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Εισαγωγή 
Συγχαρητήρια για την αγορά του  συστήµατος 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 πακεταρισµένη 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 ξυρίσµατος 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, 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 και κάρτα εγγύησης 
• προστατευτικά γυαλιά 

Πρόσθετα εξαρτήµατα mē: 
Πωλούνται ξεχωριστά από το σύστηµα mē ή συµπεριλαµβάνονται στη συσκευασία 
• κεφαλή ξυριστική µηχανής 
• κεφαλή µηχανικής αποτρίχωσης 
• προσαρµογέας ακριβείας  

• κεφαλή αντικατάστασης elōs 
• θήκη αποθήκευσης και µεταφοράς 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αξεσουάρ, πηγαίνετε στο www. mepower.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 σε 3 επίπεδα ενέργειας : 
χαµηλό (low) – µέτριο (medium) –υψηλό (high) 

 

• ένδειξη άδειας κεφαλής, ενηµερώνει όταν η κεφαλή έχει αδειάσει και 
χρειάζεται αντικατάσταση   

 

• 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 συνδεµένη στη συσκευή εφαρµογής 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 
εφαρµογής. 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 
elōs στη θέση της χρησιµοποιηµένης κεφαλής. Αυτό γίνεται προκειµένου να προστατεύσετε το 
εσωτερικό της συσκευής χειρός. 
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Κάτω προβολή της συσκευής χειρός Άνω 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 καµένο 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 απορροφήσουν 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 εξανθήµατα. Αυτές οι περιπτώσεις  µπορεί να κάνουν το δέρµα πιο 
ευαίσθητο στη επεξεργασία µε παλµούς φωτός και θα µπορούσε να προκαλέσει δυσανεξία 
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 χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν έχετε ιστορικό µε ουλές Κeloid, αν γνωρίζετε ότι έχετε 
ευαισθησία στο φως (φωτοευαισθησία) ή παίρνετε φάρµακα που κάνουν το δέρµα πιο 
ευαίσθητο στο φως, συµπεριλαµβανοµένων των µη-στεροειδών αντι-φλεγµονώδων 
παραγόντων, (π.χ., ασπιρίνες, ibuprofens, cetaminophen), τετρακυκλίνες, φαινοθειαζίνες, 
τα θειαζιδικά διουρητικά, sulfonyluraes, σουλφοναµίδες, DTIC, φθοριοουρακίλη, βινβλαστίνη, 
γριζεοφουλβίνη, Alpha-Hydroxi οξέα (ΑΗΑ), βήτα-Hydroxi Οξέα (BHAs), Retin-A, Accutane ή 
/ και τοπική ρετινοειδή. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

ΜΗΝ το χρησιµοποιήσετε αν έχετε κάποιο ενεργό εµφύτευµα, όπως βηµατοδότη, συσκευή 
ακράτειας, αντλία ινσουλίνης, κλπ. H χρήση του συστήµατος mē δεν έχει δοκιµαστεί σε 
άτοµα µε ενεργά εµφυτεύµατα, και, ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις είναι άγνωστες. 

ΜΗΝ χρησιµοποιείτε εάν έχετε υποβληθεί σε θεραπεία µε Accutane® (ισοτρετινοΐνη) εντός 
των τελευταίων 6 µηνών. Αυτό µπορεί να κάνει το δέρµα πιο ευαίσθητο στη θεραπεία µε φως 
και θα µπορούσε να κάνει τη θεραπεία άβολη ή να προκαλέσει διόγκωση του δέρµατος, 
φουσκάλες ή λοίµωξη. 
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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 ΠΑΙ∆ΙΑ! Η το mē είναι µια ισχυρή συσκευή και δεν πρέπει 
να χρησιµοποιείται από άτοµα κάτω των 18 ετών. 

 
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. ∆είτε τα βήµατα για τον έλεγχο ευαισθησίας δέρµατος στη 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 
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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. Αποµακρύνετε 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 

 

∆οκιµή 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. 
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Λειτουργία του mē 
 

Σώµα: 

Βήµα 1. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα αξεσουάρ 
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 κεφαλή µηχανικής αποτρίχωσης, ξυρίστε 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 κάλυµµα  ή η αποτριχωτική 
κεφαλή ή η ξυριστική κεφαλή δεν είναι στην θέση τους. 

Βήµα 2. Καθαρίστε το δέρµα σας και στεγνώστε το µε µια πετσέτα. 
Βήµα 3. Ενεργοποιήστε το σύστηµα mē. Επιλέξτε τη ρύθµιση  Low – χαµηλού επίπεδου 
ενέργειας. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αν δεν επιλέξετε µια ρύθµιση. Αν αισθάνεστε 
άνετα, αυξήστε το επίπεδο ενέργειας στην Medium (Μεσαία)  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 την συσκευή 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. 

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. Για καλύτερα αποτελέσµατα το me πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους χρόνους 
θεραπείας που αναφέρονται κατωτέρω.  

Οι ελάχιστες φορές θεραπείας συνιστάται παρακάτω µπορεί να διαφέρουν άτοµο σε άτοµο. 
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Σας προτείνουµε να δείτε ότι κάθε περιοχή της θεραπείας καλύπτεται από 2-3 παλµούς 

 
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 
βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτό το τµήµα προσεκτικά πριν ξεκινήσετε 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 µε το mē ή ξεχωριστά ως 
αξεσουάρ. Ο σχεδιασµός του προσαρµογέα ακριβείας µπορεί να αλλάξει.  
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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. 
 

Σηµείωση: Για τους άνδρες δεν είναι σκόπιµη η χρήση στη γενειάδα, καθώς θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει αποτελέσµατα που δεν είναι οµοιόµορφα, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν αλλαγές 
στα χαρακτηριστικά του προσώπου που µπορεί να µην είναι επιθυµητά 

 

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 στη γενειοφόρα περιοχή 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 χρησιµοποιείτε στο τριχωτό της κεφαλής. 

 

ΜΗΝ το χρησιµοποιείτε  για θεραπεία µέσα στα ρουθούνια ή τα αυτιά καθώς αυτές οι περιοχές 
είναι ευαίσθητες. Αποφύγετε τη θεραπεία περιοχές µε τρίχες vellus (χνούδι, πολύ λεπτή τρίχα),  
καθώς αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύµητη επανεµφάνιση της τριχοφυΐας. Στη 

πολύ απίθανη περίπτωση που βλέπετε χρώση αλλαγές στο πρόσωπό σας, παρακαλούµε 

σταµατήσετε τη θεραπεία και συµβουλευτείτε το γιατρό σας.  

 
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 κρεατοελιές του προσώπου. 
Βήµα 3. 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 4. 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. 
 
Mε προσαρµογέα προσώπου 

Βήµα 5. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα και συνδέστε τον 
προσαρµογέα προσώπου. Ο προσαρµογέας ακριβείας θα εκπέµψει µόνο 
ένα παλµό τη φορά στο επιθυµητό επίπεδο ενέργειας. 
Βήµα 6. Πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης της κεφαλής elōs στο επάνω 
µέρος της συσκευής χειρός. Τοποθετήστε απαλά την κεφαλή στην περιοχή 
του προσώπου που θέλετε να κάνετε θεραπεία. Πατήστε το κουµπί 
ενεργοποίησης της κεφαλής και να εκπέµψει ένα µόνο παλµό στην περιοχή 
που θέλετε. 

Βήµα 7. Επανατοποθετήστε τη συσκευή χειρός στην επόµενη περιοχή για 
επεξεργασία. Πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης της κεφαλής και να εκπέµψει 
ένα µόνο παλµό στην περιοχή. Επαναλάβετε το προηγούµενο βήµα µέχρι να 
καλύψετε το σύνολο της επιλεγµένης περιοχής του προσώπου. Περιµένετε 
τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν ξαναπεράσετε από το ίδιο σηµείο.  

Χωρίς προσαρµογέα προσώπου 
Βήµα 5. Πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης της κεφαλής elōs στο επάνω 
µέρος της συσκευής χειρός. Τοποθετήστε την κεφαλή στην περιοχή που 
επιθυµείτε να κάνετε θεραπεία – στην επαφή  της κεφαλής µε το δέρµα µόλις 
γίνει εκποµπή ενός παλµού αποµακρύνετε την κεφαλή από το δέρµα.  

Βήµα 6. Επανατοποθετήστε τη συσκευή χειρός στην επόµενη περιοχή για 
επεξεργασία. Μία νέα εκποµπή παλµού θα γίνει στην επαφή µε το δέρµα του 
προσώπου – αποµακρύνετε τη κεφαλή από το πρόσωπο µετά την εκποµπή 
ενός παλµού. Επαναλάβετε το προηγούµενο βήµα µέχρι να καλύψετε το 
σύνολο της επιλεγµένης περιοχής του προσώπου που θέλετε να κάνετε 
θεραπεία. Περιµένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν ξαναπεράσετε την 
κεφαλή από το ίδιο σηµείο. 

 

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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Καθαρισµός 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 για 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. 
 

 

∆ιάθεση 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  

  Απόβλητα 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 
 

∆είκτης Τι σηµαίνει Πώς να αντιδράσετε 

Συσκευή 

∆εν ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν 
είναι συνδεδεµένο 

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 

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

∆εν 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 
 

Επιλέχθηκε 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 

Στο πλήκτρο λειτουργίας 
αναβοσβήνει πορτοκαλί ένδειξη.  

Ένα σφάλµα έχει ανιχνευθεί. Επαναφέρετε το σύστηµα κλείνοντας το 
διακόπτη και πάλι. Εάν το πρόβληµα 
παραµένει, αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας και περιµένετε έως ότου όλες οι 
λυχνίες να  σβήσουν (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 

∆εν 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 επιλογής ενέργειας στη 
βάση αναβοσβήνει 

Η υποδοχή κεφαλής είναι άδεια Εισαγάγετε την κεφαλή ή την θήκη προστασίας 

Το πλήκτρο ενεργοποίησης 
αξεσουάρ αναβοσβήνει 

Η υποδοχή για αξεσουάρ 
κεφαλής είναι άδεια 

Εισάγετε στην υποδοχή τον προσαρµογέα 
προσώπου ή την αποτριχωτική ή την ξυριστική 
κεφαλή ή το προστατευτικό κάλυµµα 
 

Η φωτεινή ένδειξη Empty (άδεια 
κεφαλή) 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 (άδεια 
κεφαλή) είναι συνεχώς αναµµένη 

∆εν 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 
συνεδριών 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 
 



 
17 

 
 

Όροι εγγύησης και σέρβις από τον 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 ∆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  ΣΥΝΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SYNERON ΜΕ 
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ / Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ 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. 
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Η Syneron Beauty έχει διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τις εκκρεµείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας, εµπορικά 
σήµατα, πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν το 
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 

 
Ετικέτες 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: IPX2 IP22 

 

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση µε την παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού µίγµατος µε 
αέρα ή µε οξυγόνο ή πρωτοξείδιο του αζώτου. 
 

Πληροφορίες από τον 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) 
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Προδιαγραφές  
 

Safety Standards 

IEC/EN 60335-1:2010 5th Ed. / 2012 
EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008 
EN 60335-2-23: 2003 
EN 60335-2-27: 2010 
IEC 60601-1:2005 3rd Ed. / EN 60601-1:2006 3rd Ed. 
IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2nd Ed. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995 
+A13:1996 2nd Ed. 
IEC 60601-1-11:2010 
SI 900 part 1:2006; part 2.8:2001; part 2.23:2009 
 
EMC Standards 
EN 61000-6-1:2007 
EN 61000-6-3: 2007+A1:2011 
EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 
EN 61000-3:2008 
IEC 60601-1-2: 2007 
 
Biocompatibility 
ISO 10993-1:2010 
 
MISC Standard 
IEC 62301 2nd Ed. 2011-01; 

 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος : 100-240 VAC, 50-60 Hz 

∆ιαστάσεις Π x M x Y cm 20.5 x 15 x 9  και βάρος 1.17 Kg 

 

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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∆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 

 


