ODKURZACZ DO WĄGRÓW KILPOR 2.0

Numer produktu.: XN-8030
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacja dla użytkowników
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszą
instrukcją, aby mieć pewność w jaki sposób można korzystać z tego produktu i co warto mieć na
uwadze. Zawsze korzystaj z produktu zgodnie z zaleceniami z niniejszej instrukcji, aby
zminimalizować ryzyko niepowodzenia lub urazu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, aby
mieć możliwość powrotu do niej w przyszłości.

Informacje o produkcie

Kilpor 2.0 to środek do czyszczenia porów będący urządzeniem kosmetycznym z funkcją
dermabrazji. Służy do oczyszczania porów oraz skóry z innych podobnych zanieczyszczeń.
To poręczne urządzenie zawiera 4 wymienne końcówki ssące, które posiadają różne
funkcje (peeling, naciąganie skóry, czyszczenie porów, usuwanie trądziku i zaskórników
oraz usuwanie zmarszczek). Co więcej, Kilpor posiada 5 różnych poziomów mocy, dzięki
czemu będzie odpowiedni dla użytkowników o każdym rodzaju skóry.

Specyfikacja techniczna
Numer produktu: XN-8030
Rozmiar produktu: 180*40*39 mm
Moc: 0.7 W
Napięcie wejściowe: DC 5V

Prąd znamionowy: ≤500 mA
Pojemność baterii: 1000 mA
Czas ładowania: ok. 90 min
Czas pracy na pełnej baterii: ok. 2.5 godziny

Zawartość opakowania
1. Główne urządzenie 1x
2. Wielozadaniowe końcówki ssące 4x (1 x
końcówka z dużym okrągłym otworem,
1 x końcówka z małym okrągłym
otworem, 1 x końcówka z owalnym
otworem, 1 x końcówka ze sztuczną
sondą)
3. Opakowanie z gąbkami i gumowymi
nakładkami
4. Kabel USB do ładowania urządzenia 1x
5. Instrukcja obsługi 1x
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Opis komponentów
1. Sonda (możliwość wymiany końcówek)
2. Włącznik (pięć poziomów mocy)
3. Dioda LED sygnalizująca ładowanie
4. Gniazdo ładowarki

Aby naładować urządzenie, należy podpiąć kabel USB do
ładowarki (nie dołączono) lub do komputera. W czasie
ładowania dioda będzie świeciła na czerwono, a gdy
bateria będzie już pełna, zmieni swój kolor na zielony.

Sonda – opis i szczegóły
4 alternatywne końcówki
Upiększ swoją skórę dzięki mikrokryształom

Sonda z dodatkiem mikrokryształów została zaprojektowana tak, aby
skutecznie oczyszczać skórę i usuwać z niej nagromadzony martwy naskórek.

Końcówka z dużym okrągłym otworem (mocne ssanie)

Ta końcówka, o mocnym poziomie ssania, sprawdza się doskonale przy wysysaniu
zaskórników, łoju, pyłków czy np. resztek kosmetyków. Osoby o wrażliwej skórze
powinny zachować ostrożność. Stosować raz na tydzień, przez około 5 minut i w
zależności od stanu skóry.

Końcówka z małym okrągłym otworem (słabe ssanie)

Końcówka ta sprawdza się doskonale do wysysania zaskórników, łoju, pyłków
czy np. resztek kosmetyków, ale u osób mających nieco wrażliwszą skórę.

Końcówka z owalnym otworem (słabe ssanie)

Końcówka ta, mająca niewielki owalny otwór, może być z powodzeniem
wykorzystana do codziennej pielęgnacji skóry. Doskonale sprawdza się
przy zmarszczkach w okolicy oczu oraz ust – zasysaj je, po czym uwalniaj,
znów zasysaj i uwalniaj, i tak przez jakiś czas.
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OSTRZEŻENIA
1. Przed użyciem upewnij się, że Twoja twarz i ręce są suche i nie ma nich wody lub innej cieczy.
Jeśli urządzenie będzie miało jakikolwiek kontakt z wodą, może zostać uszkodzone.
2. Upewnij się, że gąbka filtrująca została umieszczona w urządzeniu w sposób prawidłowy oraz że
gąbka jest całkowicie sucha i nie ma na niej wody. Przed użyciem urządzenia, skóra powinna zostać
oczyszczona i dokładnie osuszona. W innym wypadku urządzenie wciągnie pozostałą na skórze
wodę, co może skutkować jego zatkaniem i nieprawidłowym działaniem lub nawet uszkodzeniem.
3. Z urządzenia tego nie mogą korzystać dzieci, a także osoby z ograniczeniami fizycznymi,
psychicznymi, niewystarczającą wiedzą i brakiem umiejętności, o ile nie są nadzorowane przez
osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo lub o ile nie otrzymały od tej osoby wyraźnych
instrukcji, jak korzystać z urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenie nie może
być również czyszczone przez dzieci, chyba że są one w tym czasie nadzorowane przez osobę za nie
odpowiedzialną.
4. Urządzenie nie może być wykorzystywane na częściach ciała, które mają blizny lub w przeszłości
prowadzono na nich zabiegi chirurgiczne. Ostrożność powinny zachować również kobiety w ciąży i
osoby cierpiące na choroby serca.
5. Ostrzeżenie: nie należy nalewać wody do urządzenia ani pod żadnym pozorem myć go pod
bieżącą wodą.
6. W czasie korzystania z produktu nie należy mieć na sobie żadnych naszyjników czy dodatkowej
biżuterii znajdującej się normalnie na twarzy, jak np. kolczyk w nosie. Zawsze należy zdjąć biżuterię
przed skorzystaniem z urządzenia.
7. Jeśli w trakcie korzystania z urządzenia odczuwasz ból, natychmiast przestań z niego korzystać.
8. Nie jest to urządzenie medyczne. Nie ma nic wspólnego z poradą lekarska czy procesem leczenia.
9. Produkt ten nie jest wodoodporny i nie powinien mieć żadnego kontaktu z wodą. Pod żadnym
pozorem nie wkładaj głównej części urządzenia do wody.
10. Nie przechowuj urządzenia w łazience oraz w innych pomieszczeniach o wysokim poziomie
wilgoci.
11. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, a także pod żadnym pozorem nie podchodź
z nim do ognia.
12. Trzymaj poza zasięgiem dzieci. To urządzenie nie jest zabawką i w żaden sposób nie powinno
być używane przez dzieci, a także powinno być przechowywane poza ich zasięgiem.
13. Nie należy korzystać z urządzenia na podrażnionej skórze. Jeśli produkt wywołuje u Ciebie
podrażnienia, przestań z niego korzystać.
14. Zachowaj szczególną ostrożność korzystając z urządzenia w okolicy oczu.
15. Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania w domu i w suchym otoczeniu.
16. Nigdy nie korzystaj z urządzenia jeśli nie znajduje się na nim jedna z wymiennych końcówek.
17. Regularnie czyść urządzenie z zalegających w nim drobinek kurzu, pyłu czy włosów, ponieważ
znacznie obniżają one jego moc ssącą i ogólną skuteczność działania.
18. Przechowywać w ciemnym, suchym miejscu.
19. Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, zostało uszkodzone, upadło lub wpadło do wody,
nie należy już więcej z niego korzystać.
20. Urządzenie nigdy nie powinno być włączone w czasie, gdy nie jest wykorzystywane, w czasie
wymiany akcesoriów lub kiedy jest czyszczone.
21. W przypadku uszkodzenia urządzenia, nigdy nie próbuj naprawiać go na własną rękę, a w
przypadku jego wyrzucenia, upewnij się, że zostanie to zrobione zgodnie z lokalnie obowiązującym
prawem.
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Instalacja sondy kosmetycznej
Włóż gąbkę filtrującą w odpowiednie miejsce, tak jak pokazano to poniżej;
Po pierwsze, usuń nakładkę ssącą. Aby to
zrobić, chwyć nakładkę i przekręć ją zgodnie
z ruchem wskazówek zegara delikatnie
ciągnąc.
Teraz chwyć nakrętkę dyszy i przekręć ją w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, jednocześnie ją wyciągając.
Wyjmij zużytą gąbkę filtrującą i umieść nową
w kubku filtrującym.
Upewnij się, że gąbka filtrująca jest dobrze
osadzona na swoim miejscu. Umieść z
powrotem nakrętkę dyszy przekręcając ją
ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
Możesz już ponownie umieścić na
urządzeniu nakładkę ssącą. Złap ją, umieść
na urządzeniu i obracaj zgodnie z ruchem
wskazówek zegara aż będzie ona
umieszczona poprawnie pasując do dyszy.
W przypadku gdy silikonowe pierścienie lub gąbka filtrująca wymagają ponownej wymiany,
należy je bezzwłocznie wymienić stosując się do wszystkich opisanych powyżej kroków.

Przed użyciem
Uwaga: Prawidłowy sposób korzystania z urządzenia jest niezwykle istotny!
Przed użyciem urządzenia należy otworzyć pory przy użyciu gorącej wody (najlepiej przy
użyciu gorącego ręcznika), dzięki czemu brud zostanie wyssany z większą łatwością.
• Przed skorzystaniem z urządzenia, skorzystaj z pary wodnej,
gorącego ręcznika lub specjalnego żelu, aby otworzyć pory na
skórze twarzy, dzięki czemu urządzenie będzie działało z
maksymalną skutecznością.
• Upewnij się, że pory na Twojej twarzy są otwarte – jest to
najbardziej prawdopodobne po gorącej kąpieli lub wysiłku
fizycznym. Utrzymaj wilgoć na swojej twarzy.
• Przejeżdżaj urządzeniem po skórze powoli i dokładnie. Nie
trzymaj jednak urządzenia w jednym miejscu zbyt długo,
ponieważ możesz zmagać się później z bólem skóry. Urządzenie
wysysa z twarzy tłuszcz, brud, łój skórny i zaskórniki. Możesz
dodatkowo skorzystać z balsamu, który pomaga wyciągnąć
zaskórniki.
• Po skorzystaniu z urządzenia, można załagodzić skórę tonikiem
lub zimną wodą, co pomoże zamknąć pory.
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Instrukcje

KROK 1: Zmyj makijaż i oczyść swoją twarz.
KROK 2: Otwórz pory wykorzystując w tym celu parę wodną lub gorący ręcznik.
KROK 3: Skorzystaj z balsamu, który uwalnia zaskórniki.
KROK 4: Skorzystaj z odpowiedniej końcówki, wedle swoich indywidualnych potrzeb. Zacznij od
najsłabszej siły ssania.
KROK 5: Przemieszczaj sondę po twarzy z jednakową prędkością, w sposób wolny, ale nie zatrzymaj się
zbyt długo w jednym miejscu, ponieważ możesz podrażnić swoją skórę. Nie przyciskaj urządzenia zbyt
mocno do skóry i nie ściskaj go zbyt mocno w czasie czyszczenia skóry. Nie trzymaj urządzenia w
jednym miejscu przez więcej niż 3 sekundy, ponieważ w innym wypadku Twoja skóra będzie
zaczerwieniona i mogą powstać na niej sińce.
KROK 6: Po oczyszczeniu twarzy, skorzystaj z zimnego ręcznika lub zimnej wody, aby zamknąć pory na
twarzy. Możesz dodatkowo skorzystać z maseczki, która pomoże przywrócić pory do optymalnego
poziomu.
Jak wybrać odpowiednią moc ssania?
Nasze urządzenie zostało stworzone z myślą o każdym rodzaju skóry. Poziomy oznaczone cyframi 1 i 2
są odpowiednie dla osób o skórze wrażliwej i suchej. Korzystając z urządzenia po raz pierwszy, użyj
końcówek o niewielkich otworach.
Poziom 3 został stworzony z myślą o normalnej i mieszanej skórze. Wysoki poziom ssania, oznaczony
cyfrą 4 nadaje się do nieco tłustszej cery, a poziom 5 przeznaczony jest dla osób z tłustą cerą i o dużych
porach.
Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby zacząć na niskim poziomie 1.
Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby zacząć na niskim poziomie 2.
Naciśnij przycisk zasilania trzy razy, aby zacząć na średnim poziomie 3.
Naciśnij przycisk zasilania cztery razy, aby zacząć na wysokim poziomie 4.
Naciśnij przycisk zasilania pięć razy, aby zacząć na wysokim poziomie 5.
Naciśnij przycisk zasilania sześć razy, aby wyłączyć urządzenie.
Dermabrazja skóry twarzy
1.) Nałóż sondę z mikrokryształami, oczyść skórę twarzy i wysusz ją.
2.) Zacznij od okolic szczęki i przesuwaj urządzenie do góry.
3.) Umieść urządzenie na policzkach i przesuwaj je stopniowo na boki
4.) Umieść urządzenie na czole i przesuwaj je stopniowo na boki.
5.) Umieść urządzenie w strefie 1 i przesuwaj z góry na dół.
Usuwanie zaskórników, pozostałości kosmetyków, itd.
1.) Wybierz małą lub dużą sondę (w zależności od tego, jaką masz
skórę).
2.) Umieść otwór sondy na obszarze skóry, który wymaga dodatkowej
uwagi. Przesuwaj urządzenie w jednym kierunku, unikaj ruchu w
jedną i w drugą stronę i nie korzystaj z urządzenia zbyt długo.
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Pielęgnacja zmarszczek
1.) Skorzystaj z owalnej sondy
2.) Korzystaj z urządzenia w okolicach oczu, nosa, ust i innych części twarzy, które wymagają
dodatkowej uwagi. Ustaw moc urządzenia zgodnie z własnymi potrzebami.
3.) Zasysaj obszar, który wymaga uwagi i szybko zwalniaj działanie urządzenia ponawiając ten
proces przez około 5 minut.
Ważne:
•
Pamiętaj, aby utrzymywać urządzenie w ruchu – nie zatrzymuj go zbyt długo w jednym
miejscu
•
Przed skorzystaniem z urządzenia, otwórz pory przy użyciu pary wodnej, gorącego
ręcznika lub innego specjalnego balsamu. Jest to kluczowe dla najwyższej skuteczności
działania urządzenia.
UWAGA: nie zasysaj jednego obszaru skóry w sposób
ciągły, ponieważ może stać się czerwony lub nawet
fioletowy. Jeśli widzisz, że Twoja skóra staje się
fioletowa, przestań korzystać z urządzenia. Skorzystaj
wówczas z zimnego kompresu, a następnie gorącego
kompresu lub udaj się kolejnego dnia do lekarza.
WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE: Nigdy nie trzymaj
urządzenia zbyt długo w jednym miejscu. Można
trzymać je w jednym punkcie skóry przez nie więcej niż
3 sekundy. Nie korzystaj z urządzenia w pozycji
pionowej. Zawsze przesuwaj je do przodu i do tyłu, co
zapobiega zaczerwienianiu się skóry.

Konserwacja
Po każdym użyciu, umyj nakładkę ssącą w ciepłej wodzie. Pozwól nakładce w pełni wyschnąć przed
kolejnym użyciem. Pod żadnym pozorem nie myj pod wodą głównej części urządzenia, ponieważ
nie jest ona wodoodporna. Aby wyczyścić główną część urządzenia, skorzystaj z suchej szmatki lub
ręcznika.
POMOCNE WSKAZÓWKI
•
Po skorzystaniu z urządzenia, użyj na skórze produktu, który dobrze nawilża.
•
Przed i po skorzystaniu z urządzenia, nie zaleca się korzystać z innych produktów o
charakterze złuszczającym.
•
Nie przykładaj urządzenia do twarzy zbyt mocno. Jego możliwości ssące są wystarczające,
aby skutecznie oczyścić pory.
Delikatne zaczerwienienie jest czymś normalnym i po kilku chwilach powinno całkowicie zniknąć.
WAŻNE: W przypadku osób o suchej skórze, urządzenie może być wykorzystywane raz w tygodniu.
W przypadku osób o cerze mieszanej lub tłustej, można z niego korzystać 2 razy w tygodniu. Nie
korzystaj z urządzenia dłużej niż 5 minut w ciągu jednego dnia.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
•
•

Jeśli urządzenie nie działa, upewnij się, że nakładka ssąca została na nim prawidłowo
zainstalowana. Upewnij się również czy jakakolwiek część urządzenia nie wymaga
przypadkiem wyczyszczenia.
Jeśli urządzenie działa wolniej, wyczyść nakładkę ssącą lub naładuj urządzenie do pełna.

Instrukcje dotyczące recyklingu i usuwania odpadów
Oznaczenie produktu mówi, że nie powinien być on wyrzucany razem z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec
możliwej szkodzie środowiska lub nawet innych ludzi, należy poddać urządzenie
recyklingowi, aby w przyszłości można było ponownie skorzystać z materiałów, z których
to urządzenie zostało wykonane. Aby oddać urządzenie, skontaktuj się z firmami, które
prowadzą takie usługi lub firmą, w której zostało ono kupione. Mogą one wówczas
zabrać urządzenia, aby poddać je recyklingowi.
Producent urządzenia deklaruje, że jest ono zgodne z wszelkimi wymogami aktualnych
dyrektyw UE.
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