KILPOR 2.0 VÁKUUMOS PÓRUSTISZTÍTÓ

Modelszám: XN-8030
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A vásárlónak
Köszönjük a vásárlását. A termék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,
hogy megértse a termék használatát. A termék esetleges meghibásodásának és személyi
sérülésének elkerülése érdekében mindig használja ezt a kézikönyvet. Kérjük, egye félre ezt a
kézikönyvet későbbi referencia céljából.

Termék leírása
A vákuumos pórustisztító egy negatív nyomással és dermabráziós funkcióval rendelkező
szépségápolási eszköz, amely megtisztítja a pórusokat, kiszívja az olajat és más szennyeződéseket
a bőréről. Ez a hordozható mikrodermabráziós kozmetikai készülék 4 cserélhető szívófejjel és 4
különféle funkcióval rendelkezik (bőrhámlás, pórustisztítás, mitesszerek és pattanások tisztítása,
ráncok eltávolítása). A Kilpor 2.0 vákuumos pórustisztító 5 különféle erősségű szívó üzemmóddal
rendelkezik, hogy kielégítsen különböző felhasználói igényeket.

Műszaki adatok
Modell szám: XN-8030
Méret: 180*40*39 mm
Teljesítmény: 0.7 W
Bemeneti feszültség: DC 5V

Névleges áram: ≤500 mA
Elemkapacitás: 1000 mA
Töltési idő: kb. 90 perc
Használati idő: kb. 2,5 óra

A csomag tartalma
1.
2.

4.

Főegység 1x
Többfunkciós szívófej 4x (1 x nagy körfej, 1
x kis körfej, 1x ovális fej, 1 x mikrokristályos
fej)
Szivacsokat és gumi gyűrűket tartalmazó
csomag
USB töltőkábel 1x

5.

A termék használati útmutatója 1x

3.
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A különféle elemek bemutatása
1.
2.
3.
4.

Szabadon kicserélhető fej
Bekapcsológomb (öt sebességi beállítás)
Töltésjelző LED izzó
Töltőaljzat
A termék töltésekor csatlakoztassa az USB vezetéket
a töltőhöz (nem tartozék) vagy a számítógéphez. A
piros lámpa töltés közben világít, majd zöldre vált a
töltés befejeztével.

A különféle fejek bemutatása
Négy darab fej
Tegye szebbé a bőrét mikrokristályokkal

A mesterséges mikrokristályokat tartalmazó fej a bőr tisztítására és az elhalt bőr
eltávolítására alkalmas.

Nagy méretű körfej (erős szívás)

Ez a fej az erős szívásnak köszönhetően tökéletes a sminkmaradvány, olajok, por
és más szennyeződések eltávolításához. Érzékeny vagy száraz bőrű emberek
kérjük, óvatosan használják ezt a fejet. Hetente egyszer, 5 percig használatos, a
bőr állapotától függően.

Kis méretű körfej (gyenge szívás)

Ez a fej tökéletes a sminkmaradvány, olajok, por és más szennyeződések
eltávolításához az érzékeny vagy száraz bőrű

személyek számára.
Ellipszis alakú fej (gyenge szívás)

Ez a kis ellipszis alakú fej felhasználható a napi bőrápoláshoz. A szem- vagy
száj körüli ráncok eltávolításához szívja be a területet, majd gyorsan engedje
el azt – ismételje meg ezt többször. Az arcbőr felemeléséhez is használható.
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Figyelem
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A készülék kezelése előtt ellenőrizze, hogy az arca és a kezei szárazok, és víztől vagy más folyadéktól
mentesek. Ha a folyadék kerül a készülékbe, az károsíthatja a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a szűrőszivacs megfelelően van-e a szűrőpohárban, és hogy a szivacs száraz-e, és
hogy az víztől vagy más folyadéktól mentes. A bőrt szárazon kell kezelni különben gép szivattyújába
kerülő bármilyen folyadék, eltömítheti a gépet, vagy tönkre teheti azt.
Ezt a készüléket nem szabad gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel vagy tapasztalatlansággal és / vagy elégtelen ismeretekkel rendelkező személyek
számára használni, kivéve, ha a biztonságért és jólétért felelős személy felügyelete alatt áll, vagy
utasításokat kapnak. ettől a személytől, hogyan kell kezelni a készüléket. A gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak felügyelet nélkül
végezhetik el.
Ez a termék nem használható olyan testrészekre, amelyek bármilyen műtéten átestek, heg által
gyógyulnak. Terhes nőknek és szívbetegségben szenvedő betegnek sem javasoljuk a termék
használatát.
Figyelmeztetés: Ne helyezze vízbe a terméket, és ne mossa azt vízzel.
A termék használata közben ne viseljen nyakláncot, fülbevalót vagy bármilyen arcékszert. A
nyakláncot, fülbevalót és más típusú ékszereket a termék használata előtt le kell venni.
Ha fájdalmat tapasztal a termék használata közben, azonnal hagyja abba a használatot.
Ez nem egy orvosi eszköz. A termékkel kapcsolatban semmi sem helyettesít orvosi tanácsot,
diagnózist vagy kezelést.
Ez a termék nem vízálló, ezért nem szabad zuhanyzóban vagy más olyan helyen használni, amely
vizet érint. Ne merítse a készüléket víz alá.
Ne tárolja a terméket fürdőszobában vagy magas nedvességtartalmú helyiségben.
Ne tárolja és használja a terméket hő- vagy tűzforrás közelében.
Tartsa távol a gyermekektől. Ez az eszköz nem játék, ezért gyermekek nem használhatják, ezért nem
tárolandó gyermekek számára elérhető helyen.
Ne használja irritált bőrön. Ha bőrirritáció lép fel, hagyja abba a használatot.
Óvatosan használja a szem környékén.
Ez a készülék kizárólag otthoni és száraz felhasználásra készült.
Szívófej nélkül soha ne használja a készüléket.
Rendszeresen távolítsa el a por, a bolyha, a haj stb. által okozott dugulásokat, mivel ezek jelentősen
csökkentik az eszköz szívóteljesítményét és/vagy általános teljesítményét.
Használaton kívül hűvös, száraz helyen tárolandó.
Na használja a készüléket, ha az nem működik úgy, ahogy kellene, éles ütést kapott, leesett,
megsérült, szabadban maradt vagy vízbe esett.
A készüléket ne kapcsolja be annak (vagy készülékeinek) tisztítás közben.
Meghibásodás és / vagy sérülés esetén ne kísérelje meg a javítást egyedül, és győződjön meg arról,
hogy a terméket a helyi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítja. +
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A szívófejek telepítésének lépései
Helyezze a szűrőszivacsot a szűrőpohárba az alább látható módon;
Először távolítsa el a szívófejet. Fogja meg a
szívófejet és forgassa el azt az óramutató
járásával megegyezően, miközben kihúzza azt.
Távolítsa el a régi vagy/és helyezze be az új
szűrőszivacsot a szűrőpohárba.
Ellenőrizze, hogy a szűrőszivacs jól van-e a
csészében. Helyezze vissza a fúvóka kupakját a
fúvókára (fordítsa el a kupakot az óramutató
járásával megegyező irányba, hogy visszazárja a
kupakot a helyére).
Most visszahelyezheti a szívófejet. Fogja meg a
fejet és forgassa az óramutató járásával
megegyező irányban, amíg vissza nem illeszkedik
a fúvókához.
Ha a szilikon gyűrű vagy a szűrőszivacs, sérült

vagy piszkos, kérjük, cserélje ki azokat

Használat előtt
Figyelem: A termék megfelelő használata nagyon fontos!

A termék használata tágítsa ki a pórusait meleg vízzel (lehetőleg néhány percig forró törülközővel), hogy
a szennyeződések könnyen kiszivároghassanak.
• A termék használata előtt 5 perccel használjon gőzölőt, forró törülközőt vagy mitesszer eltávolító
gélt/krémet bőrén, a pórusok teljes kinyitásához, így fog a termék
a leghatékonyabban működni.

•

Ellenőrizze, hogy a pórusok teljesen nyitottak-e a forró fürdő vagy
edzés után, és tartsa az arcot nedvesen.

•

Kérjük, lassan mozgassa a készüléket bőr mentén. Ne maradjon
sokáig egy helyen, hogy ne sértse meg a bőrt. Szívja fel a
szükségtelen olajokat, pattanásokat, a mitesszereket és más
szennyeződéseket. Ha a mitesszerek mélyen vannak a bőrbe
épülve, akkor a terméket krémmel együtt használja.
A használat után a pórusok összezárásához használjon tonert vagy
hideg vizet.

•
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Utasítások

1. LÉPÉS: Távolítsa el a sminkjét és tisztítsa meg az arcát.
2. LÉPÉS: Használjon meleg törülközőt vagy arcgőzölőt a pórusok megnyitásához.
3. LÉPÉS: Vigyen fel néhány arckrémet a mitesszerek felszabadításához.
4. LÉPÉS: Igényei szerint válasszon a négy szívófej közül. Kezdje a legalacsonyabb szívóteljesítménnyel.
5. LÉPÉS: Mozgassa állandó sebességgel a mitesszertisztítót a pórusai körül, lassan mozogjon, ne
maradjon túl sokáig egy helyen a sérülések elkerülése érdekében, ne nyomja le erősen, vagy
függőlegesen. Ne maradjon egy helyen 3 másodpercnél tovább; különben bőrpír és zúzódások
maradnak az arcán.
6. LÉPÉS: Az arc megtisztítása után használjon jeges törülközőt, vizet vagy pórus összehúzó folyadékot a
kezelt pórus helyreállításához. Az arc megtisztítása után vigyen fel arcmaszkot a pórusok
összehúzódására.
Hogyan válassza ki a különböző szívóerőket?
A pórustisztító vákuumot különféle bőrtípusokhoz tervezték. Az 1. és 2. szintű gyenge szívási szint
érzékeny és száraz bőrre alkalmas. Kérjük, a kezelést a legkisebb fejjel kezdje. A közepes szíváserősséget
(3. szint) a semleges/normál bőrre, az erős (4. szint) szívási szint zsíros bőrre, és a legerősebb (5. szint)
szívószintet nagy pórusú vegyes bőrre tervezték.
Nyomja meg a bekapcsoló gombot az eszköz alacsony szintű (1) indításához.
Az alacsony szint (2) indításához nyomja meg kétszer a bekapcsoló gombot
A közepes (3) szint elindításához nyomja meg háromszor a bekapcsológombot.
Az erős (4) szint elindításához nyomja meg négyszer a bekapcsoló gombot.
A legerősebb (5) szint elindításához nyomja meg ötször a bekapcsoló gombot.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg hatszor a bekapcsoló gombot.
Dermabrázió az arcbőr számára
1. Helyezze fel a mikrokristályos fejet, majd használat előtt tisztítsa meg az
arcbőrt és szárítsa meg.
2. Induljon el az állkapocstól, és a készüléket lentről felfele mozgassa
3. Helyezze a készüléket az arcára, majd kifelé mozgassa a készüléket az arc
mindkét részén.
4. Helyezze a készüléket a homlokára, és a készüléket lentről felfele
mozgassa.
5. Helyezze a készüléket a halántékára, és a készüléket lentről felfele
mozgassa.
Tisztítsa meg az arcát felesleges olajoktól, kozmetikum maradványoktól és
más szennyeződésektől
1.) Csatolja fel a nagy vagy kis méretű fejet (bőrtípusától függően).
2.) Igazítsa a fejet a kezelendő bőrfelülethez, állandóan mozgassa előre és hátra a
készüléket, és ne használja azt túl sokáig egy helyen.
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Vigyázzon a finom ráncokra
1.) Csatolja fel az ellipszis alakú fejet
2.) Helyezze a képet a kezelendő felülethez közel, pl. szem, orr, száj és az arc többi részét, és állítsa
be a gépet az igényeinek megfelelően.
3.) A kezelendő területet legfeljebb 5 percig masszírozza úgy, hogy folyamatosan felemeli a
készüléket az arcától. A folyamatos szívás és kiengedés kellemes, masszírozást biztosít.
Megjegyzés:
•
Ne felejtse el mozgatni használat közben, ne hagyja azt túl sokáig egy helyen
•
A termék használata előtt 5 perccel gőzölje meg vagy áztassa le a bőrét gőzölővel vagy
meleg törölközővel, így teljesen kinyílnak a pórusai, és a készülék is jobban fog működni.
FIGYELEM: Kérjük, ne tartsa a készüléket túl sokáig egy
helyen, hiszen az bőrirritációt válhat elő. Ha bőre lila
színűvé válik vagy megduzzad, azonnal hagyja abba az
eszköz használatát. Kérjük, végezzen hideg
kompressziót, majd meleg kompressziót, és forduljon
orvoshoz másnap.
HELYES HASZNÁLAT: Soha ne tartsa a készüléket egy
helyen - egy ponton maximum 3 másodpercig tartsa
azt. Ne használja a készüléket függőlegesen a bőrön.
Mindig csúsztassa előre vagy hátra, annak érdekében,
hogy elkerülje bőr bevörösödését vagy belilulását.

KARBANTARTÁS
Minden egyes használat után tisztítsa ki és öblítse át a szívó fejet meleg vízzel, majd kint azt a levegőn
száradni. A főegységet ne kísérelje meg víz alá meríteni, mert az nem vízálló. A főegységet
egyszerűen törölje át egy puha, nedves ruhával.
HASZNOS TANÁCSOK
•
•
•

A vákuumos pórustisztító használata után használjon hidratálót a területre.
Használat előtt és után ne használjon arcradírt vagy bármilyen hámlasztót.
Használat közben ne nyomja le erősen a készüléket, annak szívóképessége önmagában
elegendő a pórusok hatékony kitisztásához.

A használat utáni enyhe bőrpír normális és idővel el fog tűnni.
Megjegyzés: Vákuum pórus tisztító hetente egyszer használandó száraz típusú bőrön. Az olajos és
vegyes típusú bőrrel rendelkezőknek heti két használat ajánlat. Ne használja tovább a terméket 5
percnél tovább.
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HIBAELHÁRÍTÁS:
Ha a készülék nem működik, győződjön meg róla, hogy a szívó fej megfelelően van
behelyezve, vagy ellenőrizze, hogy bármelyik alkatrészt ki kell-e tisztítani
•
Ha a készülék lassabban dolgozik vagy szív, tisztítsa ki a szívó fejet és töltse fel a
terméket
Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
•

Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a
környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások
megelőzése, illetve az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának előmozdítása
érdekében, felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket. Használt eszköz visszajuttatásához
használja a visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki
környezetbarát módon tud megszabadulni a terméktől.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek
követelményeinek.
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