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Συνοπτικές Οδηγίες 

Σας ευχαριστούμε!
Συγχαρητήρια για την αγορά ενόςσύστηματος mē!
Το mē είναι μια πρωτοποριακή συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην άνεση και τη 
διακριτικότητα του σπιτιού σας για τη μόνιμη μείωση των ανεπιθύμητων τριχών.
Το mē είναι η μόνη συσκευή οικιακής χρήσης για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας που χρησιμοποιεί 
πατενταρισμένη τεχνολογία elōs και έχει κλινικά αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική για 
όλα τα χρώματα του δέρματος.
Απαλό, εύκολο στη χρήση και με μόλις λίγα λεπτά για κάθε συνεδρία, τώρα μπορείτε να γνωρίσετε την
ελευθερία του μεταξένιου, απαλού δέρματος χωρίς τις παρενοχλήσεις του ξυρίσματος και της 
αποτρίχωσης με κερί.
Πριν από τη χρήση του mē, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.tandame.gr και φροντίστε να 
παρακολουθήσετε το βίντεο επίδειξης.

Η επιστήμη πίσω από το mē και elōs (Electro-Optical Synergy)
Από την Syneron και τον επιστήμονα που εφήυρε το IPL έρχεται η νέα επαναστατική κατοχυρωμένη με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τεχνολογία που ονομάζεται αποτρίχωση elōs. Αυτός ο μοναδικός 
συνδυασμός του έντονου παλμικού φωτός (IPL) και ραδιοσυχνότητας (RF Radio Frequency) 
χρησιμοποιείται για την μείωση της τριχοφυΐας με επιλεκτική στόχευση στο θύλακα της τρίχας με 
ασφαλή αλλά και αποτελεσματικό τρόπο. Η τεχνολογία elōs είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι λειτουργεί 
με πρωτοφανή ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα για όλα τα χρώματα δέρματος.

Τα οφέλη από το mē
 Είναι κατάλληλο για όλους τους τόνους του δέρματος
 Είναι κατάλληλο για όλα τα χρώματα τρίχας, ακόμα και ξανθές (συνιστάται η χρήση κεφαλής 

μηχανικής αποτρίχωσης) 
 Είναι κατάλληλο για σώμα και πρόσωπο
 Λειτουργεί γρήγορα και εύκολα, 10 λεπτά για την πλήρη συνεδρία ποδιού και μόνο 32 λεπτά για

πλήρη συνδερία σώματος
 Είναι πολύ ασφαλές χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία elōs τόσο για τους άνδρες όσο και 

τις γυναίκες
 Εχει ορατά αποτελέσματα μέσα σε 6-8 εβδομάδες
 Εχει ειδική κεφαλή για πρόσωπο, για την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή στο πρόσωπο
 Δεν χρειάζεται προεργασία όταν χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ, την ειδική κεφαλή μηχανικής 

αποτρίχωσης ή την κεφαλή ξυριστικής μηχανής
 Προσφέρει  το μεγαλύτερο αριθμό των παλμών φωτός σε μία κεφαλή
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Πώς χρησιμοποιείται
Βήμα 1: Προετοιμασία για το mē
Παρακολουθήστε την επίδειξη βίντεο μας στο www.tandame.gr.
Αφαιρέστε τις τρίχες στην περιοχή που σκοπεύετε να επεξεργαστείτε με ξυραφάκι  ή ηλεκτρική 
ξυριστική μηχανή ή εναλλακτικά  χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ, την ειδική κεφαλή μηχανικής 
αποτρίχωσης mē ή την ξυριστική κεφαλή mē. 

Βήμα 2: Δοκιμή ευαισθησίας
Πριν από τη χρήση σε κάθε νέα περιοχή του σώματος του mē, δοκιμάστε το σε ένα μικρό τμήμα του 
δέρματος κοντά στην περιοχή που σκοπεύετε να επεξεργαστείτε.
Βήμα 3: Χρήση του mē

Σώμα:
1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη μονάδα βάσης για να ενεργοποιήσετε το 
σύστημα.

2. Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο elōs (Χαμηλό/Low-Μεσαίο/Medium ή 
Υψηλό/High). Συνιστάται να αρχίσετε επιλέγοντας χαμηλό (Low) και αν αισθάνεστε
άνετα χρησιμοποιήστε ένα υψηλότερο επίπεδο elōs.

3. Αν χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ, την ξυριστική κεφαλή ή την κεφαλή μηχανικής 
αποτρίχωσης, συνδέστε τα στη θέση του προστατευτικού καλύμματος και 
πατήστε μία φορά το αντίστοιχο κουμπί στον πίνακα ελέγχου για να λειτουργήσει 
η κεφαλή μηχανικής αποτρίχωσης σε χαμηλή ταχύτητα. Αν θέλετε, πατήστε το 
ξανά για να λειτουργήσει με μεγάλη ταχύτητα. Η ξυριστική κεφαλή λειτουργεί μόνο 
σε ένα επίπεδο ταχύτητας.

4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης elōs στη συσκευή χειρός.

5. Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στην περιοχή που θέλετε να επεξεργαστείτε, 
διασφαλίζοντας την πλήρη επαφή των δύο ασημί λωρίδων παραγωγής RF με το 
δέρμα. Μην πιέζετε, απλώς αγγίξτε απαλά το δέρμα. Το σύστημα θα ξεκινήσει να 
εκπέμπει παλμούς elōs.

6. Γλιστρήστε τη συσκευή αργά και συνεχόμενα για τη επεξεργασία της περιοχής 
χωρίς να σταματήσετε σε ένα μέρος.

ΜΗΝ επιστρέψετε σε περιοχή του δέρματος που έχετε επεξεργαστεί για 
τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

Πρόσωπο:
Η απομάκρυνση των ανεπιθύμητων τριχών από το πρόσωπο είναι πολύ διαφορετική από την 
απομάκρυνση των ανεπιθύμητων τριχών από το σώμα. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης 
προσεκτικά πριν ξεκινήσετε να αφαιρέσετε τις τρίχες του προσώπου με το mē.

Κατά τη επεξεργασία των τριχών του προσώπου, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε
τον προσαρμογέα ακριβείας. Ο προσαρμογέας ακριβείας έχει σχεδιαστεί για 
πρόσβαση σε μικρότερες περιοχές και πιο ευαίσθητη επεξεργασία στο πρόσωπο.
Παρέχει ενέργεια με μία αποστολή παλμού στο επιθυμητό επίπεδο ενέργειας. Ο 
προσαρμογέας ακριβείας μπορεί ή δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη 
συσκευασία, αλλά μπορεί να αγοραστεί χωριστά ως αξεσουάρ.
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Χρώμα δέρματος του προσώπου
To mē είναι κατάλληλο για όλα τα χρώματα δέρματος. Βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε μια δοκιμή 
ευαισθησίας του δέρματος πριν από την έναρξη της χρήσης του mē (ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης 
για περισσότερες πληροφορίες).

1. Καθαρίστε το δέρμα σας και αφαιρέστε τις τρίχες από την επιφάνεια του 
δέρματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσιμπιδάκι, κερί, ξύρισμα, κλπ. Μην 
χρησιμοποιείτε το αξεσουάρ  μηχανικής αποτρίχωσης mē στο πρόσωπό σας, 
δεδομένου ότι δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση στο πρόσωπο.
2. Χρησιμοποιήστε ένα λευκό μολύβι ματιών(eyeliner) για να καλύψετε τις 
περιοχές που δεν θα πρέπει να επεξεργασθούν όπως οι άκρες των χειλιών σας 
και οι ελιές του προσώπου.
3. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ένα καλά φωτισμένο χώρο κατά την εκτέλεση της 
θεραπείας σας.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή mē και επιλέξτε το πρώτο επίπεδο elōs στη μονάδα 
βάσης, την επιλογή Low. Φορέστε τα γυαλιά που παρέχονται για τη προστασία 
των ματιών ή γυαλιά ηλίου.

Με το προσαρμογέα ακριβείας
5. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και συνδέστε τον προσαρμογέα  
ακριβείας. Ο προσαγμογέας ακριβείας θα επιτρέψει στο σύστημα να εκπέμπει 
μόνο ένα παλμό τη φορά  και μόνο στο επιθυμητό επίπεδο ενέργειας.
6. Ήπια τοποθετήστε τη συσκευή στην περιοχή που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κεφαλής elōs στη συσκευή χειρός για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ένας και μόνο ένας παλμός εκπέμπεται.
7. Επανατοποθετήστε τη συσκευή στην επόμενη περιοχή που θέλετε να 
αντιμετωπίσετε και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κεφαλής elōs να γίνει 
εκπομπή επόμενου παλμού. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα μέχρι να 
καλύψετε το σύνολο της περιοχής του προσώπου που επιθυμείτε. Περιμένετε 
τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν το πέρασμα πάνω από το ίδιο σημείο.

Χωρίς τον προσαρμογέα ακριβείας 
5. Ήπια τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στην περιοχή που θέλετε νε επεξεργαστείτε. Πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης της κεφαλής elōs για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μόνο ένας παλμός θα 
παραχθεί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μετακινήσει τη συσκευή σε επόμενη περιοχή μετά την εκπομπή του 
παλμού.

6. Επανατοποθετήστε τη συσκευή στην επόμενη περιοχή που θέλετε να επεξεργαστείτε, και ένας άλλος
παλμός εκπέμπεται. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα μέχρι να καλύψετε το σύνολο της περιοχής
του προσώπου που επιθυμείτε. Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν το πέρασμα πάνω από 
το ίδιο σημείο.

Σημείωση: Ξεκινήστε τη θεραπεία σας στο χαμηλό επίπεδο elōs (low). Αν αισθάνεστε άνετα, μπορείτε 
να αυξήσετε το επίπεδο elōs για καλύτερα αποτελέσματα.

Είναι το mē κατάλληλο για σας;
Το mē είναι κατάλληλο για χρήση από  γυναίκες και  άνδρες για το σώμα, για τρίχες του δέρματος 
κάτω από το λαιμό και για όλους τους τύπους δέρματος (το χρώμα του δέρματος που γεννιέται 
κανείς ) και από τις γυναίκες για χρήση στο πρόσωπο κάτω από τη γραμμή του μάγουλου.
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Σώμα και το πρόσωπο:

Το mē είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα χρώματα τρίχας.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, το αξεσουάρ μηχανικής αποτρίχωσης συνιστάται για τη 
θεραπεία σώματος με φυσικές στο φως ξανθές, κόκκινες και λευκές ή γκρίζες τρίχες.

Σημείωση: η κεφαλή μηχανικής αποτρίχωσης mē δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο πρόσωπο.

Αποκτήστε λείο δέρμα με επαγγελματικό τρόπο 
Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το mē στην ίδια περιοχή μία φορά την εβδομάδα για τις 
πρώτες 7 φορές. Κάνοντας πρόσθετες εφαρμογές συντήρησης, μετά τις πρώτες 7 εφαρμογές, θα 
βοηθήσει η αφαίρεση των τριχών να διαρκεί περισσότερο.

*Αν αισθάνεστε ότι οι τρίχες είναι πολύ αισθητές, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη συγκεκριμένη περιοχή 
κάθε 2 ημέρες. 

Για τη θεραπεία του προσώπου, χρησιμοποιήστε το mē δύο φορές την εβδομάδα για 2 εβδομάδες. 
Στη συνέχεια, εκτελέστε επιπλέον θεραπείες κάθε δύο εβδομάδες για να βοηθήσετε τα αποτελέσματα 
να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Διάρκεια κάθε συνεδρίας
Για μεγαλύτερη  αποτελέσματικότητα, το mē θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους χρόνους 
επεξεργασίας που αναφέρονται στη συνέχεια:

2 λεπτά 1 λεπτό 2 λεπτά 3 λεπτά 10 λεπτά 

2 λεπτά 5 λεπτά 6 λεπτά 12 λεπτά 
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Σημείωση: Ξεκινήστε τη θεραπεία σας με χαμηλό επίπεδο elōs (Low). Αν αισθάνεστε άνετα, αυξήστε τη 
ρύθμιση ισχύος elōs για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς στο www.tandame.gr για να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε και να 
προσδιορίσετε τη συνήθη θεραπεία σας. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να έχετε τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα.

Μετά το mē;
1. Απενεργοποιήστε το σύστημα mē, πατώντας το κουμπί λειτουργίας στη 
μονάδα βάσης.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη θέση εναπόθεσής της, στη μονάδα 
βάσης και αποσυνδέστε την μονάδα βάσης από την πρίζα.
3. Καθαρίστε την οθόνη έξοδου παλμών φωτός της κεφαλής με ένα μαντηλάκι 
ή μαλακό πανί εμποτισμένο με μη αλκοολούχο καθαριστικό υγρό, καθαρίστε 
επίσης τα αξεσουάρ.
4. Αποθηκεύστε το σύστημα σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από 
πρόσβαση παιδιών.
5. Απαλά ξεπλύνετε περιοχές θεραπείας με χλιαρό νερό και στεγνώστε τις.
6. Απλώστε ενυδατική κρέμα ή ζελέ αλόης στο δέρμα σας.

Η συσκευασία mē περιλαμβάνει:
 Το σύστημα mē με την τεχνολογία elōs
 Μία κεφαλή elōs (ήδη εγκατεστημένη)
 Ένα προστατευτικό κάλυμμα της θέσης για αξεσουάρ (ήδη εγκατεστημένο)
 Ένα προστατευτικό κάλυμμα elōs
 Το καλώδιο τροφοδοσίας
 Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης που συμπεριλαμβάνει ένα γρήγορο οδηγό αναφοράς
 Προστατευτικά γυαλιά

Τα αξεσουάρ mē:
Πωλούνται ξεχωριστά  από το σύστημα mē 

 Ξυριστική κεφαλή
 Κεφαλή μηχανικής αποτρίχωσης 
 Προσαρμογέας ακριβείας για το πρόσωπο και μικρές περιοχές
 Ανταλλακτική κεφαλή elōs  6000 παλμών
 Ανταλλακτική κεφαλή elōs  120000 παλμών
 Θήκη μεταφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αξεσουάρ, επισκευθείτε το www.tandame.gr 
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Σχήμα 1: σύστημα mē

1 Μονάδα βάσης

2 Θέση απόθεσης

3 Πίνακας ελέγχου

4 Συσκευή χειρός

5 Κεφαλή elōs

Εξαρτήματα της 
συσκευής (σχήμα 1)

 

              Συσκευή χειρός                                              Συσκευή χειρός 

                  Ανω Όψη                                                        Κάτω όψη

mē με κεφαλή elōs
και κεφαλή αποτρίχωσης

Σχήμα 2: Επάνω και κάτω όψη της συσκευής χειρός

6 Οθόνη κεφαλής     
elōs

7 RF ασημί λωρίδες

8 Κεφαλή elōs

9 Κουμπί  elōs

Ενεργοποίησης

10 Eξαερισμός

11 Προστατευτικό

Κάλυμμα αξεσουάρ

Μέρη της συσκευής 
χειρός (Σχήμα 2):

* Αν δεν έχετε ανταλλακτική κεφαλή - βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το προστατευτικό κάλυμμα elōs 
στη θέση της χρησιμοποιημένης κεφαλής. Αυτό γίνεται προκειμένου να προστατευθούν τα εσωτερικά 
μέρη της συσκευής χειρός.
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Επαγγελματική αποτρίχωση στο σπίτι
Κάθε τρίχα στο σώμα μας περνά μέσα από ένα πλήρη κύκλο ανάπτυξης, από μια ενεργή φάση σε 
μια φάση ηρεμίας. Θεραπείες με βάση το φως λειτουργούν καλύτερα σε τρίχες στην ενεργή φάση 
τους. Η διάρκεια κάθε κύκλου ποικίλλει από άτομο σε άτομο και μεταξύ των διαφόρων μερών του 
σώματος. Άλλοι παράγοντες όπως η γενετική, ο μεταβολισμός και η ηλικία επηρεάζουν επίσης τη 
διάρκεια της κάθε φάσης ανάπτυξης.
Η μείωση των τριχών είναι μια σταδιακή και αθροιστική διαδικασία. Κλινικές μελέτες μας έχουν δείξει ότι 
υπάρχει λιγότερη ανάπτυξη των τριχών με τη χρήση του mē. Ο χρόνος που χρειάζεται για να δείτε 
ορατά αποτελέσματα και ο χρόνος που τα αποτελέσματα διαρκούν διαφέρουν από άτομο σε άτομο. 
Περιοδικές θεραπείες  συνιστώνται για τη διατήρηση αυτών των αποτελεσμάτων.
Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι αν τρίχες μεγαλώνουν μετά από κάθε θεραπεία, θα είναι λιγότερες σε 
αριθμό.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες ασφαλείας που παρέχονται πριν 
από τη χρήση mē. Ο γρήγορος οδηγός αναφοράς είναι μόνο συμπληρωματικός και δεν προορίζεται
να αντικαταστήσει τις οδηγίες χρήσης.

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
επικοινωνήστε μαζί μας στο www.tandame.gr

Καινοτομία και σχεδιασμός
Syneron Beauty Ltd.
Kochav Yokneam Bldg. 

Yokneam Industrial Zone P.O.Box 14
Yokneam Illit 20692, Ιsrael

Διάθεση 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
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Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά του  σύστηματος mē! Το mē  είναι μια πρωτοποριακή συσκευή που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην άνεση και τη μυστικότητα του σπιτιού σας για να αφαιρέσει μόνιμα τις
ανεπιθύμητες τρίχες.

Το mē  είναι η μόνη συσκευή για χρήση στο σπίτι για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας που χρησιμοποιεί 
την πατενταρισμένη τεχνολογία elōs που είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι είναι ασφαλής και 
αποτελεσματική για όλα τα χρώματα του δέρματος.

Το me είναι απαλό, εύκολο στη χρήση και μόλις με λίγα λεπτά χρήσης, τώρα μπορείτε να γνωρίσετε 
την ελευθερία του μεταξένιου, απαλού  δέρματος χωρίς τις παρενοχλήσεις του ξύρισματος ή της 
αποτρίχωσης με κερί.

Πριν από τη χρήση του mē, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.tandame.gr και φροντίστε να 
παρακολουθήσετε το βίντεο επίδειξης μας.

Ποια είναι η προβλεπόμενη χρήση του mē;
Χρώμα του δέρματος
το mē είναι κατάλληλο για χρήση σε πρόσωπο και σώμα για ΟΛΟΥΣ τους τύπους δέρματος (το 
χρώμα του δέρματος που γεννιέται κανείς).

Σώμα και πρόσωπο

Χρώμα τρίχας
το mē προορίζεται για χρήση για ΟΛΑ τα χρώματα τρίχας.

Σημείωση: Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, το αξεσουάρ (η κεφαλή) μηχανικής 
αποτρίχωσης συνιστάται για την επεξεργασία σώματος με φυσικές στο φως ξανθές, κόκκινες, 
λευκές ή γκρίζες τρίχες. Το αξεσουάρ μηχανικής αποτρίχωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
ποτέ στο πρόσωπο.

Περιοχές του σώματος
Το mē  προορίζεται για χρήση από γυναίκες και άνδρες για τα τρίχες του σώματος κάτω από το λαιμό
και από τις γυναίκες για τα τρίχες του προσώπου κάτω από τη γραμμή του μάγουλου.

Σημείωση: Η θεραπεία προσώπου είναι διαφορετική από τη θεραπεία του σώματος. Βεβαιωθείτε 
ότι έχετε διαβάσει όλες τις οδηγίες χρήσης πριν ξεκινήσετε.

Το σύστημα mē
Η συσκευασία mē περιλαμβάνει:
• το σύστημα mē που τροφοδοτείται από την τεχνολογία elōs
• μία κεφαλή elōs (ήδη εγκατεστημένη)
• ένα προστατευτικό κάλυμμα της θέσης για αξεσουάρ (ήδη εγκατεστημένο)
• ένα προστατευτικό κάλυμμα elōs
• το καλώδιο παροχής ρεύματος
• το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης με ένα γρήγορο οδηγό αναφοράς
• την κάρτα εγγύησης
• προστατευτικά γυαλιά

Πρόσθετα εξαρτήματα mē:
Πωλούνται ξεχωριστά από το σύστημα mē 
• κεφαλή ξυριστική μηχανής
• κεφαλή μηχανικής αποτρίχωσης

10



• προσαρμογέας ακριβείας
• κεφαλή elōs αντικατάστασης 6000 παλμών

• κεφαλή elōs αντικατάστασης 120000 παλμών
• θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αξεσουάρ, πηγαίνετε στο www. memyelos.com.

εξαρτήματα της συσκευής (σχήμα 1):
1. Μονάδα βάσης.
2. Θέση απόθεσης συσκευής χειρός.
3. Πίνακας ελέγχου με:

• κουμπί λειτουργίας

• κουμπιά ρύθμισης της ισχύος της ενέργειας elōs

• δείκτες ποσοστού (%) ενεπομένοντων παλμών 

• κουμπί ενεργοποίησης αξεσουάρ

4. Συσκευή χειρός (συσκευή χειρός με καλώδιο).
5. Κεφαλή elōs με οθόνη εκπομπής φωτεινών παλμών και  RF ασημί λωρίδες επαφής

Σχήμα 1: Το σύστημα mē    

Τα εξαρτήματα της συσκευής χειρός (Σχήμα 2):
6. Παράθυρο εξόδου φωτεινών παλμών: Η φωτεινή ενέργεια εκπέμπεται από την οθόνη επεξεργασίας 
με αναλαμπές (flash).
7. Ασημί λωρίδες RF επαφής: Οι δύο λωρίδες RF πρέπει να είναι σε πλήρη επαφή με το δέρμα για να 
γίνει εκπομπή παλμών φωτός με αναλαμπές(flash).
8. Κεφαλή elōs: Η κεφαλή παραδίδεται συνδέμένη στη συσκευή eφαρμογής και είναι φορτισμένη με  
παλμούς elōs. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή όταν ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία  
Empty (Άδειa) στη μονάδα βάσης.
9. Κουμπί ενεργοποίησης elōs: Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή εφαρμο-
γής. Θα ακούσετε τον ανεμιστήρα που τίθεται σε λειτουργία  και ο δείκτης ενεργοποίησης θα ανάψει.
10. Έξοδος αέρα: ο ζεστός αέρας διοχετεύεται από τις σχισμές εξαερισμού, προκειμένου να διατηρηθεί
χαμηλά η θερμοκρασία της συσκευής χειρός όταν είναι σε λειτουργία.
11. Προστατευτικό κάλυμμα αξεσουάρ *
* Αν δεν έχετε ένα ανταλλακτική κεφαλή  - βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το προστατευτικό κάλυμμα
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elōs στη θέση της χρησιμοποιημένης κεφαλής. Αυτό γίνεται προκειμένου να προστατεύσετε το 
εσωτερικό της συσκευής χειρός.

Κάτω προβολή της συσκευής χειρός Ανω προβολή της συσκευής χειρός

το mē με κεφαλή elōs 
και κεφαλή μηχανικής αποτρίχωσης

Σχήμα 2: Επάνω και κάτω όψη της συσκευής χειρός

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται δίπλα στις πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους 
ασφαλείας. 

Το σύστημα mē δεν είναι σχεδιασμένο για όλους. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από 
τη χρήση του συστήματος mē. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει όλες τις προειδοποιήσεις. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν δεν είναι κατάλληλη για εσάς (βλέπε στη συνέχεια την ενότητα 
Αντενδείξεις). Αν δεν καταλαβαίνετε οποιαδήποτε από τις προειδοποιήσεις ή έχετε οποιεσδήποτε 
απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο www.tandame.gr

Πότε δεν πρέπει χρησιμοποιείτε το mē  / Αντενδείξεις
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε εάν το δέρμα, στην περιοχή που θέλετε να επεξεργαστείτε, είναι 
μαυρισμένο ή έχει καεί.

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε αν το δέρμα σας έχει μαυρίσει λόγω της έκθεσης στον ήλιο, η με 
λάμπες μαυρίσματος ή με κρέμες μαυρίσματος τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Η χρήση της 
συσκευής σε μαυρισμένο δέρμα ή καμμένο μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή ακόμα και 
μόνιμη λεύκανση ή σκούρυνση του χρώματος του δέρματος. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν το 
δέρμα σας είναι μαυρισμένο ή αν έχει καεί, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τις επόμενες 2
εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, ΜΗΝ εκθέτετε στον ήλιο την περιοχή 
που σκοπεύετε να επεξεργαστείτε.

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε εάν είστε έγκυος, ή αν  προσπαθείτε να μείνετε έγκυος (σύλληψη) ή 
όταν θηλάζετε. Το mē δεν έχει ελεγχθεί σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε εάν πάσχετε από επιληψία ή πάσχετε από επιληπτικές κρίσεις που 
προκαλούνται από φως ή ημικρανίες. Οι παλμοί φωτεινής ενέργειας θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν σοβαρές κεφαλαλγίες και ημικρανίες.

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε πάνω σε  τατουάζ, πάνω σε σκούρα καφέ ή μαύρα στίγματα (όπως 
σκούρες φακίδες, σημάδια γέννησης, κρεατοελιές ή κονδυλώματα). Τα τατουάζ ή άλλα 
σκοτεινά στίγματα μπορούν να απορροφήσούν πάρα πολύ φωτεινή ενέργεια που θα 
μπορούσε να προκαλέσει δερματικό οίδημα, προσωρινές ή μόνιμες φουσκάλες,ή 
αποχρωματισμό του δέρματος ή λεύκανση του δέρματος.
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ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε γύρω από τα μάτια, στο κεφάλι, τα αυτιά, θηλές, γεννητικά όργανα, ή
γύρω από τον πρωκτό. Χρήση σε αυτά τα σημεία θα μπορούσαν να προκαλέσουν οίδημα 
του δέρματος, φουσκάλες, ή προσωρινό αποχρωματισμό του δέρματος ή λεύκανση του 
δέρματος.

MHN το χρησιμοποιείτε αν είστε κάτω των 18 ετών. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του 
συστήματος me σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι άγνωστη.

MHN το χρησιμοποιείτε εάν έχετε οποιαδήποτε ανωμαλία του δέρματος στην περιοχή της 
θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της ακμής, πληγές, ψωρίαση, έκζεμα, εγκαύματα, απλός 
έρπης, πληγές ή εξάνθηματα. Αυτές οι περιπτώσεις  μπορεί να κάνουν το δέρμα πιο 
ευαίσθητο στη επεξεργασία με παλμούς φωτός και θα μπορούσε να προκαλέσει δυνανεξία 
ή να προκαλέσει οίδημα του δέρματος, φουσκάλες ή λοίμωξη.  Περιμένετε να επουλωθεί η 
πληγείσα περιοχή πριν από τη χρήση. Εάν δεν είστε σίγουροι αν η κατάσταση του δέρματος 
σας έχει επουλωθεί αρκετά για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, τότε παρακαλούμε να 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΜΗΝ εκθέτετε τις επεξεργασμένες περιοχές στον ήλιο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
περιόδου θεραπείας. Περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την τελευταία συνεδρία πριν 
εκθέσετε την περιοχή που έχετε κάνει εφαρμογή στον ήλιο ή σε μαύρισμα με τεχνητό φως. 
Ακόμα και μετά από 2 εβδομάδες, βεβαιωθείτε ότι η επεξεργασμένη περιοχή δεν είναι κόκκινη 
από τη θεραπεία πριν την εκθέσετε στον ήλιο. βεβαιωθείτε ότι έχετε προστατεύσει  προσεκτικά
το επεξεργασμένο δέρμα με αντηλιακό καθ 'όλη τη διάρκεια της αποτρίχωσης. Η μη τήρηση 
αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση του δέρματος, φουσκάλες, 
προσωρινό ή μόνιμο αποχρωματισμό του δέρματος ή λεύκανση του δέρματος.

Προειδοποιήσεις
ΜΗΝ ανοίγετε τα καλύμματα της συσκευής mē   ή την κεφαλή και μην αγγίζετε τα εσωτερικά 
μέρη. Αυτό είναι για την ασφάλειά σας. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή mē. 
Προσπαθώντας να ανοίξετε τη συσκευή  mē  μπορεί επίσης να προξενήσετε βλάβη στη 
συσκευή και αυτό ακυρώνει την εγγύησή σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών στο www.tandame.gr αν έχετε ένα σπασμένο/α ή κατεστραμμένο/α 
τμήματα της συσκευής που χρήζουν επισκευής. Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σύστημα mē  στο νεροχύτη / μπάνιο / ντους ή όπου μπορεί να έρθει 
σε επαφή με υγρά ή να βραχεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αν το σύστημα 
έχει πέσει σε υγρό, αποσυνδέστε αμέσως. Μην αφαιρέσετε το σύστημα από το υγρό μέχρι 
να αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε ξανά το σύστημα 
και επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΜΗΝ κρατάτε την οθόνη εκπομπής παλμών σταθερά πάνω από ένα σημείο πάνω στο 
δέρμα και εκπέμποντας πολλαπλούς παλμούς φωτός σε ένα σημείο του δέρματος. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει υπερβολική θερμότητα και μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση του
δέρματος, φουσκάλες, ή προσωρινές ή μόνιμες αλλαγές στο χρώμα του δέρματος σας. 
Μετά από κάθε φλας, μετακινήστε την οθόνη εκπομπής παλμών σιγά-σιγά σε ένα γειτονικό 
σημείο του δέρματος. Πριν από την επιστροφή σε σημείο του δέρματος που έχετε 
επεξεργαστεί, περιμένετε για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το mē  αν υπάρχουν τμήματα της συσκευής που εμφανίζουν 
σημάδια φθοράς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

ΜΗΝ καλύπτετε τις οπές εξαερισμού κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς βοηθούν να 
κρατηθεί  δροσερή η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Καλύπτοντας τις οπές 
εξαερισμού μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της συσκευής.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! Η το mē είναι μια ισχυρή συσκευή και δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 ετών.
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ΜΗΝ αφήνετε χωρίς επιτήρηση το mē  γύρω από τα παιδιά, καθώς τα καλώδια αποτελούν 
κίνδυνο πνιγμού. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή.

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο στο φως. Αυτή η κατάσταση θα 
μπορούσε να κάνει τη θεραπεία με παλμούς φωτός άβολη ή να προκαλέσει οίδημα του 
δέρματος, φουσκάλες ή λοίμωξη. Προκειμένου να καθοριστεί εάν μπορείτε να με 
χρησιμοποιήσετε, να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό κομμάτι του δέρματος. Στη συνέχεια, 
περιμένετε 30 λεπτά για να δείτε αν έχουν αναπτυχθεί τυχόν δερματικές αντιδράσεις. Μόνο αν 
δεν αναπτύχθηκαν δερματικές αντιδράσεις και το δέρμα φαίνεται φυσιολογικό, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το me. Δείτε τα βήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας δέρματοςστη συνέχεια.

ΜΗΝ  χρησιμοποιείτε το mē σε οποιαδήποτε περιοχή όπου θέλετε να ξαναφυτρώσουν τρίχες.

ΜΗΝ  χρησιμοποιείτε το σύστημα mē σε θερμοκρασία δωματίου πάνω από 30°C (86°F). Αν 
το σύστημα θερμαίνεται, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά και μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό.

Πιθανές παρενέργειες και δερματικές αντιδράσεις
H xρήση του mē θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανές παρενέργειες. Οι αντιδράσεις αυτές είναι 
σπάνιες και επιλύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, κάθε καλλυντική θεραπεία μπορεί να 
περιλαμβάνει κάποιο βαθμό του κινδύνου. Με οποιαδήποτε από τις αντιδράσεις που αναφέρονται 
παρακάτω, φροντίστε να σταματήσετε τη θεραπεία και να συμβουλευτείτε το γιατρό σας:  Αλλαγές 
στο χρώμα ή στην υφή του δέρματος που μπορεί να είναι μόνιμη, σημαντική ερυθρότητα του 
δέρματος, φαγούρα από την υπό θεραπεία περιοχή, ξέσπασμα ακμής, φουσκάλες ή κάψιμο του 
δέρματος, μόνιμες πληγές ή απώλεια δέρματος ή ασυνήθης πόνος.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σύστημα mē
Λειτουργία του mē 

1. Καθαρίστε την οθόνη εξόδου παλμών φωτός χρησιμοποιώντας πανί με 
μη αλκοολούχο υγρό καθαρισμού. Αυτό γίνεται με σκοπό την 
απομάκρυνση τριχών και σκόνης από την οθόνη  εξόδου παλμών.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο σύστημα.
3. Τοποθετήστε το σύστημα πάνω σε ένα τραπέζι ή σε σημείο κοντά σε 
ηλεκτρική πρίζα. Απομακρυνετε υγρά από την περιοχή.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί στη θέση απόθεσής 
της πριν από την ενεργοποίηση της.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην επιτοίχια πρίζα παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. 
Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί τροφοδοσίας ανάψει με 
πράσινο χρώμα. Τότε το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.
7. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο ενέργειας: Χαμηλή, Μεσαία ή Υψηλή (Low,
Medium ή High).
8. H κεφαλή παλμών elōs είναι φορτισμένη με παλμούς για τη χρήση σας 
(100%). Ο δείκτης παλμών δείχνει το ποσοστό των παλμών που 
εναπομένουν καθώς χρησιμοποιείτε το σύστημα. Όταν η λυχνία  Empty 
(άδειο) αρχίζει να αναβοσβήνει, φροντίστε να αγοράσετε μια νέα κεφαλή. 
Όταν η λυχνία  Empty (άδειο) παραμένει αναμμένη συνεχώς, είναι ώρα να 
αντικαταστήσετε την κεφαλή elōs.

Σημείωση: Ξεκινήστε με χαμηλό επίπεδο ενέργειαςelōs (Low) , αν αισθάνεστε άνετα, μπορείτε να 
αυξήσετε το επίπεδο elōs για καλύτερα αποτελέσματα
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Δοκιμή ευαισθησίας δέρματος
Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα mē για πρώτη φορά ή σε νέα περιοχή του σώματος, επιλέξτε μια μικρή 
περιοχή κοντά στην περιοχή που σκοπεύετε να το εφαρμόσετε, για την εκτέλεση μιας δοκιμής ευαισθησίας του
δέρματος. Χρησιμοποιήστε το χαμηλό επίπεδο elōs. Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας που ακολουθούν, 
αλλά φροντίστε να εκπέμψετε μόνο 2-3 παλμούς. Μετά τη δοκιμή στο δέρμα, περιμένετε 30 λεπτά και ελέγξτε το
δέρμα σας για οποιαδήποτε αντίδραση. Αν μετά από 30 λεπτά το δέρμα εμφανίζεται φυσιολογικό και δεν 
υπάρχει ερυθρότητα ή άλλη δερματική αντίδραση, τότε είστε έτοιμοι να εκτελέσετε μια πλήρη θεραπεία.

Λειτουργία του mē
Σώμα:
Βήμα 1. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα aξεσουάρ mē, την 
κεφαλή μηχανικής αποτρίχωσης ή την ξυριστική κεφαλή για να αφαιρέσετε τις τρίχες. Εάν κάνετε αυτό 
δεν υπάρχει ανάγκη για προκαταρκτικές ενέργειες πριν από την θεραπεία, μόνο να βεβαιωθείτε ότι οι 
τρίχες δεν ξεπερνούν σε μήκος 0,5 εκατοστά. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και τοποθετήστε 
την αποτριχωτική κεφαλή  ή την ξυριστική κεφαλή στη θέση του καλύμματος. 

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το ειδικά σχεδιασμένα αξεσουάρ mē, την ξυριστική κεφαλή ή την κεφaλή 
μηχανικής αποτρίχωσης, ξύριστε τις τρίχες με ένα ξυράφι ή με ηλεκτρική ξυριστική μηχανή. Βεβαιωθείτε
ότι το προστατευτικό κάλυμμα (παρέχεται) είναι στη θέση του. Το σύστημα δεν θα λειτουργήσει εάν το 
προστατευτικό κάλυμα  ή η αποτριχωτική κεφαλή ή η ξυριστική κεφαλή δεν είναι στην θέση τους.

Σημείωση: Για τη επεξεργασία ξανθών, γκρι, κόκκινων και ανοιχτόχρωμων καφέ τριχών, συνιστάται 
να χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική κεφαλή, για καλύτερα αποτελέσματα.

Βήμα 2. Καθαρίστε το δέρμα σας και στεγνώστε το με μια πετσέτα.
Βήμα 3. Ενεργοποιήστε το σύστημα mē. Επιλέξτε τη ρύθμιση  Low – xαμηλoύ 
επίπεδου ενέργειας. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αν δεν επιλέξετε μια 
ρύθμιση. Αν αισθάνεστε άνετα, αυξήστε το επίπεδο ενέργειας στην Medium 
(Mεσαία)  ή  High (Υψηλή) ρύθμιση.
Βήμα 4. Αν χρησιμοποιείτε τa ειδικά σχεδιασμένα αξεσουάρ την ξυριστική 
κεφαλή/ την κεφαλή μηχανικής αποτρίχωσης, πατήστε το κουμπί 
ενεργοποίησης των αξεσουάρ στο χειριστήριο για να λειτουργήσει ο 
μηχανισμός μηχανικής αποτρίχωσης σε χαμηλή ταχύτητα. Αν θέλετε, πατήστε 
το ξανά για να λειτουργήσει η αποτριχωτική κεφαλή σε μεγάλη ταχύτητα. Η 
ξυριστική κεφαλή  λειτουργεί μόνο στο επίπεδο ταχύτητας 1.
Βήμα 5. Αφαιρέστε τη συσκευή χειρός από τη βάση εναπόθεσης.
Βήμα 6. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης που βρίσκεται επάνω στη συσκευή 
χειρός. Θα ακούσετε τον ανεμιστήρα που λειτουργεί στο εσωτερικό της 
συσκευής.
Βήμα 7. Ήπια τοποθετήστε τηνσυσκευή πάνω στο δέρμα σας, έτσι ώστε οι δύο 
RF ασημί λωρίδες να έχουν πλήρη επαφή με το δέρμα. Το mē θα εκπέμψει 
παλμούς φωτός.

Σημείωση: Η συσκευή χειρός δεν θα λειτουργήσει εάν οι δύο RF ασημί λωρίδες επαφής δεν 
ακουμπούν στο δέρμα.

Βήμα 8. Μετά από κάθε φλας, γλιστρήστε αργά τη συσκευή χειρός στην επόμενη γειτονική περιοχή 
πάνω στο δέρμα μετακινώντας τη σε μία συνεχή, αργή κίνηση. Αποφεύγετε την επικάλυψη μεταξύ των 
γειτονικών παλμών.

Σημείωση: Η συσκευή χειρός απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν είναι σε χρήση για 30 
δευτερόλεπτα. Για να την ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης elōs που 
βρίσκεται στη συσκευή χειρός.
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MHN κρατάτε την οθόνη εκπομπής παλμών σταθερά πάνω από το ένα σημείο πάνω στο δέρμα να 
εκπέμπει στο ίδιο σημείο πάνω στο δέρμα πολλαπλούς παλμούς φωτός. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
προκαλέσει υπερβολική συσσώρευση θερμότητας και μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση του 
δέρματος, φουσκάλες, ή προσωρινές ή μόνιμες αλλαγές στο χρώμα του δέρματος σας. Μετά από 
κάθε φλας, μετακινήστε τη συσκευή χειρός σε ένα διαφορετικό σημείο του δέρματος.

Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν από την επιστροφή σε περιοχή του δέρματος που έχετε
ήδη επεξεργαστεί. 

Βήμα 9. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα μέχρι να καλύψετε ολόκληρη την περιοχή 3 με 4 φορές. 
Ανάλογα με το μέρος σώματος, ο χρόνος κάθε συνεδρίας ποικίλει.

2 λεπτά 1 λεπτό 

για κάθε μασχάλη

2 λεπτά 

για την περιοχή μπικίνι

3 λεπτά 

για κάθε χέρι

10 λεπτά 

για κάθε πόδι (πλήρες)

2 λεπτά 

για κάθε ώμο

5 λεπτά 

για περιοχή κοιλιακών

6 λεπτά 

για θώρακα

12 λεπτά 

για πλάτη

Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα  mē σε περιοχές που είναι 
δύσκολή η επεξεργασία  (π.χ. μασχάλες) εφαρμόστε  τη συσκευή χειρός σε 2 
κατευθύνσεις:  αριστερά / δεξιά και πάνω / κάτω για την πλήρη κάλυψη.

Μπορείτε να αντιμετωπίζετε όλες τις περιοχές του σώματος κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις συνεδρίες

Είναι φυσιολογικό να δείτε ακόμα τρίχες μετά από τις πρώτες συνεδρίες. Για καλύτερα αποτελέσματα, 
οι συνεδρίες πρέπει να εκτελούνται μια φορά την εβδομάδα για τις πρώτες 7 φορές. Εκτέλεση 
πρόσθετων μηνιαίων συνεδριών συντήρησης, μετά τις πρώτες 7 συνεδρίες, θα βοηθήσει  τα 
αποτελέσματα να διαρκούν περισσότερο.

Πρόσωπο:
H απομάκρυνση των ανεπιθύμητων τριχών από το πρόσωπο είναι πολύ διαφορετική από την 
αφαίρεση ανεπιθύμητων τριχών από άλλα μέρη του σώματος. Η συσκευή αυτή προορίζεται για να
αφαιρέσετε τις τρίχες του προσώπου από τη γραμμή του μάγουλου προς τα κάτω, όπως το μουστάκι
/ το άνω χείλος, τις φαβορίτες, σαγόνι,  το πηγούνι και τις άνω περιοχές του λαιμού. Η συσκευή δεν 
προορίζεται για την αντιμετώπιση των φρυδιών, τριχών μύτης ή για τις τρίχες στα αυτιά. Παρακαλώ 
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βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτό το τμήμα προσεκτικά πριν ξεκινήετε να αφαιρέσετε τις τρίχες του 
προσώπου σας με το mē. Για τη χρήση στο πρόσωπο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τον 
προσαρμογέα ακριβείας.

Ο προσαρμογέας ακριβείας έχει σχεδιαστεί για πρόσβαση σε μικρότερες 
επιφάνειες και σε πιο ευαίσθητες περιοχές του προσώπου. Όταν ο 
προσαρμογέας ακριβείας είναι συνδεδεμένος στη συσκευή χειρός παρέχει 
ενέργεια μόνο ενός παλμού τη φορά στο επιθυμητό επίπεδο ενέργειας. Ο 
προσαρμογέας ακριβείας μπορεί να είναι αγοραστεί ξεχωριστά ως αξεσουάρ.

Χρώματα δέρματος:
Το mē είναι κατάλληλο για όλα τα χρώματα δέρματος (το χρώμα του δέρματος που γεννηθήκατε).

Πρόσωπο:

Για το πρόσωπο χρησιμοποιήστε το mē  δύο φορές την εβδομάδα για 2 εβδομάδες. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιείστε το mē κάθε δύο εβδομάδες για να βοηθήσει τα αποτελέσματα να διαρκούν 
περισσότερο.

Γενικές πληροφορίες για την αφαίρεση τριχών προσώπου
Οι τρίχες στο πρόσωπο διαφέρουν από άλλες περιοχές του σώματος στη φυσιολογία τους. Οι κύκλοι
ανάπτυξης τους είναι διαφορετικοί, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους, όπως το πάχος, το χρώμα και 
το βάθος του θύλακα της τρίχας είναι διαφορετικά από τις τρίχες του σώματος. Το πρόσωπο είναι πιο
ευαίσθητο στην αποτρίχωση εξαιτίας της ευαισθησίας των νεύρων σε ορισμένες περιοχές του. Το 
δέρμα στο πρόσωπο και στο λαιμό είναι πιο πιθανό να εκτεθεί καθημερινά στην ακτινοβολία UV του 
ήλιου και, κατά συνέπεια, μπορεί να είναι πιο ευαίσθητo από άλλα μέρη του σώματος σας.

Πότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το mē στο πρόσωπο
Αν το δέρμα του προσώπου σας καεί από τον ήλιο ή είναι μαυρισμένο, περιμένετε μέχρι το ηλιακό 
έγκαυμα  να  φύγει ή το μαύρισμα να σταθεροποιηθεί πριν από την εκτέλεση μιας δοκιμής παλμού σε 
μια κρυφή περιοχή (δηλαδή κάτω από το πηγούνι). Αξιολογήστε την περιοχή μετά από 3 μέρες για να 
διασφαλίσετε ότι δεν έχει συμβεί καμία παρενέργεια και τότε να ξεκινήσετε τη θεραπεία.

Αν έχετε υποστεί καμία επαγγελματική περιποίηση προσώπου (όπως μια χημική απολέπιση, λέιζερ / 
φωτός / θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων ή ένεση δερματικής πλήρωσης) μέσα στους τελευταίους 3 
μήνες, συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Αν έχετε υποστεί χειρουργική προσώπου (όπως face lift, εμφύτευμα προσώπου) κατά τους 
τελευταίους τρεις μήνες ή πριν από την πλήρη επούλωση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό 
σας. Αν παίρνετε κάποια φάρμακα που προκαλούν ευαισθησία στον ήλιο ή έχουν ιστορικό  τυχόν 
διαταραχών του δέρματος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση στο πρόσωπο ή σε 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή του σώματος.

Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το γενικό κατάλογο των Αντενδείξεων στην αρχή αυτού του 
φυλλαδίου.
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Προειδοποιήσεις

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πάνω από τη γραμμή του μάγουλου.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ την κεφαλή μηχανικής αποτρίχωσης ή την ξυριστική κεφαλή 
όταν χρησιμοποιείτε το mē στο πρόσωπο.

ΜΗΝ εκθέτετε  περιοχές που κάνατε θεραπεία  στον ήλιο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
περιόδου θεραπείας. Περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την τελική επεξεργασία πριν σας
εκθέσετε την  περιοχή του δέρματος στον ήλιο ή σε τεχνητό μαύρισμα. Ακόμα και μετά από 2 
εβδομάδες, βεβαιωθείτε ότι το επεξεργασμένο δέρμα δεν είναι κόκκινο από τη θεραπεία πριν 
εκτεθεί στον ήλιο.  Προστατεύστε προσεκτικά το επεξεργασμένο δέρμα με αντηλιακά 
(τουλάχιστον SPF 30) καθ 'όλη τη διάρκεια της αποτρίχωσης. Η μη τήρηση αυτής της 
προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση του δέρματος, φουσκάλες, προσωρινό ή 
μόνιμο αποχρωματισμό του δέρματος ή λεύκανση του δέρματος.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το mē στην οφθαλμική κόγχη ή γύρω από την περιοχή των ματιών.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το mē για διαμόρφωση φρυδιών! Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η κατά 
λάθος χρήση στα φρύδια γιατί οποιαδήποτε απώλεια τριχών είναι πιθανό να είναι μόνιμη.

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε στην περιοχή γενειοφορίας στους άνδρες. Αυτό θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα απομάκρυνσης τριχών.

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε πάνω από ελιές, κρεατοελιές ή σημάδια εκ γενετής. Προστατέψτε μικρές 
περιοχές του ευαίσθητου δέρματος, όπως σημάδια κρεατοελιές, κλπ. χρησιμοποιώντας ένα 
λευκό eyeliner. Για μεγαλύτερες περιοχές του ευαίσθητου δέρματος, χρησιμοποιήστε ένα 
κομμάτι χαρτόνι ή χοντρό χαρτί για να καλύψετε την συγκεκριμένη πληγείσα περιοχή και να 
προληφθεί η έκθεση της σε θεραπεία. Προστατέψτε τα χείλη και τη περιοχή περιμετρικά των 
χειλιών ένα λευκό μολύβι ματιών(eyeliner).

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε τατουάζ ή σε μόνιμο μακιγιάζ.

ΜΗΝ το χρησιμοποιέιτε στο τριχωτό της κεφαλής.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αρωματικά προϊόντα ή μακιγιάζ, για αρκετές ώρες μετά τη θεραπεία, 
καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό. Αν εμφανίζεται ασυνήθιστος πόνος κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως. Προσωρινή ερυθρότητα του 
δέρματος μπορεί να συμβεί έως και 24 ώρες μετά τη θεραπεία. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν 
περισσότερο από 24 ώρες ή/και νιώσετε σημαντική δυσφορία ή/και αντιμετωπίζετε 
οποιεσδήποτε σοβαρές παρενέργειες, διακόψτε τη θεραπεία και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
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Πώς να χρησιμοποιήσετε το mē:
Βήμα 1. Καθαρίστε το δέρμα σας και να αφαιρέσετε τις τρίχες από την 
επιφάνεια του δέρματος. Μπορείτε να αφαιρέσετε τις τρίχες στο πρόσωπό 
σας με τσιμπιδάκι, κερί, ξυριστική μηχανή, κλπ., αλλά όχι με μια αποτριχωτική.
Βήμα 2. Χρησιμοποιήστε  ένα λευκό μολύβι ματιών(eyeliner) για να κρύψετε 
τις περιοχές που δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι άκρες των 
χειλιών σας και οι ελιές του προσώπου.
Βήμα 3. Εάν έχετε προσαρμογέα ακριβείας, αφαιρέστε το προστατευτικό 
κάλυμμα και συνδέστε τον προσαρμογέα ακριβείας. Ο προσαμογέας 
ακριβεάις θα εκπέμψει μόνο ένα παλμό τη φορά στο επιθυμητό επίπεδο 
ενέργειας.
Βήμα 4. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή σε χώρο με ευρύ φυσικό φως. 
Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας. Επιλέξτε το χαμηλό επίπεδο elōs  (Low) στη 
μονάδα βάσης. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αν δεν επιλέξετε μια ρύθμιση.
Βήμα 5. Φορέστε τα γυαλιά παρέχονται για τα μάτια ή γυαλιά ηλίου. 
Συνιστάται η προστασία των ματιών γιατί η χρήση κοντά στα μάτια σας 
μπορεί να προκαλέσει προσωρινή δυσφορία.
Βήμα 6. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κεφαλής elōs στο επάνω 
μέρος της συσκευής χειρός και να εκπέμψει ένα μόνο δοκιμαστικό παλμό σε 
μη εμφανή περιοχή (κρυφό σημείο) του προσώπου ή του λαιμού σας. 
Ελέγξτε  την περιοχή αν φαίνεται φυσιολογική. Αν παρατηρήσετε κάποια 
ασυνήθιστη αντίδραση του δέρματος, μην προχωρήσετε και  σταματήστε 
αμέσωςτη χρήση.
Βήμα 7. Κρατήστε τη συσκευή χειρός και απαλά θέστε την στην περιοχή που 
θέλετε να επεξεργαστείτε. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κεφαλής και 
να εκπέμψει ένα μόνο  παλμό στην περιοχή που θέλετε. Αν αισθάνεστε άνετα,
μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο elōs από τo χαμηλό (Low) σε μέτριο (Med) ή
υψηλό (High).
Βήμα 8. Επανατοποθετήστε τη συσκευή χειρός στην επόμενη περιοχή για 
επεξεργασία. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα μέχρι να καλύψετε το 
σύνολο της επιλεγμένης περιοχής του προσώπου 5 έως 10 φορές.

Σημειώστε ότι αν δεν χρησιμοποιείτε τo προσαρμογέα ακριβείας, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να 
πατήσετε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης elōs.
Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν το πέρασμα πάνω από το ίδιο σημείο. Σας προτείνουμε 
τη θεραπεία για το πρόσωπο κάθε εβδομάδα. Αν αισθάνεστε ότι οι τρίχες είναι πολύ αισθητές, 
μπορείτε να κάνετε εφαρμογή κάθε 2 ημέρες.

Σημείωση: Πάντα να ξεκινάτε στο χαμηλό  (Low) επίπεδο elōs. Αν αισθάνεστε άνετα, μπορείτε να
αυξάνετε το επίπεδο elōs για καλύτερα αποτελέσματα.
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Kαθαρισμός και αποθήκευση του mē
1. Απενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί λειτουργίας στη 
μονάδα βάσης.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη θέση απόθεσής της στη μονάδα 
βάσης και βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα.
3. Καθαρίστε την οθόνη εξόδου παλμών από τη κεφαλή elōs με μαλακό πανί 
εμποτισμένο με μη αλκοολούχο καθαριστικό  υγρό.
4. Αν έχετε χρησιμοποιήσει τα αξεσουάρ mē, την αποτριχωτική ή την ξυριστική
κεφαλή: Αφαιρέστε την ξυριστική κεφαλή ή την κεφαλή αποτρίχωσης από τη 
συσκευή χειρός και τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στη θέση τους. 
Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα.
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με μη-
αλκοολούχο καθαριστικό υγρό για τον καθαρισμό τους.
5. Αν έχετε χρησιμοποιήσει το προσαρμογέα ακριβείας mē για το πρόσωπο: 
Αφαιρέστε τον προσαρμογέα  και τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα 
στη θέση του. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια χρησιμοποιώντας μόνο ένα
στεγνό μαλακό πανί ή ύφασμα εμποτισμένο με μη αλκοολούχο καθαριστικό 
υγρό.
6. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του συστήματος mē χρησιμοποιώντας 
ΜΟΝΟ ένα στεγνό μαλακό πανί ή ένα πανί εμποτισμένο ελαφρά με μη 
αλκοολούχο υγρό καθαρισμού.
7. Αποθηκεύστε το σύστημα σε δροσερό και ξηρό μέρος ΜΑΚΡΙΑ από παιδιά.

Η φροντίδα μετά τη θεραπεία 
Απαλά ξεπλύνετε το δέρμα σας με χλιαρό νερό και στεγνώστε το.

ΜΗΝ εκθέτετε τις περιοχές που έχετε κάνει θεραπεία στον ήλιο. Περιμένετε τουλάχιστον 2 
εβδομάδες μετά τη θεραπεία πριν εκθέσετε τη περιοχή του δέρματος που επεξεργαστήκατε 
στον ήλιο ή σε μαύρισμα με τεχνητό φως. Ακόμα και μετά από 2 εβδομάδες, βεβαιωθείτε ότι 
το επεξεργασμένο δέρμα δεν είναι κόκκινο από τη θεραπεία, πριν να το εκθέσετε στον ήλιο. 
Πάντα να προστατεύετε το επεξεργασμένο δέρμα με αντηλιακό καθ 'όλη τη διάρκεια της 
αποτρίχωσης. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση 
του δέρματος, φουσκάλες, προσωρινή ή μόνιμο αποχρωματισμό του δέρματος ή λεύκανση 
του δέρματος ή μαύρισμα.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.tandame.gr, προκειμένου να προμηθευτείτε ανταλλακτικές 
κεφαλές elōs  και αξεσουάρ όπως κεφαλή μηχανικής αποτρίχωσης, ξυριστική κεφαλή ή 
προσαρμογέα ακριβείας για το πρόσωπο ή ια μικρές περιοχές.

Πώς να αντικαταστήσετε τη κεφαλή elōs / την ξυριστική κεφαλή/ την κεφαλή 
μηχανικής αποτρίχωσης / τον προσαρμογέα ακριβείας

Αντικατάσταση της κεφαλής elōs
1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και το καλώδιο 
τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κεφαλή από τη συσκευή χειρός, κρατώντας 
και τις δύο πλευρές της κεφαλής και τραβώντας απαλά έξω.
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3. Βγάλτε τη νέα κεφαλή από την προστατευτική θήκη της. Αποφύγετε την επαφή 
των χεριών με το κρύσταλλο της οθόνης. Τα δακτυλικά αποτυπώματα ή τα έλαια 
από το δέρμα σας παρεμβαίνουν στο φως που διέρχεται μέσα από το 
κρύσταλλο της οθόνης, και αυτό μειώνει την απόδοση της λειτουργίας.
4. Σύρετε τη νέα κεφαλή απαλά στη συσκευή χειρός μέχρι να νιώσετε το «κλικ» ότι 
κούμπωσε στη θέση της.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη θέση εναπόθεσης της μονάδας βάσης 
πριν από την ενεργοποίηση του συστήματος.
6. Ενεργοποιήστε το σύστημα.

Αντικατάσταση της ξυριστικής κεφαλής/ της κεφαλής αποτρίχωσης / του 
προσαρμογέα για το πρόσωπο

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και το καλώδιο 
τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη συσκευή χειρός απαλά 
τραβώντας το προς τα έξω.
3. Βγάλτε την ξυριστική κεφαλή, τη κεφαλή αποτρίχωσης ή τον προσαρμογέα  για
το πρόσωπο από τη προστατευτική θήκη τους. Σπρώξτε το αξεσουάρ απαλά 
μέσα στη συσκευή χειρός μέχρι να νιώσετε το «κλικ» ότι κούμπωσε στη θέση του.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη θέση εναπόθεσης της μονάδας βάσης 
πριν από την ενεργοποίηση του συστήματος mē.
5. Ενεργοποιήστε το σύστημα mē.

Διάθεση των χρησιμοποιημένων κεφαλών
Βήμα 1. Εάν δεν έχετε μια νέα κεφαλή, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το 
προστατευτικό κάλυμμα στη θέση της χρησιμοποιημένης κεφαλής για την 
προστασία των εσωτερικών τμημάτων του συστήματος.
Βήμα 2. Ακολουθήστε τους κανονισμούς του τόπου διαμονής σας για τη 
διάθεση των ηλεκτρικών συσκευών προς ανακύκλωση ή διάθεση της μονάδας 
βάσης σας, της συσκευής χειρός ή μιας κεφαλής. Αν έχετε ερωτήσεις, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο www.tandame.gr 

  Αποβλήτα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Ταξιδεύοντας με το mē
Το σύστημα mē είναι σχεδιασμένο για λειτουργία με όλες τις τάσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το σύστημα σε όλο τον κόσμο. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν 
προσαρμογέα για την πρίζα, αφού ηλεκτρική πρίζα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Βεβαιωθείτε ότι το 
σύστημα mē δεν έχει βραχεί ενώ ταξιδεύετε. Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον. Συνιστάται η 
προστασία της συσκευής mē ενώ ταξιδεύετε. Μια θήκη μεταφοράς για ταξίδια μπορεί να αγοραστεί 
ξεχωριστά από το www. memyelos.com.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δείκτης Τι σημαίνει Πώς να αντιδράσετε

Συσκευή
Δενανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν 

είναι συνδεδεμένο
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας

Όλα τα κουμπιά ρύθμισης της 
ενέργειας elōs αναβοσβήνουν (High-
Medium-Low)

Δεν επιλέχθηκε επίπεδο 
ενέργειας elōs

Επιλέξτε ένα επίπεδο elōs. Ο ανεμιστήρας της 
συσκευής χειρός θα αρχίσει να  λειτουργεί 
υποδεικνύοντας ότι η κεφαλή είναι ενεργή

Το κουμπί ενεργοποίησης elōs στη 
συσκευή χειρός αναβοσβήνει

Eπιλέχθηκε επίπεδο ενέργειας 
elōs, αλλά το κουμπί 
ενεργοποίησης δεν πιέστηκε 
ακόμη

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης elōs. Ο 
ανεμιστήρας  της συσκευής χειρός θα αρχίσει 
να λειτουργεί υποδεικνύοντας ότι η κεφαλή είναι
ενεργή

Ανάβει η φωτεινή ένδειξη σφάλματος 
(Error)

Είναι απαραίτητο να 
επαναφέρετε το σύστημα 
(Reset)

Επαναφέρετε το σύστημα κλείνοντας το 
διακόπτη και πάλι. Εάν το πρόβλημα παραμένει,
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και 
περιμένετε έως ότου όλες οι λυχνίες να  
σβησουν (μερικά δευτερόλεπτα). Στη συνέχεια, 
συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και 
ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν η ενδεικτική 
λυχνία σφάλματος είναι ακόμα αναμμένη, 
δοκιμάστε τη μετάβαση σε μια πιο δροσερή 
περιοχή με θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω 
από 30°C/ 86ºF και κάντε επανεκκίνηση του 
συστήματος

Δεν βγαίνουν φωτεινοί παλμοί 1. Οι ασημί λωρίδες RF επαφής
με το δέρμα δεν έρχονται σε 
επαφή με το δέρμα στην 
περιοχή θεραπείας

2. Το κουμπί ενεργοποίησης 
elōs δεν είναι πατημένο ή το 
επίπεδο της ενέργειας elōs δεν 
επιλέχθηκε

Προκειμένου το σύστημα να  παράγει παλμούς 
φωτός, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι 3 
προϋποθέσεις: επιλεγμένο επίπεδο elōs, το 
κουμπί ενεργοποίησης  elōs είναι πατημένο, οι 
ασημί λωρίδες RF επαφής είναι σε επαφή με το 
δέρμα

Το κουμπί ενεργοποίησης αξεσουάρ 
στη βάση αναβοσβήνει

Η υποδοχή για αξεσουάρ είναι 
άδεια

Εισαγωγετε την ειδική κεφαλή για το  πρόσωπο,
ή τα  αξεσουάρ (ξυριστική κεφαλή / κεφαλή 
μηχανικής αποτρίχωσης), ή ένα προστατευτικό 
κάλυμμα

Όλοι οι δείκτες elōs για το ποσοστό 
των παλμών που aπομένουν 
αναβοσβήνουν   (100%-50%-Κενό)

Η θέση για την κεφαλή elōs  
είναι άδεια

Εισάγετε μία κεφαλή ή ένα προστατευτικό 
κάλυμμα

Η φωτεινή ένδειξη Empty 
(Αδειο)αναβοσβήνει

Η ποσότητα των παλμών που 
απομένουν στην κεφαλή είναι 
χαμηλή

Προετοιμάστε μια νέα κεφαλή για να είναι στη 
διάθεσή σας

Η φωτεινή ένδειξη Empty (Αδειο) είναι 
συνεχώςαναμμένη

Δεν υπάρχουν επιπλέον 
παλμοί στη κεφαλή

Τοποθετήστε μια νέα κεφαλή

Άλλα

Το δέρμα μου είναι κόκκινο μετά τη 
θεραπεία

Το δέρμα μπορεί να κοκκινήσει 
σαν ένα αποτέλεσμα της 
θεραπείας. Η ερυθρότητα 
γενικά φεύγει εντός 24 ωρών

Αν η ερυθρότητα επιμένει περισσότερο από 24 
ώρες μετά από μια θεραπεία, σταματήστε να 
χρησιμοποιείτε το mē και επικοινωνήστε με το 
γιατρό σας ή την υποστήριξη πελατών

Παρατηρώ  σχεδόν ελάχιστη μείωση 
της τριχοφυΐας

Σιγουρευτείτε ότι έχετε 
ακολουθήσει το πρωτόκολλο 
συνδριών που προτείνεται και 
ότι έχετε τηρήσει  την διάρκεια 
του χρόνου θεραπείας

Τα πραγματικά αποτελέσματα ποικίλουν από 
άτομο σε άτομο, ανάλογα με την περιοχή του 
σώματος που υποβάλλεται σε θεραπεία και εάν
οι οδηγίες  τηρήθηκαν σωστά. Επικοινωνήστε 
με την Υποστήριξη Πελατών για βοήθεια

Νιώθω λίγη ζεστασιά όταν 
εκπέμπονται οι φωτεινοί παλμοί. Είναι 
φυσιολογικό αυτό;

Μπορείτε να αισθανθείτε τη 
ζεστασιά, τσούξιμο ή 
φαγούρα. Αναμένεται ότι αυτή
η δυσφορία και ζεστασιά θα 
είναι έως μέτρια

Αν η ενόχληση είναι σοβαρή / ή έντονη επιμείνει
για περισσότερο από 24 ώρες μετά τη 
θεραπεία, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το mē
και επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή 
Υποστήριξη Πελατών

Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με το σύστημα mē, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών στο 
www.tandame.gr
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Εγγύηση και σέρβις από κατασκευαστή

Σημείωση: αν έχετε λάβει ένα δελτίο εγγύησης από τον τοπικό διανομέα σας - θα υπερισχύει των 
παρακάτω όρων εγγύησης.

Η συσκευή σας mē έχει εγγύηση ότι είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα στα υλικά και στην 
λειτουργία  για μια περίοδο ενός έτους (ή, διαφορετικά, όπως δηλώνεται από τον τοπικό διανομέα 
σας) από την αρχική ημερομηνία αγοράς υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Η κεφαλή elōs έχει  
εγγύηση για 3 μήνες από την ημερομηνία αγοράς ή το 50% χρήσης - όποιο από τα δύο συμβεί 
πρώτο. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή λιανικής με την αρχική απόδειξη 
αγοράς και μόνο όταν αγοράστηκε από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή μεταπωλητή mē. Αν το 
προϊόν παρουσιάσει ελάττωμα εντός της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε μαζί μας στο 
www.tandame.gr ή με τον τοπικό διανομέα σας.

Η Syneron Beauty Ltd ("Syneron") διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα ελαττωματικό προϊόν με 
το πιο συγκρίσιμο σε χαρακτηριστικά προϊόν που διατίθεται στην αγορά τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. Αποκλειστική σας αποζημίωση για κάθε ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την 
παρούσα περιορισμένη εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού 
προϊόντος. Η συνολική ευθύνη της Syneron για κάθε ελαττωματικό προϊόν δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπερβαίνει την αρχική τιμή αγοράς του ελαττωματικού προϊόντος. 

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα που προσδιορίζονται από Syneron  ότι παρουσιάζουν
βλάβη για οποιοδήποτε από τις ακόλουθες αιτίες : ατύχημα, κακή χρήση, κακοποίηση ή αλλοίωση, 
επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, χρήση με  μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα ή χρήση εκτός 
από αυτή που περιγράφεται τις οδηγίες, σύνδεση με λάθος παροχή ρεύματος και τάση και / ή 
οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες πέραν του ελέγχου της Syneron.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η SYNERON ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ 
Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ Ή  ΣΥΝΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Η ΕΓΓΎΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΜΕ 
ΑΥΤΌ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ Η ΜΌΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΓΓΎΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ SYNERON ΜΕ 
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ / Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ. 

Εγγύηση και σέρβις
Η συσκευασία και το κόστος αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος πρέπει να καταβληθεί από τον
αγοραστή του προϊόντος και το κόστος συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής καταβάλλεται 
από Syneron εκτός από την περίπτωση Syneron καθορίζει ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό ή δεν 
καλύπτεται από την εγγύηση, στην περίπτωση αυτή το κόστος συσκευασίας και τα έξοδα αποστολής 
καλύπτονται από τον αγοραστή τον αγοραστή του προϊόντος.

Πληροφορίες για τον  κατασκευαστή
Το σύστημα mē κατασκευάζεται από την Syneron Beauty Ltd. H Syneron Βeauty διατηρεί το δικαίωμα 
να κάνει αλλαγές στα προϊόντα ή τις προδιαγραφές για τη βελτίωση της απόδοσης, της αξιοπιστίας, 
ή της κατασκευής. Οι πληροφορίες παρέχονται από την Syneron Beauty πιστεύεται ότι είναι ακριβείς 
και αξιόπιστες. Ωστόσο, η Syneron Beauty δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση τους. Ουδεμία
άδεια δεν χορηγείται κατά συνεκδοχή ή με άλλο τρόπο από οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή 
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Syneron Beauty. Κανένα τμήμα αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να 
αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή άλλο, για
οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την ρητή έγγραφη άδεια της Syneron Beauty.

Η Syneron Beauty έχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις εκκρεμείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας, εμπορικά 
σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν το 
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αντικείμενο του παρόντος εγγράφου. Η παράδοση του παρόντος εγγράφου δεν δίνει καμία άδεια για 
αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας εκτός εάν προβλέπεται ρητά σε οποιαδήποτε γραπτή συμφωνία από την 
Syneron Beauty . Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το σύστημα mē , επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών στο 
www.tandame.gr

Σημείωση: O σχεδιασμός του συστήματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Eτικέτες και σύμβολα
Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι επικολλημένη στο κάτω μέρος της συσκευής βάσης του 
συστήματος mē.   Εμφανίζει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, του κωδικούς του 
συστήματος και τους σειριακούς αριθμούς, τις ηλεκτρικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που το 
σύστημα έχει σχεδιαστεί και συμμορφώνεται.

WEEE - Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας

Εξοπλισμός Κλάσης II

Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία τύπου BF που 
εφαρμόζεται μέρος

Μην χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον

Σήμανση CE

Βαθμός προστασίας έναντι εισχώρησης νερού: IPX1

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση με την παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μίγματος με 
αέρα ή με οξυγόνο ή πρωτοξείδιο του αζώτου.
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Πληροφορίες του κατασκευαστή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φάσμα Φωτός: 550 - 1200 nm

Μέγιστη Οπτική Eνέργεια  IPL : 4J/cm2

RF Συχνότητα Κύματος: 6,78 MHz

Μέγιστη Ισχύς RF ραδιοσυχνοτήτων: 5 Watts

Μέγιστη Εκπ. Ενέργεια RF: 5J/cm2

Mέγιστη Συνολική Εκπ. Ενέργεια (IPL+RF): 9J/cm2

Pυθμός Επανάληψης Φωτεινών Παλμών: έως 1.1 Hz (ένας παλμός κάθε 0,9 δευτερόλεπτα)

Προδιαγραφές Ασφαλείας
EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)
EN 60335-2-8
EN 60335-2-23: 2003
EN 60335-2-27: 2003
EN 60825-9
IEC 60601-1, 3rd edition
IEC 60601-1, 2nd edition
IEC 60601-1-11
EMC Standards
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007
Παροχή ηλ. Ρεύματος : 100-240 VAC, 50-60 Hz

Διαστάσεις Π x M x Y cm 20.5 x 15 x 9  και βάρος 1.17 Kg
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Πληροφορίες κατασκευαστή
Αποδεκτές περιβαλλοντικές συνθήκες 
Σημείωση: Το σύστημα δεν θα λειτουργήσει σε χώρο με θερμοκρασία πάνω από 30°C ( 86°F). Αν το
σύστημα ήταν αποθηκευμένο σε υψηλή υγρασία, αφήστε το να στεγνώσει για μια ώρα πριν από τη
χρήση
Acceptable Environmental Conditions

Αποδεκτές Συνθήκες Περιβάλλοντος

Aποθήκευση και Μεταφορά:

Θερμοκρασία 10ºC-55ºC  (50ºF - 131ºF)

Υγρασία 90% at 55ºC (131ºF)

Πίεση 700 -1060hPa

Λειτουργία:

Θερμοκρασία 10ºC - 30ºC (50F- 86ºF)

Σχετική Υγρασία Μέχρι 80% στους 37ºC (99ºF)

Υψόμετρο Μέχρι 3900m (13,000 ft)

Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με τη χρήση του συστήματος με ή θα θέλατε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το σύστημα mē, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών στο 
www.tandame.gr
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Διάθεση 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
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