Käyttöohjeet
Modius™ edustaa uutta mullistavaa Careable Technology™ -teknologiaa, joka
auttaa saamaan hoikemman vartalon.

Varoituksia ja varotoimia:
Aseta elektrodigeelityynyt vain kartiolisäkkeille korvien takana, kuten on opastettu toimitetuissa käyttöohjeissa. Älä aseta rinnallesi tai muualle päässä tai niskassa.
Modius™-tuotteen käyttö on keskeytettävä välittömästi, jos aiheutuu odottamattomia reaktioita.
Pidä tämä laite poissa lasten ulottuvilta. Pienet esineet, kuten elektrodityynyt, ovat tukehtumisriskejä.
Suosituksena on, että käytät tät laitetta vain istuessasi tai ollessasi makuulla.It is recommended that you
use this device only while seated or lying down. Ei saa käyttää autoa ajettaessa tai käytettäessä minkäänlaisia koneita.
Modius™ on indikoitu ainoastaan avustamaan yli 18-vuotiaita aikuisia koskien heidän painonsa menetystä ja painon ohjaamisen tavoitteita.
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1. Modius™-pakkaus - sisältö
1. Modius™-kuulokkeet

2. Modius™-kantolaukku
3. Modius™-pika-aloitusopas ja tärkeä turvallisuus- ja informaatio-opas
4. USB-latauskaapeli, 100 elektrodigeelityynyä, 100 spriipyyhintä.

Huomautus: Osat vaadittuja, mutta ei toimitettuna mukana:
• USB-pistotulppa
• Android 5.0 tai uudempi,tai iOS 9 tai uudempi

2. Aloittaminen

Modius™-kuulokkeiden lataaminen
• Liitä virtajohto USB-pistorasiaan ja kuulokkeisiin.
• Jos kuulokkeiden lataus onnistuu, LED-osoitin näkyy kiinteän keltaisena.
• Kun kuulokkeet on ladattu, LED-osoitin katkaistaan pois päältä.
• Jos liität virtajohdon kuulokkeisiin ja LED-osoitin vilkkuu keltaisena, laitteessa on latausvirhe
(ks. “Vianhaku”).
HUOMAUTUS: Varmista, että irrotat latausjohdon, ennen kuin yrität käyttää kuulokkeita.

2 | Sivu

Parittamalla kuulokkeet puhelimeen
• Ennen aloittamista varmista, että:

Kuulokkeet on ladattu (ks. “Kuulokkeiden lataaminen”) ja että latausjohto on irrotettu.
Kuulokkeet on asetettu: paina virtapainiketta kuulokkeiden sivulla yli 10 sekuntia, kunnes kuulet sarjan piippauksia.
Langaton Bluetooth-teknologia on käytössä puhelimessasi.
Olet asentanut Modius™-sovelluksen Apple® App Store'ista tai Google Play®'istä ja täyttänyt
rekisteröintiprosessin.
• Kuulokkeiden virta katkaistu pois päältä:
o Paina virtapainiketta kuulokkeiden sivulla neljä sekuntia
o Kuulet kimeän piippauksen, virtapainike vilkkuu valkoisena ja LED-ilmaisin vilkkuu
sinisenä osoittaen, että se on käännetty päälle ja valmis pariutumaan.
• Käynnistä Modius-laite puhelimessasi; sovellus antaa osoituksen, että se etsii kuulokkeitasi.
• Kun kuulokkwwt liittyvät sovellukseen, kuulet kaksi lyhyttä piipausta ja LED-osoitin vilkkuu
sinisenä. Tässä kuulokkeet antavat sinun tietää, että puhelimesi on pyytänyt pariutua sen
kanssa.
• Klikkaa virtapainiketta kuulokkeella kerran parituksen hyväksymiseksi.
• Älypuhelimesi ilmoittaa, että kuulokkeet haluavat pariutua puhelimesi kanssa. Hyväksy pariutuminen.
• Voi viedä noin 10 sekuntia pariutumisen suorittamiseksi.
• Kun pariutuminen on suoritettu, sovelluksen liitännän pitäisi muuttua ja antaa sinun kontrolloida kuulokkeitasi.

3. Modius™-kuulokkeidesi käyttäminen
Suositeltu käyttäminen
Suositeltu käyttäminen on 45 minuuttia/maksimina yksi tunti per päivä. Turvatoimintona Modius™ pysäyttää stimulaation automaattisesti, jos ylität yhden tunnin käytön per päivä. Voit
aloittaa uuden istunnon, kun on kulunut 16 tunnin ajanjakso; tämä antaa joustavuutta käyttörutiinillesi.
Huomautus: Ks. varoituksia ja varotoimia lisätietojen saamiseksi tuotteen turvallisuudesta.

Kuinka käyttää kuulokkeitasi
• Käytä alkoholipyyhintä kartioliäkkeisiin, kovaan luiseen alueeseen korviesi takana .
• Napsauta geelityynyliitin molemien Modius™-johtojen päihin (kaapelipainike).
• Aseta Modius™ päähäsi virtapainikkeen ollessa oikean korvasi yläpuolella.
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• Poista suojaava muovipäällys geelityynyistä.
• Harjaa kaikki hiukset pois tieltä ennen geelityynyjen kiinnittämistä puhtaaseen ihoon, sillä
tyynyn liima voi tarttua ja vetää hiuksia.

Kuulokkeiden kääntäminen päälle ja uuden istunnon aloittaminen
• Varmista, että
o Kuulokkeet on ladattu, käännetty päälle ja liitetty puhelimeesi.
o Kuulokkeet on asetettu mukavasti päähäsi ja elektrodit on kiinnitetty
ohjeiden mukaisesti.
• Käännä kuulokkeet päälle painamalla virtapainiketta kaksi sekuntia. Kuulet kimeän piippauksen ja LED-valo vilkkuu.
• Navigoi sovelluksessa “Dashboard” välilehteä.
• Klikkaa painiketta “Start Session”.
• Kun kuulet kolme lyhyttä, kimeää piippausta ja LED-osoitin vilkkuu toistuvasti valkoisena, olet
lopettanut istuntosi.

Tehotason lisääminen
Varmista, että
o Kuulokkeet on käännetty päälle ja liitetty puhelimeesi.
o Kuulokkeet on asetettu mukavasti päähäsi ja elektrodit on liitetty ohjeiden mukaisesti.
o Olet käynnistänyt istunnon.
Navigoi Modius™-sovelluksella “Dashboard” välilehteen.
Klikkaa sinistä ympyrää, jossa on kuvake “+” sen keskellä sijaiten senhetkisen istunnon
edistyksen alapuolella; kuulet lyhyen, kimeän piippauksen kuulokkeista.
Kuulokkeiden maksimi teho on 10; jos yrität lisätä tehotasoa edelleen, kuulet kaksi lyhyttä kimeää piippausta osoittamaan, että olet maksimilla tehotasolla.
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Tehotason alentaminen
Varmista, että
o Kuulokkeet on käännetty päälle ja liitetty puhelimeesi.
o Kuulokkeet on asetettu mukavasti päähäsi ja elektrodit on liitetty ohjeiden mukaisesti.
o Olet käynnistänyt istunnon.
Navigoi sovelluksella “Dashboard” välilehdelle.
Klikkaa sinistä ympyrää, jossa on kuvake “-” sen keskellä sijaiten senhetkisen istunnon
edistyksen alapuolella; kuulet lyhyen, kimeän piippauksen kuulokkeista.
Kuulokkeiden minimi taso on 1; jos yrität vähentää tehotasoa edelleen, kuulet kaksi lyhyttä kimeää piippausta osoittamaan, että kuulokkeet eivät ole enää stimuloituna ja ovat
tasolla ‘0’, lähinnä odotustilassa.

Varoitus
• Jos tunnet olosi epämukavaksi istunnon aikana, keskeytä istunto ja vähennä intensiivisyyttä
ennen sen jatkamista. Mahdollisia riskejä tai haittavaikutuksia ovat mm.: ihon ärsyyntyminen,
epämukavuuden tunne stimulaatiosta; tasapainon menetyksen tunne, ajoittainen pahoinvointi
ja harvoin ilmenevä oksentaminen. Jos ongelma jatkuu parin päivän jälkeen, hae lääkärin
neuvoja.
• Huomautus: Ks. varoituksia ja varotoimia lisätietojen saamiseksi tuotteen turvallisuudesta.

Modius™-kuulokkeidesi nollaus
Joskus voi olla välttämätöntä nollata kuulokkeesi, jos koet ongelmia tai haluat antaa ne jollekin
toiselle henkilölle. Jos sinun on nollattava kuulokkeesi, noudata seuraavassa annettuja ohjeita.
HUOMAUTUS: Kuulokkeidesi nollaus voi aiheuttaa sellaisen datan menetyksen, jota ei ole synkronoitu sovelluksen kanssa. Nollausohjeita ei pidä väärinkäyttää henkilökohtaisen päivittäisen
käytön lisäämiseksi.
Liitä toimitettu virtajohto USB-latausporttiin ja kuulokkeisiin
Varmista, että LED on valaistuna (osoittaen, että kuulokkeet ovat latautumassa)
Pidä virtapainiketta kuulokkeiden sivulla painettuna yli 10 sekuntia, kuunnes kuulet sarjan piippauksia.
Laite on nyt nollattu ja sinun pitäisi pystyä käyttämään kuulokkeita normaaliin tapaan.

Kuulokkeidesi kääntäminen pois päältä
Käytön aikana tai kun laite on odotustilassa ja valmis käytettäväksi, paina virtapainiketta
kuulokkeiden sivulla vähintään kaksi sekuntia.
Kuulet kimeän piippauksen osoittamaan, että kuulokkeiden virta on katkaistu pois päältä
ja 10 sekunnin kuluttua sovellus palautuu hakemaan kuulokkeitasi.
Lataa kuulokkeesi jokaisen käyttökerran jälkeen valmiiksi seuraavaa istuntoa varten.

5 | Sivu

4. Vianhaku
Ongelma

Mahdollinen syy

Kuulokkeeni kääntyvät
päälle, mutta eivät anna minun käynnistää istuntoa

Kuulokkeet on liitetty lataus- Irrota johto ennen istunnon
johtoon
käynnistämisen yrittämistä

Kuulokkeeni eivät käänny
päälle

Kuulokkeitani ei ole ladattu

Kiinnitä kuulokkeet latausjohtoon

Kuulokkeet ovat syöttyneet
syvään odotustilaan

Liitä kuulokkeet latausjohtoon ja yritä kytkeä virta niihin

Kuulokkeeni toimivat jonkun Vastus tyynyjen välillä on
aikaa ja kääntyvät sen jälliian korkea
keen itsestään pois päältä

Ratkaisu

Varmista, että olet käyttänyt
alkoholipyyhimiä ennen geelityynujen levittämistä ihollesi, että tyynyt on asetettu
oikein korviesi taakse ja että
tyynyjen ja ihosi välillä ei ole
hiuksia

Elektrodeihin kiinnitetyt tyy- Vaihda geelityynyt kuuloknyt ovat kuluneet
keilla
Kuulokkeeni eivät liity puhelimeeni

Puhelimeesi ei ole kytketty
Bluetooth-toimintoa

Varmista, että Bluetooth® on
kytketty puhelimeesi

Puhelimessasi on tiettyjä on- Käynnistä sovellus uudelleen
gelmia kuulokkeita haettapuhelimessasi
essa
Parituksen aikana kuulen
kolme lyhyttä, kimeää piippausta ja LED-osoitin vilkkuu sinisenä kolme kertaa

Kuulokkeet aikakatkaistiin
puhelimesta odotettaessa
parituspyyntöä koskevaa hyväksyntääsi

Käännä kuulokkeet pois
päältä ja yritä paritusta uudelleen noudattaen ohjeita
osassa “Kuulokkeidesi paritus puhelimeesi”

Koen epämukavuutta kuulokkeita käyttäessäni

Laitteen tehotaso on ehkä
liian korkea

Vähennä latteen virtatasoa
käyttäen sovellusta, kunnes
tunnistat hellästi keinuttavan tunteen tai kunnes epämukavuus laantuu
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Kun liität kuulokkeet laturiin, Laitteessa on latausvirhe
LED-osoitin vilkkuu keltaisena

Yritä liittää latausjohto erilaiseen USB-liittimeen ja, jos
tämä ei ratkaise ongelmaasi,
ota yhteyttä tukeen

LED-osoitin kuulokkeissani
vilkkuu keltaisena ja kuulen
kolme lyhyttä piippausta

Kuulokkeiden pariston teho
on alhainen

Lataa kuulokkeet (Ks. “Kuulokkeidesi lataaminen”)

Kun yritän kääntää kuulokkeet päälle, kuulen kolme
matalaa piipausta

Kuulokkeinen paristo on
kriittinen

Lataa kuulokkeet (Ks. “Kuulokkeidesi lataaminen”)

5. Modius™-laitteesi huoltaminen
Kuulokkeet
Käskyjä
• Pyyhi puhtaaksi pehmeällä kankaalla.
• Käännä kuulokkeet pois päältä käytön jälkeen (tai irrota puhelimesi kuulokkeista).
• Lataa kuulokkeet täyteen ennen niiden asettamista takaisin koteloonsa kunkin käyttökerran
jälkeen.
Kieltoja
• Älä käytä voimakkaita hankausaineita tai vahvoja puhdistusaineita.
• Vältä kuulokkeiden kastumista
• Älä upota nesteeseen.
• Älä jätä liialliseen auringonvaloon.
• Älä jätä Modius™-laitetta tilanteeseen, jossa päänauha tulee litistetyksi tai venytetyksi. Tämä
vaikuttaa päähäsi sopivuuden mukavuuteen ja turvallisuuteen.

Geelityynyt
Käskyjä
• Harjaa pois tieltä kaikki hiukset ennen geelityynyjen kiinnittämistä puhtaaseen ihoon, muuten
ne voivat tarttua tyynyihin.
• Varmista, että ihosi on puhdas ja ilman meikkiä, voiteita ja muita hoitoaineita ennen tyynyjen
käyttämistä.
• Puhdista kädet ennen tyynyjen käsittelemistä ja vältä niiden koskettamista sormillasi niin pajon kuin mahdollista.
• Suorita tyynyjen hävittäminen panemalla ne sopivaan astiaan tai roskapönttöön käytön jälkeen.
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Kieltoja
• Älä jaa geelityynyjä kenenkään muun kanssa. Tyynyt on tarkoitettu vain yhden henkilön käytettäväksi.
• Älä käytä tyynyä kauemmin kuin suositellun yhden tunnin ajan istuntoa kohti.

6. Yleitä tuoteinformaatiota ja teknisiä spesifikaatioita
Tekninen spesifikaatio: Modius™ Headset
Mallin nimi

ML600

Kanavat

Yksittäinen

Virta
Pariston kestoikä

Noin 10 tuntia tasolla 10 Stim – Noin 4 tai 5 päivää
nominaalikäytössä

Syöttöliitäntä

Täysin eristetty kosketuskestävä mikro USB

Paino

85 g

Koko

180x140x70mm

Virtalähteen syöttöinformaatiota
Mikro
Jännite
Maks. virta

USB-portti
4,75 – 5.25 V
155 mA D.C

Maksimi lähtöjännite
Maksimi lähtövirta

20 V
600uA.

Bluetooth BLE - BGM113
Käyttötaajuuskaista

2,4 GHz Bluetooth-toiminnon alhaisen energian
toiminnollisuutta varten

Lähetetty maksimi RF-teho

+3 dBm

Paristo (Paristo ei ole käyttäjän vaihdettavissa)
Litiumpolymeeri

3.7v 165mAh

Ympäristölliset olosuhteet
Käyttölämpötila:

0 - 50°C

Säilytyslämpötila:

-20 - 60°C

Veden vastus

0m
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Odotettu palvelun kestoikä

Kone on taattu yhdeksi vuodeksi, mutta kestää
usein pidempään.
Lisätarvikkeet (johdot, tyynyt ja pyyhkimet) eivät
ole takuun kattamia
Johdon kestoikä riippuu suuresti käytöstä.
Käsittele johtoja aina huolella
Elektrodityynyt kestävät vain yhden käyttökerran ajan ja tutustu valmistajan informaatioon koskien päättymistä.
Koskien pyyhintä tutustu valmistajan pakkaukseen tietojen saamiseksi niiden keston päättymisestä.

Säilytyksen kestoaika

Kuulokkeilla ei ole kiinteää säilyvyysaikaa
Tutustu valmistajan informaatioon tietojen
saamiseksi lisätarvikkeiden (tyynyt, johdot
ja pyyhkimet) säilyvyysajoista
Tuotteen valmistaja on Neurovalens, Ormeau
Baths, 18 Ormeau Avenue, Belfast, N. Ireland, BT2
8HS.
Yksikkö ei ole vedenkestävä ja sitä on suojeltava
nesteiltä
Tutustu lisäsymboleihin ja käyttöoppaaseen lisätietojen saamiseksi
Sarjanumero tuotteen tarrassa tuotteen tunnistamiseksi

Tekninen spesifikaatio: Kulutustuotteet (elektrodityynyt, pyyhkimet)
Käytä vain pakkauksessa toimitettuja tai Neurovalens-yhtiön suosittelemia kulutustuotteita.
Tutustu valmistajan ohjeisiin.

Palautuksen ja takuun toimintaohjelma
Lisäinformaatiota on saatavana seuraavassa www.modiushealth.com/conditionsofsale

7. Sääntely- ja turvallisuusilmoituksia
Vaatiimustenmukaisuusvaatimus - Mallin nimi: ML600
Neurovalens julistaa täten, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien ehtojen, yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin - 2001/95/EC ja
radiolaitteita koskevan direktiivin 2014/53 EUkanssa. Nähdäksesi täyden vaatimustenmukaisuusvakuutuksen vieraile verkkosivustolla www.modiushealth.com/compliance.
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Sisältää FCC ID:n: QOQBGM113
Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n sääntöjen osan 15 kanssa. Toiminta on seuraavan
kahden ehdon alainen:
1. Tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollista häiriötä ja
2. Tämän laitteen täytyy hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö mukaan lukien häiriö, mikä voi aiheuttaa ei-toivotun toiminnan.
Modius™ on yhteensopiva radiolaitteita koskevan direktiivin 2014/53 EU kanssa.

FDA FDA pitää Modius™-laitetta yleisen hyvinvoinnin laitteena eikä näin ollen saata voimaan
sääntelyvaatimuksia.
Serifioitu Siliconlabsin kautta
FCC ID:
IC ID:

FCC-15C
QOQBGM113
5123A-BGM113

Turvallisuuslausunto
Tämä laite on testattu noudattamaan sähkömagneettista yhteensopivuutta ja turvallisuussertifiointia ENstandardien mukaisesti: EN301489-3, EN301489-17 ja EN 60950-1

Modius™ on testattu ja on yhteensopiva tunnistettujen standardien kanssa koskien immuniteettia
radiotaajuushäiriöihin käyttötaajuusalueella 2.4 GHz.
Huomautus: Modius™ on indikoitu ainoastaan avustamaan yli 18-vuotiaita aikuisia koskien heidän
painonsa menetystä ja painon ohjaamisen tavoitteita.

Turvallisuusvaroituksia ja varotoimia - Kuulokkeet
Muistutus
Tutustu toimitettuun informaatioon ja ohjeisiin ennen Modius™-kuulokkeiden käyttöä.
Aseta elektrodigeelityynyt vain kartiolisäkkeille korvien takana, kuten on opastettu toimitetuissa
käyttöohjeissa. Älä aseta rinnallesi tai muualle päässä tai niskassa.
Älä käytä, jos olet raskaana, jos kärsit refleksiepilepsiasta, jota laukaisee vestibulaarinen stimulaatio tai jos käytät sydämentahdistinta.
Modius™-tuotteen käyttö on keskeytettävä välittömästi, jos aiheutuu odottamattomia reaktioita.

Käskyjä

Levitä tyynyt vain kartiolisäkkeisiin, kova luinen alue korvasi takana, kuten on opastettu edellä
olevissa ohjeissa. Älä aseta rinnallesi tai muualle päässä tai niskassa. Ks. osaa “Kuinka kuulokkeita käytetään”.
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Käytä vain istuttaessa tai oltaessa makuulla.
Pidä tämä laite poissa lasten ulottuvilta. Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tätä tuotetta.

Kieltoja

Älä käytä, jos olet raskaana, jos kärsit refleksiepilepsiasta, jota laukaisee vestibulaarinen stimulaatio tai jos sinulla on istutettu sydäntahdistin, sydämen defibrillaattori tai neurostimulaatiolaite. Huomautus: Modius™ stimuloi aivojen vestibulaarista (tasapaino) järjestelmää. Näin
ollen vaikka tämän ei pitäisi vaikuttaa useimpiin epilepsiasta kärsiviin ihmisiin, se voi laukaista
kohtauksen jossakin vestibulaarisesta refleksiepidemiasta kärsivässä henkilössä. Ollessaan
epätietoisia asiasta epilepsiasta kärsivien mahdollisten käyttäjien on ensin keskusteltava asiasta perhelääkärinsä kanssa.
Älä käytä tätä liikkuessasi, sillä se voi vaikuttaa tasapainon tunteeseen.
Älä käytä nautittaessa alkoholia, ajettaessa autoa tai käytettäessä minkäänlaisia koneita.
Älä käytä märässä ympäristössä tai upota kuulokkeita veteen.
Älä jaa geelityynyjäsi kenekään muun kanssa. Ne on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.
Älä käytä tyynyä kauemmin kuin suositellun yhden tunnin ajan istuntoa kohti.
Suosituksena on hävittää tyyny kunkin käyttökerrän jälkeen. Pidennetty tai toistettu yhden tyynyn käyttö voi vähentää sen tehokkuutta tai aiheuttaa ihon ärtymisen.
Älä käytä tyynyjä rikkoutuneella tai ärsyyntyneellä iholla.
Poista tyynyt varoen iholta käytön jälkeen. Suorita tyynyjen hävittäminen panemalla ne sopivaan
astiaan tai roskapönttöön.
Älä yritä poistaa paristoja. Ne eivät ole käyttäjän vaihdettavissa.

Huomautus:

Laite ei ole lääkinnällinen laite eikä se korvaa terveellistä elämäntapaa eikä ammattimaista lääkärinhoitoa.
Modius™-tuotteen käyttö on keskeytettävä välittömästi, jos aiheutuu odottamattomia reaktioita.
Jos tunnet olosi epämukavaksi istunnon aikana, keskeytä istunto ja vähennä intensiivisyyttä ennen sen jatkamista. Mahdollisia riskejä tai haittavaikutuksia ovat mm.: ihon ärsyyntyminen,
epämukavuuden tunne stimulaatiosta; tasapainon menetyksen tunne, ajoittainen pahoinvointi ja
harvoin ilmenevä oksentaminen. Jos ongelma jatkuu parin päivän jälkeen, hae lääkärin neuvoja.
Suositeltu käyttö on 45 minuuttia/päivä ja maksimina yksi tunti. Modius™ pysäyttää stimuloinnin automaattisesti, jos ylität sen käytön yli yhdellä tunnilla per päivä - tai varsinaisesti 16 tunnin ajanjakson välttääksesi tulematta ‘lukituksi ulos’, jos haluat käyttää Modius™ -laitetta muutamaa tuntia aikaisemmin jonakin päivänä.
Nollausohjeita ei pidä väärinkäyttää henkilökohtaisen päivittäisen käytön lisäämiseksi.
Lue nämä määräykset ja varotoimet ja noudata niitä. Sälytä tämä opas kuulokkeidesi yhteydessä.

Sisään rakennetun pariston varotoimia
Modius™-kuulokkeissasi on sisään rakennettu paristo, joka ei ole käyttäjän vaihdettavissa.
Älä peukaloi tuotettasi äläkä yritä avata sitä, sillä tämä mitätöi takuun ja voi aiheuttaa turvallisuusriskin.
Lataa kuulokkeet tämän käyttöoppaan mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti käyttäen virtalähdettä,
joka on sertifioitu tunnistetun testauslaboratorion toimesta.
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Hävittämistä ja kierrätystä koskevaa informaatiota

Yksi Euroopan direktiivin 2002/96/CE ehdoista on, että kaikkia elektronisia laitteita on käsiteltävä elektronisena jätteenä eikä niitä saa heittää roskiin. Muistuttamiseksi
tästä direktiivistä kaikki kyseiset tuotteet on nyt merkitty ylipyyhityllä roskapönttösymbolilla,
kuten on kuvattu edellä.
Tuotteen kestoajan päättyessä älä heitä tätä tuotetta tai paristoja normaaliin kotitalousroskikseen, vaan vie ne elektronisten laitteiden kierrätyksen keräyspaikalle. Väärä hävitys voi
aiheuttaa vaarallisten myrkkyjen kerääntymisen ilmaan, veteen ja maahan ja voi olla vahingollista ihmisten terveydelle.
Huomautus: Hävitä tyynyt ja pyyhkimet sopivassa astiassa tai roskapöntössä.

Käyttölupainformaatiota
Modius™ käyttää Bluetooth-toimintoa

Ehdot ja edellytykset
Lisätietoja on saatavana vierailemalla verkkosivulla www.modiushealth.com/conditionsofsale

8. Yhteydenotto
www.modiushealth.com
hello@modiushealth.com
support.modiushealth.com

Valmistajana Neurovalens, Ormeau Baths, 18 Ormeau Avenue, Belfast, BT2 8HS
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