
1 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Οδηγίες Χρήσης 
 
 
 

 
 

  



2 
 

 

 
Σας ευχαριστούµε  

για την αγορά του νέου Luxe. Το Luxe χρησιµοποιεί µία super φωτεινή διάταξη LED για την εκποµπή 

επικεντρωµένων φωτεινών ακτίνων κόκκινου φωτός για επίδραση κλασµατικής φωτοθεραπείας. Σε 

συνδυασµό µε  ηχητικές δονήσεις και  ήπια θέρµανση µε µία µοναδική κεφαλή που κάνει µασάζ, αυτές οι 

τρεις τεχνολογίες προσφέρουν µε απαράµιλλη ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα  για ήρεµο, απαλό και 

φωτεινό δέρµα. 

Για σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και τον τρόπο χρήσης της  συσκευής, διαβάστε όλες 

τις οδηγίες χρήσης του παρόντος φυλλαδίου. 

 

Επικοινωνήστε µε τους ειδικούς της  Tanda για να ξεκινήσετε και να ρυθµίσετε τη συνήθη θεραπεία σας. 

Στόχος µας είναι να σας βοηθήσουµε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα! 

Τµήµα εξυπηρέτησης πελάτων: 

2104212370 

E-mail: info@carad.gr 

Ώρες λειτουργίας: 

∆ευ-Παρ, 9πµ-3µµ  

Κατασκευαστής    Syneron Beauty Inc. 

11-380 Jamieson Parkway, Cambridge, ON, N3C 4N4 
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Περιεχόµενα συσκευασίας 

 

• Κεφαλή Luxe (1) 
• Επαναφορτιζόµενη συσκευή χειρός Luxe (2) 
• Βάση φόρτισης (3) 
• Καλώδιο παροχής 
• Γυαλιά προστασίας 
 

 

Εξαρτήµατα 

• Τάπα (για σηµείο φόρτισης) (4) 
• Πορτοκαλί πλήκτρο λειτουργίας (5) 
• Ενδεικτική λυχνία (6) 
 

 

 

Σε τι χρησιµεύει η συσκευή; 
Η Luxe είναι κατάλληλη για την αντιµετώπιση των ρυτίδων, των πτυχών και των λεπτών γραµµών 

στην περιοχή γύρω από τα µάτια.  

 

Είναι το Luxe κατάλληλο για σας; 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΥΤΙ∆ΩΝ   

Οι ρυτίδες ταξινοµούνται στην Κλίµακα Ρυτίδων Fitzpatrick που αναφέρεται στη συνέχεια . Η 

συσκευή Luxe αποδίδει καλύτερα στις ρυτίδες κατηγορίας I, II και ΙΙΙ (Class Ι, Class II, Class III)   

ΚΛΙΜΑΚΑ ΡΥΤΙ∆ΩΝ FITZPATRICK 
 

Class Περιγραφή  Είναι το Luxe κατάλληλο για σας; 
Xωρίς Ρυτίδες • Xωρίς Ρυτίδες Όχι 

Class I • Λεπτές Ρυτίδες 
•  

Ναι 

Class IΙ • Λεπτές έως µέτρια βαθιές ρυτίδες και µέτριος αριθµός 
λεπτών γραµµών  

Ναι 

Class IΙΙ • Λεπτές έως βαθιές ρυτίδες, αρκετές λεπτές γραµµές και 
µειωµένου µεγέθους πτυχώσεις ή πτυχές 

Ναι 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ρυτίδες και τους τύπους του δέρµατος επισκεφθείιτε τις 

ιστοσελίδες www.tanda.gr.com και www.tanda.com  . 
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Αντενδείξεις 

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αυτή σε οποιαδήποτε ύποπτη περιοχή του δέρµατος ή σε περιοχή µε 

καρκινικές βλάβες. Χρησιµοποιώντας τη συσκευή πάνω σε καρκινικές ή άλλου είδους βλάβες µπορεί να 

οδηγήσει σε καθυστέρηση της ιδανικής  ιατρικής θεραπείας. Τυπικά χαρακτηριστικά των δυνητικά 

καρκινικών βλαβών περιλαµβάνουν: 

Ασυµµετρία: το ήµισυ της προβληµατικής περιοχής του δέρµατος είναι διαφορετικό από το άλλο µισό. 

Ορια: ακανόνιστα όρια. 

Χρώµα: ποικίλλει από τη µια περιοχή στην άλλη µε αποχρώσεις του µπεζ, καφέ, ή µαύρου (µερικές φορές 

λευκό, κόκκινο, µπλε). 

∆ιάµετρος: συνήθως (αλλά όχι πάντα) µεγαλύτερη από 6 mm σε µέγεθος (διάµετρος γόµας µολυβιού). 

Αιµορραγία: Οποιαδήποτε τµήµα του δέρµατος που αιµορραγεί ή που δεν επουλώνεται . 

Μην τη χρησιµοποιείτε εάν έχετε  ιστορικό µε φως που σας προκάλεσε σπασµούς. 

Συνιστάται να δοκιµάσετε τη συσκευή σε ένα µικρό λιγότερο ευαίσθητο κοµµάτι δέρµατος (δηλ., όπως το 

µπράτσο σας). 

Τεστ ευαισθησίας στο φως 

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να δείτε αν είστε ευαίσθητοι στο φως: 

1. Πατήστε το πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας. 

 

2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε µια περιοχή του µπράτσου σας (όπως στο διάγραµµα 
προς τα δεξιά). Αφήστε σε επαφή τη συσκευή για τον πλήρη κύκλο θεραπείας 3 
λεπτά. 

3. Πατήστε το πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας και πάλι να κάνει άλλη µία θεραπεία 3 
λεπτών στην ίδια περιοχή του εσωτερικού µέρους του βραχίονα σας. 

4. Περιµένετε 24 ώρες. ∆ΕΝ πρέπει να παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύµητη ενέργεια 
κατά τη διάρκεια των επόµενων 24 ωρών. 

Ανεπιθύµητη ενέργεια είναι ο πόνος ή η δυσφορία στα σηµεία επεξεργασίας 
ή οποιαδήποτε παρατεταµένη ερυθρότητα του δέρµατος. 
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Προειδοποιήσεις 

Προσοχή: ∆ιακόψτε τη χρήση, εάν αντιµετωπίζετε κάποια ερυθρότητα του δέρµατος ή δυσφορία που 
διαρκεί για περισσότερο από δύο ώρες. Μπορεί να έχετε ευαισθησία στο φως ή σε κάποια 
σχετική µε το φως κατάσταση. Συµβουλευθείτε τον γιατρό σας. 

Προσοχή: Μην το χρησιµοποιείτε εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε. 
Προσοχή: Μην το χρησιµοποιείτε εάν έχετε βιώσει µια ηµικρανία τα τελευταία δύο χρόνια. 
Προσοχή: Μην το χρησιµοποιείτε πάνω από τον θυρεοειδή αδένα (περιοχή του λαιµού). Μπορεί να 

οδηγήσει σε διέγερση της ανάπτυξης του. 
Προσοχή: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας που µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό ή θάνατο: 

• Πάντα να συνδέετε το τροφοδοτικό AC στη συσκευή πρώτα, και µετά στην πρίζα. 
• Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σηµείο που µπορεί να πέσει ή να ριχθεί  σε 

µπανιέρα ή νεροχύτη. Μην τη τοποθετείτε ή τη ρίχνετε σε νερό ή σε άλλο υγρό. 
• Κρατήστε µακριά όλες τις ηλεκτρικές συσκευές (συµπεριλαµβανοµένης και της 

Luxe) από το νερό (συµπεριλαµβανοµένου του µπάνιου και του ντους). Εάν η 
µονάδα πέσει κατά λάθος στο νερό αποσυνδέστε τη αµέσως. 

• Κρατήστε µακριά το καλώδιο από θερµαινόµενες επιφάνειες. 
• Ποτέ µην ρίχνετε και µην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείµενο σε οποιαδήποτε ανοίγµατα 

της συσκευής. 
• Χρησιµοποιείτε µόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται µε το Luxe. 
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή αν έχει φθαρµένο καλώδιο ή φις, αν δεν λειτουργεί 

σωστά, αν έχει πέσει, ή σπάσει ή αν έχει βυθιστεί στο νερό. Επιστρέψτε τη συσκευή στη 
αντιπροσωπεία της Tanda για έλεγχο και επισκευή. 

• Μην αποσυναρµολογείτε τη συσκευή καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στη 
µονάδα, δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυµατισµό. ∆εν υπάρχουν  
εξαρτήµατα στο εσωτερικό της µονάδας που µπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. 

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιµοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. 
Προσοχή: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή σοβαρά εγκαύµατα: 

• Απενεργοποιήστε αµέσως, εάν η Luxe αρχίζει να υπερθερµαίνεται 
• Κρατήστε µακριά τη συσκευή από σηµεία που χρησιµοποιούνται εύφλεκτα προϊόντα 

aerosol  ή από σηµεία που γίνεται χορήγηση οξυγόνου. 
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Προφυλάξεις 
 

Σταµατήστε αµέσως, αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε 
δυσµενές αποτέλεσµα ή να έχετε κάποια ανησυχία σχετικά 
µε τη χρήση.  
Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας. Μπορεί να έχετε 
αντίδραση φωτοευαισθησίας 

Μην χρησιµοποιείτε πάνω ή κοντά σε σηµείο στεροειδούς 
ένεσης που έχετε κάνει εντός των τελευταίων έξι µηνών. Αυτό 
µπορεί να οδηγήσει σε αντίδραση φωτοευαισθησίας. 
Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν χρησιµοποιείτε τοπικά ή 
συστηµατικά στεροειδή ή µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη 
φάρµακα για τον πόνο ή το δέρµα. Μπορεί να οδηγήσει σε 
αντίδραση φωτοευαισθησίας. 

Χρησιµοποιήστε αυτή τη συσκευή µόνο για την προβλε-
πόµενη χρήση, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 
Χρησιµοποιήστε τη µε τα προστατευτικά γυαλιά που 
παρέχονται µε το Luxe. 

Ανακυκλώστε όλα τα προϊόντα σύµφωνα µε τους τοπικούς 
και εθνικούς κανονισµούς και κώδικες. 

Μην κοιτάτε απευθείας στην πηγή φωτός της κεφαλής της 
συσκευής, όταν είναι σε λειτουργία. 

Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου άλλες 
συσκευές, οι οποίες σκόπιµα εκπέµπούν ηλεκτροµαγνητική 
ενέργεια µε αθωράκιστο τρόπο, όταν χρησιµοποιούνται. 
Φορητές ή κινητές συσκευές επικοινωνίας µε 
ραδιοσυχνότητες  µπορεί να επηρεάσουν τον ιατρικό 
ηλεκτρικό εξοπλισµό. 

Μην τη χρησιµοποιείτε εάν έχετε αυξηµένη ευαισθησία στο 
φως. Αν δεν είστε σίγουροι εάν έχετε αυξηµένη ευαισθησία 
στο φως, σας συνιστούµε να εκτελέσετε το Τεστ 
ευαισθησίας στο φως που περιγράφεται στη σελ.6. 
Μην τη χρησιµοποιείτε αν παίρνετε φάρµακα που είναι 
γνωστό ότι δηµιουργούν ευαίσθησία στο φως. Κοινά 
παραδείγµατα των φαρµάκων που µπορούν να 
δηµιουργούν ευαισθησία στο φως είναι: τα αντισταµινικά, 
που χρησιµοποιούνται για σε κρύωµα και σε αλλεργίες, 
Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα, που  
χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του πόνου και για 
φλεγµονές αρθρίτιδας και αντιβιοτικά, όπως οι 
τετρακυκλίνες και τα σουλφοναµίδια, ή φάρµακα 
"σουλφωνίου". Κοινά παραδείγµατα των ουσιών που δεν 
είναι φάρµακα και που µπορεί να δηµιουργούν 
ευαισθησία  στο φως είναι:  αποσµητικά, αντιβακτηριακά 
σαπούνια, τεχνητά γλυκαντικά, παράγοντες τόνωσης του 
φθορισµού για την κυτταρίνη, το νάιλον και τις ίνες 
µαλλιού όπως τα απορρυπαντικά πλυντηρίων, η 
ναφθαλίνη, προϊόντα πετρελαίου, καθώς και θειούχο 
κάδµιο, ένα χηµικό εγχέεται µέσα στο δέρµα κατά τη 
διάρκεια του τατουάζ. 

Μην γρατζουνίσετε , σηµαδέψετε ή προκαλέστε ζηµιά µε 
όποιο τρόπο στην επιφάνεια εκποµπής φωτός της κεφαλής. 
Μην κατευθύνετε λάµψη από τη πηγή φωτός της συσκευής 
στα µάτια κάποιου άλλου. 
Η µη τήρηση των οδηγιών χρήσης και συντήρησης του Luxe 
σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο ακυρώνει την εγγύηση. 
∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση του Luxe σας. 
 
Επιθεωρήστε αυτή τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. 
Ελέγξτε για τυχόν ζηµιά. 
Λειτουργήστε, µεταφέρετε και αποθηκεύετε το  Luxe µε τον 
τρόπο που καθορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο. 
 
Προσαρµογές ή η εκτέλεση διαδικασιών εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο  µπορεί να οδηγήσουν 
σε τραυµατισµό. 
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Κίνδυνοι 
 

Κίνδυνος Πιθανότητα  κινδύνου Επιδράσεις στο χρήστη 

Πιθανά ηλεκτρικά προβλήµατα ∆εν είναι πιθανό να συµβεί Σοκ 
Η υπερθέρµανση Μπορεί να προκύψει κάποια 

χρονική στιγµή 
∆υσφορία, διακοπή της θεραπείας 

Ανεπαρκής ισχύς στη µονάδα ∆εν είναι πιθανό να συµβεί Η µονάδα δεν θα λειτουργήσει 

Λειτουργία εκτός των καθορισµένων 
περιβαλλοντικών συνθηκών 

∆εν είναι πιθανό να συµβεί Βλάβη στη συσκευή 

Ο χρήστης δεν ακολουθεί τις οδηγίες 
συντήρησης 

∆εν είναι πιθανό να συµβεί Ελλειψη αποτελεσµατικότητας του 
προϊόντος 

Υπερθέρµανση της µπαταρίας ∆εν είναι πιθανό να συµβεί Η λαβή µπορεί να υπερθερµανθεί µε 
αποτέλεσµα την ταλαιπωρία 

Μπαταρία εκρήγνυται ∆εν είναι πιθανό να συµβεί Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα 
ή τραύµατα 

Μπαταρία µε διαρροή ∆εν είναι πιθανό να συµβεί Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα 
Βραχυκύκλωµα στη καλωδίωση ∆εν είναι πιθανό να συµβεί Μπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση της 

λαβής, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε 
δυσφορία στον χρήστη 

Ο χρήστης µπορεί ακούσια να κατευθύνει 
λάµψη φωτός στα µάτια 

Μπορεί να προκύψει κάποια 
χρονική στιγµή 

∆υσφορία και πιθανόν πονοκέφαλο 

Ο χρήστης µπορεί να προσπαθήσει να 
εκπέµψει το φως στα µάτια 

∆εν είναι πιθανό να συµβεί ∆υσφορία µπορεί να συµβεί και 
ενδεχοµένως πονοκέφαλος 

Ο χρήστης µπορεί να έχει 
φωτοευαίσθητο δέρµα 

∆εν είναι πιθανό να συµβεί Μπορεί να προκαλέσει κοκκινίλες στο 
δέρµα 

Ο χρήστης µπορεί να λάβει ένα φάρµακο 
ή βότανο που προκαλεί φωτοευαισθησία 

∆εν είναι πιθανό να συµβεί Μπορεί να προκαλέσει κοκκινίλες στο 
δέρµα 

Προσπάθειες χρήστη να χρησιµοποιεί το 
προϊόν πέραν της µέγιστης  
συνιστώµενης έκθεσης ανά σηµείο ανά 
ηµέρα 

Μπορεί να προκύψει κάποια 
χρονική στιγµή 

Αναποτελεσµατική  θεραπεία 

Κίνδυνος Πιθανότητα  κινδύνου Επιδράσεις στο χρήστη 

Άτοµο µε νόσο του θυρεοειδούς µπορεί 
να επιχειρήσει να χρησιµοποιήσει γύρω 
περιοχή του λαιµού 

∆εν είναι πιθανό να συµβεί Πιθανή διέγερση της ανάπτυξης της νόσου 

Μπορεί κανείς να επιχειρήσει να 
χρησιµοποιήσει σε περιοχή που 
πρόσφατα έγινε ένεση στεροειδών. 

∆εν είναι πιθανό να συµβεί Απρόβλεπτη αντίδραση 

Αναγράφονται µόνο οι γνωστοί κινδύνοι της συσκευής. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι κατά τη χρήση της 
συσκευής, επειδή πιθανόν η κλινική δοκιµή δεν αποκαλύψε όλους τους κινδύνους της χρήσης της συσκευής. Οι χρήστες 
της συσκευής µπορούν να ελέγχουν τους κινδύνους της συσκευής µόνο αν διαβάσουν και να κατανοήσουν όλα τα 
µέρη του εγχειριδίου χρήσης και ακολουθήσουν ακριβώς όλες τις οδηγίες, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό. 
 

Οφέλη 

Όφελος Πιθανότητα οφέλειας Επιδράσεις στο χρήστη 

Μείωση στις ρυτίδες γύρω από τα 
µάτια και στις λεπτές γραµµές  

Συχνή Βελτιωµένη ενυδάτωση και υφή 
του δέρµατος στην περιοχή 
εφαρµογής µε µείωση των 
ρυτίδων και των λεπτών γραµµών 

Οι χρήστες αυτής της συσκευής µπορεί να απολαµβάνουν οφέλη από τη χρήση της µόνο εάν διαβάσουν 
και κατανοήσουν όλες τις πληροφορίες από το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήσουν ακριβώς όλες τις 
οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης. 
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Σχετικά µε τη γήρανση  
 

Καθώς µεγαλώνουµε τόσο η µείωση του όγκου στο δέρµα και η επιδείνωση της επιδερµίδας µας κάνουν 

κάνουν να φαινόµαστε µεγαλύτεροι από ό, τι νιώθουµε ή θέλουµε. Η απώλεια του όγκου στο δέρµα 

προκαλείται από µια µείωση στα επίπεδα κολλαγόνου. Η επιδείνωση της επιδερµίδας εµφανίζεται µε τραχεία 

υφή, µε συνολική νωθρότητα, µε ερυθρότητα, µε λεπτές γραµµές και ρυτίδες. 

Η επιστήµη πίσω από το κόκκινο φως 

Η θεραπεία µε κόκκινο φως έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως από τους δερµατολόγους και τους επαγγελµατίες 

περιποίησης της επιδερµίδας για τα αναζωογονητικά οφέλη της για πολλά χρόνια. Συγκεκριµένα µήκη 

κύµατος του κόκκινου φωτός έχει αποδειχθεί ότι τονώνουν τη συνολική κυτταρική ενέργεια, αυξάνουν την 

φυσική παραγωγή του κολλαγόνου και της ελαστίνης του σώµατος και αύξανουν επίσης και τη 

µικροκυκλοφορία. Το αποτέλεσµα είναι το δέρµα να αποκτήσει µία πιο δροσερή, πιο σταθερή και πιο 

νεανική όψη. 

Ξεκινώντας µε τη συσκευή 

Ρύθµιση συσκευής 

Είναι εύκολο το ξεκίνηµα µε τη Luxe. 

1. Βγάλτε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήµατα από τη συσκευασία. 

2. Βγάλτε τη συσκευή από το πλαστικό περίβληµα. 

3. Η συσκευή σας διαθέτει µια εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Θα πρέπει να φορτίσετε τη 

συσκευή σας περίπου 4 ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση της 

µπαταρίας για λεπτοµέρειες. 

 

Φόρτιση της µπαταρίας 
• Πριν από τη φόρτιση, αφαιρέστε την πλαστική τάπα (4) από το κάτω µέρος της 

ασύρµατης συσκευής χειρός Τanda, διαφορετικά δεν θα χωράει στη βάση 
φόρτισης. 

• Σταθερά τοποθετείτε τη συσκευή στην βάση φόρτισης (3). 

• Συνδέστε την παροχή ρεύµατος στη βάση επαναφόρτισης και το άλλο άκρο σε 
µια παροχή εναλλασσόµενου ρεύµατος (όπως ως µια πρίζα τοίχου). 

• Η συσκευή θα χρειασθεί περίπου 4 ώρες για να φορτιστεί. 

• Η ενδεικτική λυχνία (6) θα είναι πορτοκαλί ενώ η συσκευή φορτίζει. Θα σβήσει 
όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. 

• Η συσκευή είναι τώρα έτοιµη να χρησιµοποιηθεί αν αποσυνδεθεί από την 
παροχή ρεύµατος. Μία πλήρως φορτισµένη συσκευή θα είναι σε θέση να 
αποδόσει 10 τρίλεπτους κύκλους µεταξύ των φορτίσεων.  

 

Σηµείωση: 

• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σας συνδεδεµένη σε παροχής εναλλασσόµενου ρεύµατος (όπως 
µια πρίζα τοίχου). Απλά συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού στην υποδοχή στο κάτω µέρος της συσκευής και 
συνδέστε το άλλο άκρο την πρίζα στον τοίχο. Η συσκευή θα αντλεί ενέργεια από την πρίζα εναλλασσόµενου 
ρεύµατος. 
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Συστήµατα ελέγχου Luxe  

Η συσκευή έχει ενδεικτικές λυχνίες και ηχητικές ενδείξεις για τον εντοπισµό των κύκλων θεραπείας 

και τη συµπεριφορά απόδοσης της συσκευής. 

Ενδεικτικές λυχνίες 

Αναβοσβήνει Πράσινο Η συσκευή είναι έτοιµη για χρήση ή λειτουργεί 

Σταθερό Πορτοκαλί Φορτίζεται η µπαταρία 

Σταθερό Κόκκινο Υπάρχει σφάλµα. Μπορεί να οφείλεται σε : 
• Πρόβληµα µε την εγκατάσταση της κεφαλής επεξεργασίας 
• Η µπαταρία έχει αποφορτισθεί 
• Η συσκευή µπορεί να έχει υπερθερµανθεί  

Σβηστό Η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας 

Ηχητικές ενδείξεις  

Ένα µπιπ Εναρξη της θεραπείας 

Ένα σύντοµο µπιπ 
κάθε 30 δευτερόλεπτα 

¨Ενας κύκλος θεραπείας είναι σε εξέλιξη και πέρασαν 30 δευτερόλεπτα από το 
προηγούµενο µπιπ ή από την έναρξη του κύκλου 

∆ύο µπιπ Τέλος του κύκλου ή αποφορτισµένη µπαταρία  

Τρία µπιπ Υψηλή θερµοκρασία στην επιφάνεια της κεφαλής 

Τέσσερα µπιπ Η κεφαλή έχει αποσυνδεθεί 

 

Πως να τη χρησιµοποιήσετε; 
Εξοικειωθείτε µε τη συσκευή 
Η συσκευή έχει κατασκευαστεί µε αρκετά φιλικά προς το χρήστη χαρακτηριστικά, για την ασφαλή και εύκολη 

χρήση. 

• Για να ενεργοποιήστε τη λειτουργία της συσκευής πατήστε το πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας µία φορά, η 
ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα όταν η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί.  

• Η κεφαλή επεξεργασίας της συσκευής έχει ενσωµατωµένο αισθητήρα επαφής, το κόκκινο φως, η 
ηχητική δόνηση και η  ήπια αύξηση της θερµοκρασίας θα ενεργοποιηθούν όταν η κεφαλή βρίσκεται σε 
άµεση επαφή µε το δέρµα. Η συσκευή θα απενεργοποιείται αυτόµατα εάν δεν εφαρµόζει στο δέρµα 
µέσα σε 20 δευτερόλεπτα ή αν αφαιρεθεί από το δέρµα για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα.  

• Ως προστιθέµενη ασφάλεια η κεφαλή θεραπείας της συσκευή διαθέτει έναν ενσωµατωµένο αισθητήρα 
θερµοκρασίας που θα διακόψει τη λειτουργία της συσκευής, αν η επιφάνεια της κεφαλής 
υπερθερµανθεί. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 5-10 λεπτά πριν την επανεκκίνηση. 

• Η συσκευή λειτουργεί σε τρίλεπτους κύκλους. Ένα ηχητικό σήµα θα ακούγεται κάθε 30 δευτερόλεπτα για 
να σας ειδοποιεί ότι είναι σε λειτουργία. ∆ύο σύντοµα µπιπ γρήγορα δείχνουν ότι ο κύκλος έχει τελειώσει. 
Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ξανά. 
 

Βήµα 1: Προετοιµασία δέρµατος για τη θεραπεία 
Πριν από τη χρήση, καθαρίστε το δέρµα σας για να αφαιρέσετε το µακιγιάζ ή κρέµες που µπορεί να 
περιέχουν ανακλαστικά υλικά. 

Βήµα 2: Περιποιηθείτε την επιδερµίδα σας 
Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής Luxe τοποθετήστε τη ελαφρά και κρατήστε την κεφαλή πάνω από 
την περιοχή που επιθυµείτε (π.χ. γύρω από τα µάτια) για ένα πλήρη κύκλο τρίλεπτης θεραπείας, δύο 
φορές την εβδοµάδα.  
Στάδιο 3: Μετά την επεξεργασία 
Εφαρµόστε στο δέρµα σας το αγαπηµένο σας προϊόν περιποίησης της επιδερµίδας, γιατί το δέρµα σας 
τώρα είναι καλύτερα προετοιµασµένο για την απορρόφηση αυτών των προϊόντων. 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ  ΤΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΣΑΣ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΣΤΟΧΕΥΣΕΤΕ  ΤΑ  ΣΗΜΕΙΑ  ΠΟΥ  ΣΑΣ  ΑΦΟΡΟΥΝ 

Κατά τη θεραπεία στις περιοχές-στόχους, µπορείτε να κρατάτε τη συσκευή σταθερή σε ένα σηµείο  ή 

µετακινήστε τη κεφαλή γλιστρώντας τη συνεχώς πάνω από µία  περιοχή µέχρι να τελειώσει ο τρίλεπτος 

κύκλος. 

 

Τι να περιµένετε; 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 
Οι χρήστες θα νιώσουν µια ζεστή αίσθηση, µαζί µε µια απαλή δόνηση στο δέρµα, που ορισµένοι  χρήστες 

έχουν περιγράψει ως κατευναστική. Πολλοί χρήστες βιώνουν µια αύξηση της ενυδάτωσης του δέρµατος και  

του πάχους του δέρµατος. 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 
Οι περισσότεροι χρήστες θα αρχίσουν να βλέπουν βελτίωση στην υφή του δέρµατος, ενώ η πλειοψηφία των 

χρηστών θα δεί µια αύξηση στην υγιή αίσθηση του δέρµατος τους και µία αύξηση στην απαλότητα του 

δέρµατος.  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 
Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών θα δεί µια µείωση στα συνολικά σηµάδια της γήρανσης και ιδίως 

αύξηση στην σφριγηλότητα του δέρµατος. 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 
Πολλοί χρήστες θα δουν µία καλύτερη συνολικά κατάσταση του δέρµατος σε σύγκριση µε πριν από τη 

θεραπεία. Αυτό περιλαµβάνει µια βελτίωση στην υγιή εµφάνιση του δέρµατος και µείωση των λεπτών 

γραµµών και των ρυτίδων. 

 

Η ασφάλεια των µατιών 
Τα γυαλιά που περέχονται για την ευκολία και την άνεση σας και καθώς µερικοί χρήστες  βρίσκουν 

το φως πολύ λαµπερό. ∆οκιµές υπό την αιγίδα της εταιρείας έδειξαν ότι, όταν χρησιµοποιείται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες, το φως δεν θέτει σε κίνδυνο βλάβης τα µάτια. 

• Τοποθετήστε τα γυαλιά πάνω στα µάτια σας.  

• ∆έστε το λαστιχάκι έτσι ώστε τα γυαλιά να στέκονται άνετα στο κεφάλι σας. 

Σηµείωση: Μην κατευθύνετε τη πηγή φωτός κατευθείαν στα µάτια σας. 



11 
 

Συντήρηση της συσκευής 
Οι ακόλουθες οδηγίες συντήρησης είναι σηµαντικές για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή σας θα  συνεχίζει να 

λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, αυτό µπορεί να προκαλέσει τη 

συσκευή σας να σταµατήσει να παρέχει την απαιτούµενη ενέργεια ή και να σταµατήσει να λειτουργεί 

εντελώς. 

Προστασία της µπαταρίας 

Συνιστάται να έχετε πάντα πλήρως φορτιµένη τη συσκευή σας. Μετά τη χρήση, αποθηκεύστε τη συσκευή 

σας στη βάση φόρτισης. ∆εν µπορεί να υπερφορτισθεί η συσκευή. Αν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα αφήστε τη στη βάση της χωρίς σύνδεση µε παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Καθάρισµα 
Η επιφάνεια της κεφαλής θεραπείας θα πρέπει να καθαρίζονται µετά από κάθε χρήση. Η συσκευή σας δεν 

είναι αδιάβροχη. ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μη τη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων, αν το πράξετε θα 

οδηγήσει σε µόνιµη βλάβη. Σε περίπτωση που η συσκευή βυθίστηκε κατά λάθος σε υγρό, µην επιχειρήσετε 

να τη χρησιµοποιήσετε. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Ταnda. 

Πώς να καθαρίσετε την κεφαλή 
Χρησιµοποιήστε ένα υγρό, µαλακό, χωρίς χνούδια πανί και ένα ήπιο χωρίς αλκοόλ καθαριστικό για να 

καθαρίσετε την επιφάνεια της κεφαλής Luxe. Επαναλάβετε µε νερό µόνο στο πανί. Στεγνώστε την επιφάνεια 

µε ένα καθαρό στεγνό πανί. 

Αντικατάσταση της κεφαλής Luxe  
Η κεφαλή έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει µέχρι και 6.000, τρίλεπτες 
θεραπείες,  χρόνος µετά τον οποίο η κεφαλή επεξεργασίας δεν θα 
είναι πλέον σε θέση να εκπέµπει φως. Αντικατάσταση των  κεφαλών 
κατεργασίας γίνεται από το τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Tanda. 
 

Αν χρειάζεται αντικατάσταση της κεφαλής ανατρέξτε στο σχήµα  της 
σελίδας: 

 
 

 

Ταξιδιωτικές συµβουλές 

O ελαφρύς σχεδιασµός της συσκευής και η συµπαγής µορφή της την καθιστά εύκολη σύντροφο στο ταξίδι. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ 

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει µε ασφάλεια είτε µε 220/240V ή µε 110/120V. Μπορεί να φορτιστεί 

σε ξένες χώρες χρησιµοποιώντας ένα προσαρµογέα ηλεκτρικού φις. 

∆ΙΕΘΝΗ ΦΙΣ 
Η παροχή ρεύµατος γίνεται µε ένα εναλλάξιµο φις. Πρόσθετα φις είναι διαθέσιµα για διαφορετικές διεθνείς 

τοποθεσίες. Επικοινωνήστε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών  Tanda αν θέλετε να αγοράσετε το ∆ιεθνές 

Kit Παροχής. 
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Αντιµετώπιση προβληµάτων 

Σε περίπτωση που το Luxe αδυνατεί να λειτουργήσει όπως προβλέπεται, οι παρακάτω σηµειώσεις θα βοηθήσουν στον 

εντοπισµό πιθανών προβληµάτων στη συσκευή και τις ρυθµίσεις της. 

Αν Κάνετε αυτό 

Η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή, ενώ το 
τροφοδοτικό είναι συνδεδεµένο σε µια 
ενεργή παροχή ρεύµατος. 

Η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη (η συσκευή είναι έτοιµη για χρήση) 
ή 
Η µπαταρία δεν φορτίζεται σωστά (βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ασφαλής 
στη βάση επαναφόρτισης). 

Η συσκευή σβήνει µετά από 3 λεπτά. Αυτό υποδεικνύει το τέλος ενός κύκλου θεραπείας. Πατήστε το πορτοκαλί 
κουµπί για να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο θεραπείας. 

Η συσκευή δεν ξεκινά όταν πατάτε το 
πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας. 

Βεβαιωθείτε ότι το άσπρο βύσµα δεν είναι προς το κάτω µέρος της συσκευής. 
ή 
Φορτίστε τη συσκευή (ενδεικτική λυχνία θα είναι πορτοκαλί κατά τη σωστή 
φόρτιση). 
ή 
Ελέγξτε για να δείτε αν η κεφαλή θεραπείας έχει τοποθετηθεί µε ασφάλεια. 

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει µε 
πράσινο χρώµα, αλλά η κεφαλή 
θεραπείας δεν ανάβει. 

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της κεφαλής που εκπέµπει το φως είναι σε επαφή µε 
το δέρµα. 

Η ενδεικτική λυχνία δεν είναι πορτοκαλί 
όταν η συσκευή φορτίζεται. 

Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή είναι σταθερά στη βάση επαναφόρτισης και η βάση 
είναι συνδεδεµένη σε πρίζα εναλασσόµενου ρεύµατος AC. 

Συσκευή απενεργοποιείται στη µέση 
θεραπείας ή µετά από λίγες µόνο 
θεραπείες. 

Αφαιρέστε τη κεφαλή θεραπείας και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 5-10 
λεπτά. 
ή 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει σωστά τη συσκευής σας, ανατρέξτε στη 
παράγραφο Φόρτιση της µπαταρίας. 

 

 

Αν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.tanda.com ή την www.tanda.gr.com 

για περισσότερες συµβουλές και αντιµετώπιση προβληµάτων 

Service 

Εάν το Luxe απαιτεί service, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε τον αντιπρόσωπο ή την Syneron Beauty. 

Όλες οι συσκευές που θα αποσταλούν στον κατασκευαστή για επισκευή, ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ πρέπει 

να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Γραπτή δήλωση που περιέχει αριθµό RMA (παρέχεται από τον κατασκευαστή), τον κωδικό του µοντέλου, 

το σειριακό αριθµό, το πρόσωπο επικοινωνίας µε αριθµό τηλεφώνου και αριθµό φαξ, διεύθυνση 

χρέωσης (Μόνο για την εκτός εγγύησης επισκευή), διεύθυνση αποστολής (πού να τη στείλουµε τη 

συσκευή µετά την επισκευή), καθώς και λεπτοµερή περιγραφή των συµπτωµάτων του προβλήµατος. 

2. Αντίγραφο του πρωτοτύπου παραστατικού αγοράς που εκδίδεται κατά την αγορά της συσκευής. 

3. Αποστολή στον κατασκευαστή του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία µε όλα τα αξεσουάρ και τις 

πληροφορίες που απαιτούνται παραπάνω, προς: 

ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. 

Φαλήρου 5, 185 43 Πειραιάς 

Τ.2104212351 F.2104200036 Email : service@carad.gr    

Οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί από χρήση µη αυθεντικής  συσκευασίας µπορεί να καταστήσει άκυρη 

την εγγύηση. Το service για τις συσκευές αυτές πρέπει να εκτελείται µόνο από πιστοποιηµένο τεχνικό από 

την Τanda. 
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Προδιαγραφές 
Συσκευή Tanda Luxe  = Tanda SERIES 7         

Κεφαλή θεραπείας Tanda Luxe = LUXE SERIES 7 

 
Τύπος BF ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 
Προσοχή, συµβουλευτείτε ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
 

 

Σήµα Φορέα Πιστοποίησης TUV 

 

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 

Μπαταρία NiMH 4.8V, 800 mAh    Τροφοδοτικό παροχής  : Model  No. UE15WCP-090130SPA, Ιατρικού 

βαθµού, Είσοδος: 100-240V, 50-60Hz 400mA, Έξοδος: 9.0VDC, 1.3A MAX. 

Προδιαγραφές λειτουργίας: Θερµοκρασία: 15°C έως 35°C, Σχετική Υγρασία RH: 15% έως 75%, χωρίς 

συµπύκνωση. 
 

Ατµοσφαιρική Πίεση: 700-1060 Hpa 
 

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές Μεταφοράς / Αποθήκευσης: Θερµοκρασία: 0°C έως 60°C, Σχετική Υγρασία 

RH: 10% έως 90%. 

 

 

FCC - ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 

Μοντέλο: Το Luxe Serιes 7 συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: FCC Μέρος 15, Τµήµα Β: 2006. 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών  FCC. Η 

λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει επιβλαβή 

παρεµβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή δεχθεί, 

συµπεριλαµβανοµένων των παρεµβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύµητη λειτουργία. 

Γνωστοποίηση βιοµηχανίας στον Καναδά: Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συµµορφώνεται µε το 

Καναδικό ICES-003. 

 

∆ΙΑΘΕΣΗ 

 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) . 

 Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος στην περιοχή 
σας ρωτήστε το κατάστηµα αγοράς ή τις τοπικές αρχές. 
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Bοήθεια και πληροφορίες 
Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Luxe. Αυτή η ιατρική συσκευή έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στα 
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασµού. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει 
το εγχειρίδιο και να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες σχετικά µε τη χρήση αυτής της συσκευής. Για 
ερωτήσεις σχετικά µε το Luxe παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tanda.com ή επικοινωνήστε 
µε την Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλ 2104212370,  
E-mail: info@carad.gr, Ώρες λειτουργίας: ∆ευ-Παρ, 9πµ-3µµ 
 
Κατασκευαστής    
Syneron Beauty Inc., 11-380 Jamieson Parkway ,Cambridge ON, N3C 4N4 

 

Εγγύηση 

 

Η συσκευή Tanda έχει εγγύηση ότι είναι απαλλαγµένο από ελαττώµατα στα υλικά κατασκευής  και στην 

λειτουργία για µια περίοδο ενός έτους µετά την αρχική ηµεροµηνία αγοράς του υπό κανονικές συνθήκες 

χρήσης. Αυτή η εγγύηση ισχύει µόνο για τον αρχικό αγοραστή λιανικής µε την αρχική απόδειξη αγοράς και 

µόνο όταν αγοράστηκε από εξουσιοδοτηµένο µεταπωλητή ή µεταπωλητή Tanda. 

Αν το προϊόν παρουσιάσει ελάττωµα εντός της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε µε Syneron Beauty, µε 

τον τοπικό διανοµέα σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας µπορείτε να βρείτε στο tanda.com. H Syneron Beauty, 

διατηρεί το δικαίωµα να αντικαταστήσει ένα ελαττωµατικό προϊόν µε το πλέον συγκρίσιµο προϊόν που 

διατίθεται στη αγορά την ίδια χρονική περίοδο. Αποκλειστική σας αποζηµίωση για κάθε ελαττωµατικό 

προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα περιορισµένη εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή 

αντικατάσταση του ελαττωµατικού προϊόντος.  H συνολική ευθύνη της Syneron Βeauty για τυχόν 

ελαττωµατικό προϊόν δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει την τιµή αγοράς του προϊόντος. 

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα που προσδιορίζονται από την Syneron Βeauty ότι 

παρουσιάζουν βλάβη λόγω οποιασδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Ατύχηµα, κακή χρήση, κατάχρηση ή αλλοίωση 
• Επισκευή από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα  
• Χρήση µε µη επιτρεπόµενα αξεσουάρ ή άλλη χρήση από αυτή που περιγράφεται στις οδηγίες  
• Σύνδεση µε λάθος ρεύµα και τάση  
• Οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες πέραν του ελέγχου µας 

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η SYNERON BEAUTY, ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝ∆ΗΠΟΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ, 

ΤΥΧΑΙΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΛΕΣ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ Η ΣΤΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. 
 

Αυτή η εγγύηση σας παρέχει συγκεκριµένα νόµιµα δικαιώµατα, και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώµατα τα 

οποία διαφέρουν ανάλογα µε το κράτος, επαρχία ή άλλη δικαιοδοσία. Σε ορισµένες δικαιοδοσίες δεν 

επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισµό των τυχαίων ή επακόλουθων ζηµιών, ή περιορισµούς για πόσο 

χρονικό διάστηµα ισχύει µια σιωπηρή εγγύηση, έτσι οι παραπάνω περιορισµοί και εξαιρέσεις ενδέχεται να 

µην ισχύουν για εσάς. 
 

Copyright © Syneron Beauty Inc 2011, Tanda και Luxe, είναι εµπορικά σήµατα της Syneron Beauty Inc 2011. 

Όλα τα δικαιώµατα διατηρούνται. ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας που εκκρεµούν. 
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∆ιάθεση στην Ελλάδα 
Η συσκευή εισάγεται στην Ελλάδα  από την: 

 

ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. 
Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τ. 2104212360-62, F. 2104200036 

Email: info@carad.gr   - www.carad.gr 

 

 

 


