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Σας ευχαριστούµε 
για την αγορά του Zap. Το Zap η συσκευή τοπικής αντιµετώπισης της ακµής είναι 
κλινικά αποδεδειγµένη για το καθαρισµό των κηλίδων ακµής γρήγορα. To iσχυρό µπλε 
LED φως καταστρέφει τα βακτηρίδια που προκαλούν την ακµή, ενώ η ηχητική δόνηση 
και ήπια αύξηση της θερµοκρασίας βοηθούν στο άοιγµα των πόρων, ώστε τα 
βακτήρια να µην µπορούν να κρυφτούν. ∆εν προκαλεί πόνο. ∆εν προκαλεί ξηρότητα. 
∆εν προκαλεί κανένα ερεθισµό. Και το καλύτερο από όλα τέλος στα σπυράκια! 
 

Εξαρτήµατα της συσκευής: 
 
Zap κεφαλή αγωγής (1) 
 
Ενδεικτική λυχνία (2) 
 
Κουµπί λειτουργίας (3) 
 
Ανοιγµα θήκης µπαταριών (4) 
 

 
 
 
 

Τµήµα Επικοινωνίας Πελατών: 
ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 Πειραιάς 
Τηλ. 210 4212370, Φαξ 210 4200036 
E-mail: info@carad.gr 
Ώρες λειτουργίας: ∆ευ-Παρ, 9πµ-3µµ  
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:  
Syneron Beauty Ιnc,  
11-380 Jamieson Parkway,  
Cambridge, ON, N3C  4N4 
 
 

Ποια είναι χρήση της συσκευής; 
Το Zap ενδείκνυται για τη θεραπεία της ήπιας έως µέτριας φλεγµονώδους ακµής 
(αρκετά / πολλά µε  φλεγµονή (κόκκινα) σπυράκια). Το Zap δεν θα λειτουργήσει σε 
σοβαρή οζώδη ή κυστική ακµή. 
 

Αντενδείξεις 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αυτή σε οποιαδήποτε βλάβη, εκτός 
από ήπιας έως µέτριας ακµής. Κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση την 
καλύτερης ιατρικής περίθαλψης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τα παιδιά κάτω των 14 ετών να χρησιµοποιούν τη συσκευή 
χωρίς επίβλεψη - κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό στα µάτια. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην το χρησιµοποιείτε αν είστε ευαίσθητοι στο φως. Κάτι τέτοιο µπορεί να 
οδηγήσει σε µια αντίδραση φωτοευαισθησίας. Συνιστάται να δοκιµάσετε τη συσκευή σε 
ένα µικρό, λιγότερο ευαίσθητο τµήµα του δέρµατος (δηλ., όπως το εσωτερικό του 
βραχίονά σας). 
 
  



 

Τεστ ευαισθησίας στο φως 
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να δείτε αν είστε ευαίσθητοι στο φως: 
 
Πατήστε το πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας. 
Η συσκευή θα αρχίσει να δονείται και το µπλε φως που σκοτώνει 
τα βακτήρια θα ανάψει. 
Ελαφρά τοποθετήστε και κρατήστε πατηµένο το Zap στο 
εσωτερικό µέρος του βραχίονα σας για το κύκλο θεραπείας των 2 
λεπτών. 
Πατήστε το πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας και πάλι να κάνετε µια 
ακόµη δίπλεπτη δοκιµή θεραπείας στην ίδια περιοχή του εσωτερικό 
µέρος του βραχίονα σας. 
Περιµένετε 24 ώρες. ∆ΕΝ πρέπει να αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε 
ανεπιθύµητη ενέργεια κατά τη διάρκεια των επόµενων 24 ωρών. 
Ανεπιθύµητη ενέργεια είναι ο πόνος ή δυσφορία στις περιοχές 
επεξεργασίας ή οποιαδήποτε παρατεταµένη ερυθρότητα του 
δέρµατος. 

 
 
 

 
 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην το χρησιµοποιείτε αν παίρνετε φάρµακα που είναι γνωστά ότι 
δηµιουργούν ευαισθησία στο φως. Κοινά παραδείγµατα φαρµάκων που µπορούν να 
προκαλέσουν  ευαίσθησία στο φως συµπεριλαµβάνουν τα : Αντισταµινικά που 
χρησιµοποιούνται σε κρυολογήµατα και ως αντιαλλεργικά φάρµακα? Μη-στεροειδή 
αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ), που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του πόνου 
και των φλεγµονών. Και τα αντιβιοτικά, συµπεριλαµβανοµένων των τετρακυκλίνων και 
τα σουλφοναµίδια, ή τα φάρµακα σουλφωνίου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην το χρησιµοποιείτε µε αλοιφές, ή ουσίες  που περιέχουν συστατικά που 
προκαλούν θερµότητα και θα µπορούσαν να προκαλέσουν έγκαυµα στο δέρµα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην το χρησιµοποιείτε πάνω ή κοντά σε σηµείο πρόσφατης ένεση 
στεροειδών. Κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει σε µια αντίδραση φωτοευαισθησίας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην το χρησιµοποιείτε πάνω ή γύρω από τα µάτια ή τα βλέφαρά σας, και 
µην κοιτάτε απευθείας µέσα στο µπλε φως. Αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει 
σοβαρή βλάβη στα µάτια, συµπεριλαµβανοµένης της τύφλωσης ή προσωρινή 
απώλεια της όρασης, ή πονοκέφαλο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην το χρησιµοποιείτε πάνω από το θυρεοειδή αδένα (περιοχή του λαιµού). 
Κάτι τέτοιο µπορεί να διεγείρει τον αδένα. 
 

Προειδοποιήσεις 
Προειδοποίηση: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας που µπορεί να 
προκαλέσει τραυµατισµό ή θάνατο: 
Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σηµείο που µπορεί να πέσει σε 
µπανιέρα ή σε νεροχύτη. Μην το τοποθετείτε ή το ρίχνετε σε νερό ή σε άλλα υγρά. 
Ποτέ µην ρίχνετε και µην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείµενο σε οποιαδήποτε 
ανοίγµατα της συσκευής. 
Χρησιµοποιείτε µόνο τις µπαταρίες που συνιστώνται για αυτή τη συσκευή. 
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή, εάν δεν λειτουργεί σωστά? Αν έχει πέσει ή έχει 
υποστεί ζηµιά, ή αν έχει βυθιστεί στο νερό. Επιστρέψτε τη συσκευή στη Syneron Beauty 
για έλεγχο και επισκευή. 
Αφαιρέστε τις µπαταρίες από τη συσκευή εάν προβλέπetai ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως για  ένα µήνα. 
Μην αποσυναρµολογείτε τη συσκευή καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσετε ζηµιά στη 
συσκευή, δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυµατισµό. ∆εν υπάρχουν 
εξαρτήµατα στο εσωτερικό της συσκευής που µπορούν να  επισκευαστούν από το 
χρήστη. 



Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή προκλήσης εγκαυµάτων: 
Κρατήστε το µακριά από εύφλεκτα προϊόντα aerosol που χρησιµοποιούνται ή όπου 
γίνεται χορήγηση οξυγόνου. 
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αν γίνεται ασυνήθιστα ζεστή στην αφή. 
Προειδοποίηση: Σταµατήστε αµέσως αν αισθανθείτε οποιεσδήποτε παρενέργειες ή αν 
αναπτυχθεί παρατεταµένη ερυθρότητα. Μπορεί να βιώνετε µια αντίδραση 
φωτοευαισθησίας. 
 

Προφυλάξεις 
∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή  Zap. 
Χρησιµοποιήστε αυτή τη συσκευή µόνο για την προβλεπόµενη χρήση, όπως 
περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να οδηγήσει σε 
καθυστέρηση για την λήψη της κατάλληλης θεραπείας. 
∆ιακόψτε τη χρήση εάν αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε ενόχληση. 
Μπορεί να είστε ευαίσθητοι στο φως. 
Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε ένα περιβάλλον όπου χρησιµοποιούνται άλλες 
συσκευές που σκόπιµα εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ενέργεια µε αθωράκιστο τρόπο. 
Φορητά ή κινητές συσκευές εµποµπής ραδιοσυχνοτήτων επικοινωνίας µπορεί να 
επηρεάσουν τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισµό. 
 

Πώς να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή 
Σας πληροφορούµε ότι µερικοί άνθρωποι είναι ευαίσθητοι στο φως. Αν νοµίζετε ότι 
µπορεί να είστε ευαίσθητοι στο φως, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή 
Zap χωρίς να κάνετε πρώτα ένα δοκιµαστικό τεστ ευαισθησίας στο φως. Ανατρέξτε 
στο τεστ ευαισθησίας το φως που περιγράφεται στη σελίδα 3. 
 
Βήµατα: 
Πατήστε το πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας. 
Η συσκευή θα αρχίσει να δονείται και το  µπλε φως που σκοτώνει τα βακτήρια θα 
ανάψει. Μην κοιτάτε απευθείας τις ακτίνες του φωτός. 
Ελαφριά τοποθετήστε και κρατήστε πατηµένο το Zap συσκευή πάνω σε σηµείο ακµής  
για 2 λεπτά. Όταν η δόνηση σταµατά, ο κύκλος επεξεργασίας έχει ολοκληρωθεί. 
Επαναλάβετε 2 έως 3 φορές ηµερησίως. 
 
 

Ενδειξη διάρκειας ζωής του Zap 
Μπορείτε να σταµατήσετε τη θεραπεία ανά πάσα στιγµή πατώντας το πορτοκαλί 
κουµπί λειτουργίας. Εάν σταµατήσετε τη θεραπεία µέσα στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, η 
συσκευή δεν θα µετρήσει τη θεραπεία. Εάν σταµατήσετε τη θεραπεία µετά από 30 
δευτερόλεπτα η συσκευή θα µετρήσει την θεραπεία. 
Η συσκευή σας zap µπορεί να προσφέρει 1000 θεραπείες. Όταν το Zap σας έχει 
λιγότερες από 50 θεραπείες που αποµένουν, στο πορτοκαλί κουµπί τροφοδοσίας θα 
ανάψει σταθερά λυχνία µε κόκκινο χρώµα µετά από κάθε θεραπεία για να σας 
υπενθυµίσει ότι θα πρέπει να ετοιµάζεστε για αντικατάσταση. 
Μόλις Zap σας έχει ολοκληρώσει τα 1000 θεραπείες, η συσκευή δεν θα ενεργοποιείται 
και το πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας θα έχει µία σταθερή κόκκινη φωτεινή ένδειξη. 
 
  



 

∆είκτες της συσκευής 

 
Σταθερή δόνηση και µπλε φως. 
 

Η συσκευή λειτουργεί κανονικά 
παρέχοντας θεραπεία.  
 

Στο πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας 
αναβοσβήνει κόκκινη φωτεινή ένδειξη 
για 10 δευτερόλεπτα µετά από κάθε 
θεραπεία. 
 

Οι µπαταρίες της συσκευής εξαντλούνται 

Στο πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας 
ανάβει σταθερά µία κόκκινη φωτεινή 
ένδειξη για 10 δευτερόλεπτα µετά από 
κάθε θεραπεία. 
 

Η συσκευή έχει λιγότερες από 50 θεραπείες.  
 

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται και στο  
πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας ανάβει  
σταθερά µία  κόκκινη φωτεινή ένδειξη 
για 10 δευτερόλεπτα . 

Η συσκευή δεν µπορεί να παρέχει επιπλέον 
θεραπείες. Είναι ώρα να προµηθευτείτε ένα 
καινούργιο Zap. 

 
 
 
 

∆ιάρκεια ζωής της µπαταρίας και αντικατάσταση 
Όταν οι µπαταρίες Zap σας έχουν χαµηλή φόρτιση, στο πορτοκαλί κουµπί λειτουργίας 
θα αναβοσβήνει κόκκινη φωτεινή ένδειξη µετά από κάθε θεραπεία ως προειδοποίηση. 
Όταν απαιτείται αντικατάσταση, χρησιµοποιήστε αλκαλικές µπαταρίες τύπου ΑΑΑ 
(LR03 IEC). Για χρήση φιλική προς το περιβάλλον η Tanda συνιστά να χρησιµοποιήσετε 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες AAA. 
Σηµείωση: η διάρκεια ζωής των µπαταριών µπορεί να διαφέρει όταν χρησιµοποιείτε 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Συνιστώνται µπαταρίες NiMH, από υδρίδιο νικελίου.  
Για να εγκαταστήσετε ή να αλλάξετε τις µπαταρίες στη συσκευή σας Tanda Zap, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 
Γυρίστε το πάνω µέρος της συσκευής αριστερόστροφα για να ευθυγραµµιστούν 
τα δύο τρίγωνα, που βρίσκονται στην άνω και κάτω τµήµα της συσκευής. 
Αφαιρέστε τις µπαταρίες που χρησιµοποιούνται από την θήκη των µπαταριών. 
Τοποθετήστε 3 νέες µπαταρίες AAA σύµφωνα µε τα σύµβολα που βρίσκονται στη θήκη 
της µπαταρίας. 
Για να κλείσετε τη συσκευή Zap, ευθυγράµµιστε τα δύο τρίγωνα, πιέστε και γυρίστε το 
επάνω µέρος της συσκευής προς τα δεξιά µέχρι το τρίγωνο είναι ευθυγραµµισµένο µε 
την κάθετη γραµµή και να κουµπώσει. 

 
 

  



Ανακύκλωση 

 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

Το Zap θεωρείται µια ηλεκτρονική συσκευή και πρέπει να απορρίπτεται όπως θα κάνατε 
µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικά απόβλητα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει και 
ανακύκλωσει τις  χρησιµοποιηµένες µπαταρίες από τη συσκευή σας σύµφωνα µε τους 
τοπικούς κανονισµούς. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε τη 
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος στην περιοχή σας επικοινωνήστε µε τις τοπικές 
αρχές ή τον φορέα ανακύκλωσης ηλεκτρονικού ηλεκτρικού εξοπλισµού. 
 
 

Οδηγίες καθαρισµού 

Χρησιµοποιήστε ένα υγρό, µαλακό, χωρίς χνούδια πανί και ένα ήπιο χωρίς αλκοόλ 
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την επιφάνεια της κεφαλής θεραπείας του Zap. 
Σηµείωση: Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό, οποιαδήποτε στιγµή. 

 
Εγγύηση κατασκευαστή 

Η συσκευή Tanda έχει εγγύηση ότι είναι απαλλαγµένη από ελαττώµατα στα υλικά 
κατασκευής  και στην λειτουργία για µια περίοδο ενός έτους µετά την αρχική 
ηµεροµηνία αγοράς του υπό κανονικές συνθήκες χρήσης Ή 1000 χρήσεις. 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 
στην Ελλάδα. 
Αν το προϊόν παρουσιάσει ελάττωµα εντός της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε µε  
τη αντιπροσωπεία ή τον τοπικό διανοµέα σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας µπορείτε να 
βρείτε στο www.tanda.gr.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 Beauty 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 
Beauty 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. 
 

Συσκευή Τanda Zap  = TANDA SERIES 4 

 
Τύπος BF εφαρµοσµένο ΜΕΡΟΣ 

 
Προσοχή, συµβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα 

Οµάδα κινδύνου 2 
ΠΡΟΣΟΧΗ Ενδεχοµένως επικίνδυνη οπτική ακτινοβολία που εκπέµπεται από αυτό το 
προϊόν. Μην κοιτάτε τη λυχνία λειτουργίας. Μπορεί να είναι επιβλαβές για τα µάτια σας. 
Συνθήκες λειτουργίας:  
Θερµοκρασία Περιβάλλοντος: 15°C έως 35°C  
Υγρασία: 15% έως 75%, χωρίς συµπύκνωση 
Ατµοσφαιρική Πίεση: 700 - 1060 Hpa 
 
Μεταφορά / Αποθήκευση - Περιβαλλοντικές Συνθήκες:  
Θερµοκρασία: 0°C έως 60°C  
RH: 10% έως 90% 

 
FCC - ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 
Μοντέλο: Tanda Zap συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: FCC Μέρος 15, 
Τµήµα Β: 2006. 
 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών της 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. 
Copyright © Syneron Beauty Inc. 2011, Tanda και Tanda Zap, είναι εµπορικά σήµατα της Syneron Beauty. 
Όλα τα δικαιώµατα διατηρούνται. ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας που εκκρεµούν. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή και για 24 µήνες από την ηµεροµηνία 

αγοράς. Για συσκευές που χρησιµοποιούνται για επαγγελµατική χρήση δεν ισχύει η 
εγγύηση. Συσκευές για επαγγελµατική χρήση καλύπτονται µόνο µε σύµβαση 
συντήρησης. Σε περίπτωση βλάβης η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε µε 
την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών. Στα παραστατικά 
αγοράς (απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής)  πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα 
ο τύπος της συγκεκριµένης συσκευής. 

2) Η εγγύηση καλύπτει την δωρεάν επισκευή της συσκευής καθώς και την 
αντικατάσταση των εξαρτηµάτων (ηλεκτρονικών - µηχανολογικών) µόνο αν η 
βλάβη προέρχεται από σφάλµα κατασκευαστικό. Η εγγύηση δεν καλύπτει 
περιπτώσεις που η   βλάβη προέρχεται: 

o από µη τήρηση των οδηγιών χρήσης και συντήρησης της συσκευής ή 
εσφαλµένη εγκατάσταση της συσκευής ή από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. 
σπασίµατα εξαρτηµάτων, τοµές).  

o από επέµβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι από την εταιρεία. 
o για ζηµιές που προέρχονται από χηµικές ή ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις. 

3) Τυχόν επισκευή της συσκευής δεν σηµαίνει και παράταση του χρόνου εγγυήσεως.  
4) Για φορητές συσκευές η κατ’ οίκον επίσκεψη του τεχνίτη επιβαρύνει τον πελάτη 

όπως και τα έξοδα µεταφοράς της συσκευής.  
5) Για αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας Ή αδικαιολόγητους ελέγχους 

συσκευών που λειτουργούν κανονικά τα έξοδα µεταβάσης ή αποστολής 
επιβαρύνουν τον πελάτη. 

6) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαµβάνει την υπεύθυνη επισκευή των 
συσκευών και την αποκατάσταση της βλάβης.   

7) Τα εξαρτήµατα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται στην εταιρεία. 

Η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα ΑΜΕΣΟΥ αποκατάστασης της βλάβης στα κεντρικά 

συνεργεία της: ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

����  ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣ    
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΑΡΑΝΤ Α.B.E.Ε. , ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax 2104200036, Email info@carad.gr 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ: 
 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο∆ΟΣ): 
 

 

ΠΟΛΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ: 
 

 

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ:  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
ΣΥΣΚΕΥΗ: 
 

TANDA ZAP LOT NUMBER:  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ : 
 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ : 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ : 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΓΟΡΑΣ: 
 

 


