ve 
bunun için kabul edilmiş standartlara uygundur.  
Not: Modius®’un yalnızca 18 yaş üstü erişkinlere kilo kaybı ve ağırlık yönetimi hedefleri konusunda yardımcı 
olacağı belirtilmektedir. 
 
  

http://www.modiushealth.com/compliance
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Güvenlik uyarıları ve önlemleri – Baş takımı 

 Uyarılar ve Önlemler: 
 
Modius® baş takımını kullanmadan önce verilen bilgilere ve talimatlara bakın. 
Verilen talimatlara uygun olarak elektrot jel pedleri sadece mastoidlerin üzerine, kulakların arkasına 
yerleştirin. Göğsünüze veya başınızın veya boynunuzun başka yerlerine koymayın. 
Hamileyseniz, vestibüler uyarımla tetiklenen refleks epilepsisine sahipseniz veya bir kalp pili takıyorsanız 
kullanmayın. 
Beklenmedik reaksiyonlar meydana gelmesi durumunda Modius® kullanımını derhal durdurulmalıdır. 
 
 

• Pedleri, yukarıdaki talimatlara uygun şekilde, mastoidlere, yani kulağınızın arkasındaki sert kemikli 
bölgeye uygulayın. Göğsünüze veya başınızın veya boynunuzun başka yerlerine koymayın.  “Baş 
Takımınız nasıl takılır” kısmına bakın. 

• Yalnızca otururken veya yatarken kullanın. 

• Bu ürünü çocuklardan uzak tutun. 18 yaşın altındaki hiç kimse bu ürünü kullanmamalıdır. Elektrot 
pedleri gibi küçük ürünler boğulma tehlikesine yol açarlar. 

• Bataryanın şarj edilmesi sırasında gaz oluşumu meydana gelebileceğinden baş takımını iyi 
havalandırılmış bir alanda şarj edin. 

 
 
 

• Hamileyseniz, vestibüler uyarımla tetiklenen refleks epilepsisine sahipseniz veya kalp pili, kalp 
defibrilatörü veya nörostimülasyon cihazı kullanıyorsanız kullanmayın. Not: Modius®, beyindeki 
vestibüler (denge) sistemini uyarır. Bu, epilepsi hastalarının çoğunu etkilemese de refleks vestibüler 
epilepsili bir hastada nöbeti tetikleyebilir. Şüpheniz varsa, epilepsisi olan potansiyel kullanıcılar önce 
aile hekimleriyle konuşmalıdırlar.  

• Denge duygunuzu etkileyebileceğinden hareket halindeyken kullanmayın. 

• Alkol kullanırken, araba sürerken veya herhangi tür bir makineyi çalıştırırken kullanmayın.  

• Baş takımını ıslak ortamlarda kullanmayın veya suya batırmayın. 

• Jel pedlerinizi başka kimseyle paylaşmayın. Bunlar yalnızca tek kişinin kullanımı içindir.  

• Seans başına önerilen 60 dakikadan daha uzun süre ped kullanmayınız. 

• Her kullanımdan sonra pedin atılması önerilir. Herhangi bir pedin uzun süreli veya tekrar tekrar 
kullanılması etkinliğini azaltıp ciltte tahrişe neden olabilir. 

• Pedleri bozuk veya tahriş olmuş cilde uygulamayın.  

• Kullanımdan sonra ciltten pedleri dikkatlice çıkarın. Pedleri uygun bir kutuya veya tenekeye atın. 

• Pilleri çıkarmaya çalışmayın. Kullanıcı tarafından değiştirilemezler. 
 
Not:  
Baş takımı tıbbi bir cihaz değildir ve sağlıklı bir yaşam tarzının veya profesyonel tıbbi bakımın yerini alamaz. 
Beklenmedik reaksiyonlar meydana gelmesi durumunda Modius® kullanımını derhal durdurulmalıdır. Bir 
seans sırasında herhangi bir rahatsızlık duyarsanız, seansı duraklatın ve devam etmeden önce yoğunluğu 
azaltın. Olası tehlikeler veya olumsuz etkiler şunlardır: cilt tahrişi; uyarımdan rahatsızlık; denge hissi algısı; 
ara sıra bulantı; ve nadiren kusma. 1-2 gün sonra sorun devam ederse, lütfen doktorunuza danışın. 
Önerilen kullanım, günde maksimum 1 saattir. Modius®, bir gün birkaç saat erken kullanmak istemeniz 
durumunda, 'kilitli’ kalmamanız için günde 1 saatlik kullanımı - veya 16 saatlik bir süreyi aşarsanız, Modius® 
uyarımı otomatik olarak durduracaktır.  
Sıfırlama talimatları kişisel günlük kullanımınızı arttıracak şekilde kötüye kullanılmamalıdır. 
Bu uyarıları ve talimatları okuyun ve dikkat edin. Bu kılavuzu baş takımınızla birlikte tutun 
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Yerleşik pil önlemleri 

 
Modius® baş takımı ürününüzün yerleşik bir bataryası vardır; bu da kullanıcı tarafından değiştirilemez.  
Modius® kullanıcıları baş takımındaki bataryayı değiştirmeye çalışmamalıdır. 
Ürününüzü kurcalamayın veya açmaya çalışmayın; bu, garantiyi geçersiz kılacaktır ve güvenlik açısından bir 
tehlikeye neden olabilir. 
Baş takımını, tanınmış bir test laboratuvarı tarafından onaylanmış bir güç kaynağı kullanarak, bu kılavuzda 
verilen talimatlara uygun olarak şarj edin. 
 
Cihaz kullanımdayken herhangi bir servis veya bakım işlemi (temizlik ve şarj dahil) gerçekleştirmeyin   

 
 

İmha ve geri dönüşüm bilgileri  

   

  2002/96/EC Avrupa direktifinin bir hükmü, elektronik olan herhangi bir şeyin elektronik atık 
muamelesi görmesi veya atılması gerektiği şeklindedir.  Bu direktifi hatırlatmak için, etkilenen tüm ürünler 
artık yukarıda gösterildiği gibi çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu simgesiyle işaretlenmektedir.  
Ürünün kullanım ömrünün sonunda, bu ürünü veya pilleri normal ev çöp kutularına atmayın; ancak elektronik 
ekipmanın geri dönüşümü için bir toplama noktasına getirin. Yanlış bertaraf, hava, su ve toprakta zararlı 
toksinlerin oluşmasına neden olabilir ve insan sağlığına zararlı olabilir.  
Not: Pedleri ve mendilleri uygun bir kutuya veya tenekeye atın. 

 

 
 
Lisans bilgileri  
 

 Modius® Bluetooth kullanır 

 
 

 
Hüküm ve Şartlar 

 
Daha fazla bilgi için  www.modiushealth.com/termsandconditions adresine gidin 

 

 
 

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