
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΩΝ ΜΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΕΝΟΥ KILPOR 2.0  

 

 

ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: XN-8030 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 



2 
 

Προς τον/την χρήστη του προϊόντος 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν 

από την πρώτη λειτουργία του προϊόντος ώστε να κατανοήσετε τη χρήση του και να 

ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που 

εμπεριέχονται στο παρόν προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του προϊόντος και 

να αποφεύγεται η πιθανότητα τραυματισμών. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε περίπτωση που 

χρειαστεί να το συμβουλευθείτε στο μέλλον.  

Παρουσίαση προϊόντος 

Χάρη στην τεχνολογία κενού και τη λειτουργία δερμαπόξεσης που ενσωματώνει, η συσκευή 

καθαρισμού πόρων ακμής καθαρίζει αποτελεσματικά τους πόρους σας, ενώ αφαιρεί τη 

λιπαρότητα και τυχόν άλλες ακαθαρσίες από το δέρμα σας. Η φορητή αυτή συσκευή 

μικροδερμοαπόξεσης διαθέτει 4 εναλλάξιμες κεφαλές προσφέροντας, έτσι, 4 διαφορετικές 

λειτουργίες (απολέπιση, σύσφιξη προσώπου, καθαρισμό πόρων, απομάκρυνση σμήγματος και 

στιγμάτων ακμής, αφαίρεση ρυτίδων). Η συσκευή καθαρισμού πόρων με τεχνολογία κενού Kilpor 

2.0 διαθέτει 5 διαφορετικές βαθμίδες έντασης λειτουργίας, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις 

του κάθε χρήστη .   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Αριθμός μοντέλου: XN-8030 
Μέγεθος προϊόντος: 180*40*39 mm 
Ισχύς: 0,7 W 
Τάση εισόδου: DC 5V 
 

Ονομαστικό ρεύμα: ≤ 500 mA 
Χωρητικότητα μπαταρίας: 1000 mA  
Χρόνος φόρτισης: περίπου 90 λεπτά 
Χρόνος χρήσης μεταξύ φορτίσεων: περίπου 
2,5 ώρες 

Περιεχόμενα συσκευασίας 

 

1. Κύρια μονάδα, 1 x 

2. Κεφαλές αναρρόφησης πολλαπλών 

λειτουργιών 4 x (1 x κυκλική κεφαλή με 

μεγάλη οπή, 1 x κυκλική κεφαλή με μικρή 

οπή, 1 x κεφαλή με οπή σχήματος οβάλ, 1 

x κεφαλή μικροκρυσταλλικών σωματιδίων) 

3. Προστατευτικά φίλτρα και ελαστικοί 

δακτύλιοι  

4. Καλώδιο φόρτισης USB 1 x 

5. Οδηγίες προϊόντος 1 x 
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Παρουσίαση μερών 

 

1. Υποδοχή διαφορετικών κεφαλών αναρρόφησης 

2. Διακόπτης ισχύος (δυνατότητα πέντε ρυθμίσεων) 

3. Ένδειξη φόρτισης LED 

4. Πρίζα φόρτισης 

 

 

Παρουσίαση κεφαλών 

Τέσσερις εναλλακτικές κεφαλές 

Χαρίστε ομορφιά στο δέρμα σας με την βοήθεια των μικροκρυστάλλων 
Η κεφαλή μικροκρυσταλλικών σωματιδίων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βαθύ 

καθαρισμό και να απομακρύνει το νεκρά κύτταρα από το πρόσωπό σας. 

 
 

Κυκλική κεφαλή με μεγάλη οπή (για ισχυρή αναρρόφηση) 
Η συγκεκριμένη κεφαλή είναι υψηλής έντασης λειτουργίας και ενδείκνυται 

ιδιαίτερα για την αφαίρεση σμήγματος, λιπαρότητας, σκόνης, υπολειμμάτων 

καλλυντικών και ούτω καθεξής. Απαιτείται προσοχή όταν χρησιμοποιείται από 

άτομα με εύθραυστο ή λεπτό δέρμα. Για χρήση μία φορά την εβδομάδα, 5 λεπτά τη φορά, 

ανάλογα με την κατάσταση του δέρματός σας.  

 

Κυκλική κεφαλή με μικρή οπή (ήπια λειτουργία) 
Αυτή η κεφαλή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση σμήγματος, 

λιπαρότητας, σκόνης, υπολειμμάτων καλλυντικών και ούτω καθεξής. Χάρη στην 

ήπια ένταση λειτουργίας της, είναι κατάλληλη για χρήση και σε εύθραυστο ή 

λεπτό δέρμα. 

 

 

 
 

Όταν φορτίζετε το προϊόν, το καλώδιο φόρτισης USB 
πρέπει να συνδέεται με τον φορτιστή (δεν 
περιλαμβάνεται) ή με τον υπολογιστή σας. Κατά τη 
διάρκεια της φόρτισης το κόκκινο φως παραμένει 
αναμμένο, ενώ όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί ανάβει 
το πράσινο φως.  
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Κεφαλή ελλειπτικού σχήματος (ήπια λειτουργία) 
H κεφαλή με οπή σχήματος οβάλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

καθημερινή φροντίδα του δέρματός σας. Για ρυτίδες γύρω από τα μάτια ή το 

στόμα, εφαρμόστε στο σημείο και απελευθερώστε γρήγορα. Επαναλάβετε τη 

διαδικασία αρκετές φορές. Για ανορθωτικό αποτέλεσμα, μπορείτε επίσης να 

χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα με φορά από κάτω προς τα επάνω. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπο και τα χέρια σας είναι 

στεγνά. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη στην περίπτωση που 

εισχωρήσει στο εσωτερικό της νερό ή άλλο υγρό. 

2. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό φίλτρου έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι είναι στεγνό και 

δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Το δέρμα σας πρέπει να είναι 

απολύτως στεγνό κατά τη χρήση, προς αποφυγή φραγμού της αντλίας της συσκευής με 

αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική χρήση της. 

3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με περιορισμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές δεξιότητες, έλλειψη εμπειρίας ή/και ανεπαρκή γνώση, 

εκτός εάν αυτά τα άτομα επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους που 

τους παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή 

μακριά από τα παιδιά. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται 

από παιδιά παρά μόνο αν επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα. 

4. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε σημεία του σώματος που έχουν υποβληθεί σε 

χειρουργική επέμβαση ή παρουσιάζουν σημάδια ή ουλές. Δεν συνίσταται η χρήση από 

εγκύους και ασθενείς με καρδιακές παθήσεις.  

5. Προειδοποίηση: μην βρέχετε και μην πλένετε τη συσκευή. 

6. Πριν τη χρήση της συσκευής, αξεσουάρ όπως κολιέ, σκουλαρίκια ή άλλα κοσμήματα πρέπει 

να αφαιρούνται. 

7. Εάν αισθανθείτε πόνο κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία 

του. 

8. Η συγκεκριμένη συσκευή δε διατίθεται για ιατρική χρήση. Κανένα από τα περιεχόμενα της 

συσκευασίας δεν παρέχεται και δεν πρέπει να θεωρείται ως μέρος ιατρικής συμβουλής, 

διάγνωσης ή θεραπείας.  

9. Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο ντους ή σε 

συνθήκες όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. 

10. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν στο μπάνιο ή σε δωμάτιο με υψηλή 

περιεκτικότητα σε υγρασία. 

11. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή φωτιάς. 

12. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται από παιδιά ή να αποθηκεύεται σε σημεία που τους είναι προσβάσιμα. 

13. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ερεθισμένο δέρμα. Διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση 

πρόκλησης ερεθισμού. 
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14. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή γύρω από τα μάτια. 

15. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και ξηρή χρήση. 

16. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί σωστά μία από τις 

εναλλακτικές κεφαλές μέσα στο ειδικό ακροφύσιο. 

17. Απομακρύνετε τακτικά τις συγκεντρώσεις σκόνης, χνουδιού, μαλλιών κ.λπ. καθώς μειώνουν 

σημαντικά την ένταση λειτουργίας και / ή τη γενική απόδοση της συσκευής .  

18. Φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. 

19. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, έχει υποστεί ζημιά, πτώση ή απότομη πρόσκρουση 

με άλλο αντικείμενο, καθώς και αν έχει ξεχαστεί σε εξωτερικό χώρο ή έρθει σε επαφή με 

νερό, μην την χρησιμοποιείτε. 

20. Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα απενεργοποιημένη όταν δεν χρησιμοποιείται, κατά τον 

καθαρισμό της και την τοποθέτηση των αξεσουάρ. 

21. Σε περίπτωση βλάβης ή/και ζημιάς, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι 

σας. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν απορρίπτεται σωστά σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. 

 

Bήματα εγκατάστασης των διαφορετικών εξαρτημάτων 

Τοποθετήστε το προστατευτικό φίλτρο στην ειδική υποδοχή όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

Αφαιρέστε πρώτα την κεφαλή που βρίσκεται 

τοποθετημένη στη συσκευή. Κρατήστε την 

κεφαλή και γυρίστε τη δεξιόστροφα, 

τραβώντας την προς τα έξω.  

 

Τώρα πιάστε το καπάκι του ακροφυσίου και 

γυρίστε το δεξιόστροφα, ενώ το τραβάτε 

επίσης προς τα έξω.  

Αφαιρέστε το παλιό ή / και εισάγετε νέο 

προστατευτικό φίλτρο στην ειδική υποδοχή.  

Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό φίλτρο 

είναι σωστά τοποθετημένο. 

Επανατοποθετήστε το καπάκι του 

ακροφυσίου πάνω στο ακροφύσιο 

(περιστρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα για να 

επανέλθει στην αρχική του θέση).   

 

Τώρα μπορείτε να επανατοποθετήσετε την 

κεφαλή. Πιάστε το στόμιο και περιστρέψτε 

το δεξιόστροφα έως ότου τοποθετηθεί πίσω στο ακροφύσιο.  

 

Όταν ο δακτύλιος σιλικόνης έχει υποστεί ζημιά ή το προστατευτικό φίλτρου είναι βρώμικο, 

αντικαταστήστε ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.  
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Σημείωση: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακολουθείται η σωστή μέθοδος χρήσης της 
συσκευής!  
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, με τη βοήθεια ζεστού νερού (κατά προτίμηση 
τοποθετώντας στο πρόσωπό σας μια ζεστή πετσέτα για λίγα λεπτά) διευρύνετε τους 
πόρους του δέρματός σας ώστε να εξασφαλιστεί η ευκολότερη αφαίρεση των 
ακαθαρσιών.  

• Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ζεστό ατμό ή ζεστή πετσέτα ή gel / 
κρέμα απομάκρυνσης μαύρων στιγμάτων για 5 λεπτά, 
ώστε να ανοίξουν εντελώς οι πόροι σας και να 
εξασφαλίσετε την βέλτιστη απόδοση του προϊόντος. 

• Για να βεβαιωθείτε ότι οι πόροι σας θα είναι εντελώς 
ανοιχτοί, κάντε ένα ζεστό μπάνιο ή επιδοθείτε σε 
σωματική άσκηση και διατηρήστε το πρόσωπό σας 
ενυδατωμένο. 

• Μετακινήστε τη συσκευή αργά κατά μήκος του δέρματος. 
Μη μένετε σε ένα μέρος του δέρματος για μεγάλο 
χρονικό διάστημα για να αποφύγετε την πρόκληση 
φθορών. Αφαιρεί τη λιπαρότητα, τα σπυράκια, την ακμή 
καθώς και τα μαύρα στίγματα που βρίσκονται κοντά στην 
επιφάνεια του δέρματος. Αν κάποιο μαύρο στίγμα είναι 
ιδιαίτερα βαθύ, ενδείκνυται η χρήση της συσκευής ταυτόχρονα με εξειδικευμένη 
προϊόν ομορφιάς. 

• Μετά τη χρήση, περιποιηθείτε το δέρμα σας χρησιμοποιώντας τονωτική λοσιόν ή 
κρύο νερό, το οποίο θα βοηθήσει τους πόρους να επανέλθουν. 
 

Οδηγίες 

 
ΒΗΜΑ 1: Αφαιρέστε το μακιγιάζ σας και καθαρίστε το πρόσωπό σας. 
ΒΗΜΑ 2: Χρησιμοποιήστε ζεστή πετσέτα ή σάουνα προσώπου για να ανοίξετε τους πόρους του 
δέρματός σας. 
ΒΗΜΑ 3: Εφαρμόστε κάποια λοσιόν εξειδικευμένη για τα μαύρα στίγματα. 
ΒΗΜΑ 4: Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, επιλέξτε ανάμεσα στις τέσσερις επιλογές κεφαλών. 
Ξεκινήστε στο χαμηλότερο επίπεδο λειτουργίας που παρέχει η συσκευή. 
ΒΗΜΑ 5: Μετακινήστε το εξάρτημα καθαρισμού μαύρων πόρων γύρω από το σημείο με σταθερή 
ταχύτητα και αργές κινήσεις, φροντίζοντας να μην παραμείνετε σε ένα σημείο για πολλή ώρα προς 
αποφυγή τραυματισμού. Μην ασκείται μεγάλη πίεση και μην απομακρύνετε απότομα με το 
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εξάρτημα σε κάθετη θέση. Μην παραμένετε σε ένα σημείο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. 
Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος ερεθισμού και δημιουργίας μώλωπα στην περιοχή.  
ΒΗΜΑ 6: Αφού καθαρίσετε το πρόσωπό σας, χρησιμοποιήστε μία παγωμένη πετσέτα, κρύο νερό ή 
εξειδικευμένο προϊόν για την επαναφορά των πόρων σας. Αφού καθαρίσετε το πρόσωπό σας, 
εφαρμόστε μια μάσκα προσώπου ώστε οι διευρυμένοι πόροι σας να επανέλθουν στην 
προηγούμενη κατάστασή τους.  
 
Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης λειτουργίας; 
Η λειτουργία κενού της συσκευής έχει σχεδιαστεί για διάφορους τύπους δέρματος. Τα επίπεδα 1 
και 2 είναι κατάλληλα για ευαίσθητο και ξηρό δέρμα. Τοποθετήστε την κεφαλή μικρής οπής κατά 
την πρώτη χρήση. Η μεσαία ένταση (επίπεδο λειτουργίας 3) ενδείκνυνται για κανονικό δέρμα. Η 
υψηλή ένταση (επίπεδο λειτουργίας 4) είναι κατάλληλη για λιπαρό δέρμα και η τελευταία κλίμακα 
λειτουργίας, (επίπεδο 5) έχει σχεδιαστεί για μικτό, πορώδες δέρμα. 
 
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή στο χαμηλότερο επίπεδο 
λειτουργίας. 
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές, για να ρυθμίσετε τη συσκευή στο επίπεδο λειτουργίας 
2. 
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τρεις φορές για να ρυθμίσετε τη συσκευή σε ένα μεσαίο επίπεδο 
λειτουργίας (επίπεδο 3). 
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τρεις φορές για να ρυθμίσετε τη συσκευή σε ένα υψηλό επίπεδο 
λειτουργίας (επίπεδο 4). 
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τρεις φορές για να ρυθμίσετε τη συσκευή στο υψηλότερο επίπεδο 
λειτουργίας (επίπεδο 5). 
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας έξι φορές για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.  
 

Δερμοαπόξεση προσώπου 
1.) Τοποθετήστε στη συσκευή το εξάρτημα μικροκρυστάλλων. 
Καθαρίστε το δέρμα του προσώπου σας και στεγνώστε το πολύ καλά. 
2.) Ξεκινώντας από το σαγόνι, μετακινείστε τη συσκευή προς τα πάνω. 
3.) Τοποθετήστε τη συσκευή στο μάγουλο σας και μετακινηθείτε από τη 
μέση προς τις άκρες, προς τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του 
προσώπου σας. 
4.) Τοποθετήστε τη συσκευή στο μέτωπό σας και μετακινηθείτε από το 
κέντρο προς τις άκρες. 
5.) Τοποθετήστε τη συσκευή στη Ζώνη 1 και πραγματοποιείστε κινήσεις 
από πάνω προς τα κάτω.  
 
Αφαιρέστε τα σμήγμα, τη λιπαρότητα, υπολείμματα καλλυντικών, 
κ.λπ. 

1.) Εγκαταστήστε την κεφαλή μεγάλης ή μικρής οπής (επιλέξτε την κεφαλή και τον 

εξοπλισμό σύμφωνα με τον τύπο του δέρματός σας). 2.) Ευθυγραμμίστε την οπή της 

κεφαλής με την περιοχή του δέρματος που επιθυμείτε να φροντίσετε. Μετακινηθείτε 

προς μία κατεύθυνση και αποφύγετε τις επαναληπτικές κινήσεις καθώς και την 

παραμονή για πολλή ώρα σε ένα σημείο. 
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Φροντίδα για λεπτές ρυτίδες 

1.) Τοποθετήστε την κεφαλή ελλειπτικού σχήματος 

2.) Εφαρμόστε στις γωνίες των ματιών, της μύτης, του στόματος και άλλων τμημάτων του 

προσώπου σας, επιλέγοντας τις ρυθμίσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας. 

3.) Εφαρμόσετε τη συσκευή στην περιοχή που επιθυμείτε να φροντίσετε και απελευθερώστε 

γρήγορα. Επαναλάβετε και συνεχίστε τη διαδικασία για χρονικό διάστημα 5 λεπτών.  

 

Σημειώσεις: 

• Η συσκευή πρέπει να είναι σε διαρκή κίνηση. Μην παραμένετε στο ίδιο σημείο για 

πολλή ώρα.  

• Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, κάντε χρήση σάουνας προσώπου ή εφαρμόστε ζεστή 

πετσέτα ή gel / κρέμα απομάκρυνσης μαύρων στιγμάτων για 5 λεπτά, ώστε να ανοίξουν 

εντελώς οι πόροι σας και να εξασφαλίσετε την βέλτιστη απόδοση του προϊόντος. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : μην εφαρμόζετε στην ίδια περιοχή για 

πολλή ώρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ερεθισμού του 

δέρματος ή δημιουργίας μώλωπα. Εάν το δέρμα 

πρηστεί ή δημιουργηθεί μώλωπας, σταματήστε άμεσα 

να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Εφαρμόστε μια κρύα 

και μετά μια ζεστή κομπρέσα στο σημείο ή 

επισκεφθείτε έναν γιατρό την επόμενη μέρα. 

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ: Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή στο ίδιο 

σημείο για πολλή ώρα. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής 

είναι 3 δευτερόλεπτα στο κάθε σημείο. Μη 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φορά κάθετη προς το δέρμα. Πραγματοποιείτε πάντα περιμετρικές 

κινήσεις ώστε να αποφύγετε τον ερεθισμό του δέρματος. 

 

 Συντήρηση 
 

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε την κεφαλή ξεπλένοντας τη με ζεστό νερό. Αφήστε την κεφαλή 

να στεγνώσει φυσικά. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε την κύρια μονάδα ξεπλένοντάς τη με νερό 

καθότι δεν είναι αδιάβροχη. Για να καθαρίσετε την κύρια μονάδα, σκουπίστε την με ένα μαλακό, 

υγρό πανί. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

• Μετά τη χρήση της συσκευής καθαρισμού πόρων, εφαρμόστε ενυδατική κρέμα στην 

περιοχή όπου χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. 

• Πριν και μετά τη χρήση, μην χρησιμοποιείτε οποιουδήποτε είδους προϊόντα απολέπισης 

προσώπου. 

• Μην ασκείτε έντονη πίεση κατά τη χρήση της συσκευής καθαρισμού πόρων. Η ισχύς 

λειτουργίας της συσκευής είναι αρκετή ώστε να καθαρίζει αποτελεσματικά τους πόρους 

σας . 
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Ο ελαφρύς ερεθισμός του δέρματος ύστερα από τη χρήση είναι φυσιολογικός και θα εξαφανιστεί 

μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή καθαρισμού πόρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά την εβδομάδα σε 

ξηρό δέρμα. Σε λιπαρό και μικτό δέρμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δύο φορές την εβδομάδα. Η 

χρήση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε λεπτά την ημέρα. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: 

• Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή είναι σωστά τοποθετημένη ή 

ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο μέρος που πρέπει να καθαριστεί. 

• Εάν η συσκευή λειτουργεί σε μικρότερη ταχύτητα από την κανονική, καθαρίστε την 

κεφαλή και φορτίστε το προϊόν. 

 

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης 

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί 

με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή 

πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 

επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, 

χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 

από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν 

και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον 

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 

σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 


