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Informace pro uživatele 
Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento 

návod, abyste se seznámili s tím, k čemu je tento výrobek určen a co je nutné vědět. Výrobek vždy 

používejte podle tohoto návodu. Předejdete tím případnému poškození výrobku a zranění osob. 

Uchovejte si prosím tento návod pro pozdější použití.   

Základní informace o výrobku 
Tento vakuový čistič pórů je kosmetická pomůcka s funkcí mikrodermabraze. Čistí póry a zbavuje 

vaši pleť kožního mazu a dalších nečistot. Tento přenosný kosmetický pomocník je dodáván se 4 

vyměnitelnými odsávacími hlavicemi (pleťový peeling, zpevňování obličejové pokožky, čištění 

pórů, odstraňování černých teček a akné, odstraňování vrásek). Vakuový čistič pórů Kilpor 2.0 

nabízí 5 stupňů intenzity sání, které uspokojí potřeby každého uživatele.    

Technické specifikace  

Model č.: XN-8030  

Rozměry výrobku: 180*40*39 mm 

Výkon: 0,7 W  

Vstupní napětí: DC 5 V  

Jmenovitý proud: ≤500 mA 

Kapacita baterie: 1000 mA  

Doba nabíjení: cca. 90 min  

Provozní doba: cca 2,5 hodiny 

Balení obsahuje: 

1. 1x hlavní jednotka

2. 4x multifunkční hlavice (1x velká kruhová hlavice, 1x malá kruhová

hlavice, 1x elipsovitá hlavice, 1x hlavice se 

sací sondou)

3. 1x balení houbiček a pryžových kroužků 

4. 1x USB nabíjecí kabel

5. 1x uživatelská příručka



Informace o součástech 

1. Vyměnitelná hlavice

2. Přepínač výkonu (5 stupňů intenzity)

3. LED indikátor dobíjení

4. Vstup pro nabíjení

Informace o hlavicích 

Čtyři různé hlavice 

Zkrášlete si pleť mikrokrystaly  
Hlavice s mikrokrystalickými částicemi je určena k čištění pleti a odstraňování 

odumřelé pokožky.  

Velká kruhová hlavice (intenzivní odsávání)  
Tato hlavice se silným odsáváním je určena pro odstraňování mikrokomedonů, 

kožního mazu, zbytků kosmetiky a podobně. Lidé s citlivou či tenkou kůží by však 

měli být při používání této hlavice opatrní. Tato hlavice by se měla používat 
jednou týdně po dobu pěti minut v závislosti na stavu pokožky.   

Malá kruhová hlavice (mírné odsávání) 
Tato hlavice je určena pro odstraňování mikrokomedonů, kožního mazu, pudru, 

zbytků kosmetiky a podobně. Je vhodná pro citlivou pokožku, neboť sací výkon 

je relativně mírný.  

Pro nabití spotřebiče připojte USB kabel do nabíječky 

(není součástí balení) či k počítači. Během nabíjení 

bude svítit červené světlo. Po dokončení nabíjení se 

rozsvítí zelená dioda.  

Elipsovitá hlavice (mírné odsávání)  
Tato hlavice s malým elipsovitým zakončením je určena pro každodenní péči o 

pokožku. Na malou chvíli aplikujte hlavici na vrásky kolem očí a úst a pak se 

hlavicí od pokožky zase vzdalte. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete 

požadovaného výsledku. Také ji můžete pohybovat nahoru a dolů pro lifting 

pokožky.  
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VAROVÁNÍ 

1. Před manipulací s výrobkem se ujistěte, že jsou váš obličej i ruce naprosto suché. Pokud by se 

do přístroje dostala jakákoliv tekutina, došlo by k jeho poškození.

2. Ujistěte se, že je filtrační houbička správně vložena do filtračního kalíšku, že je suchá a není v

ní žádná voda ani jiná tekutina. Pokud je vaše pleť vlhká nebo mokrá, důkladně ji osušte. V

opačném případě by mohlo dojít k tomu, že se nečistoty, voda či jiná tekutina dostanou do

čerpadla, přístroj se ucpe a nebude fungovat správně.

3. Tento spotřebič není určen pro použití dětmi nebo osobami s omezenými fyzickými,

senzorickými či mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou 

pod dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud nemají k

dispozici pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče. Se spotřebičem si nesmí hrát děti.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

4. Tento přístroj není určen k použití na místech, která byla operována nebo jsou na nich jizvy.

Stejně tak se používání tohoto výrobku nedoporučuje těhotným ženám a lidem trpícím

srdečními chorobami.

5. Varování: chraňte výrobek před kontaktem s vodou a neomývejte ho.

6. Při používání tohoto výrobku nenoste náhrdelníky, náušnice ani žádné jiné šperky. Před 

použitím výrobku je třeba náhrdelníky, náušnice a jakékoliv další šperky odložit.

7. Pokud při používání tohoto výrobku pocítíte bolest, okamžitě jej přestaňte používat.

8. Tento výrobek není zdravotnickým prostředkem. Žádná součást tohoto výrobku by neměla

být využívána pro zdravotní poradenství, lékařskou diagnózy ani léčbu.

9. Tento výrobek není vodotěsný a neměl by být používán ve sprše ani v žádných jiných 

prostorách s velkým množstvím vody. Přístroj neponořujte do vody.

10. Neuchovávejte tento výrobek v koupelně ani jiné místnosti se zvýšenou vlhkostí.

11. Neskladujte ani nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů tepla či ohně.

12. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka a děti by jej neměly používat.

Přístroj neuchovávejte v místech, kam mají děti přístup.

13. Nepoužívejte výrobek na podrážděnou pokožku. Pokud dojde k podráždění pleti, přestaňte 

výrobek používat.

14. Při manipulaci s přístrojem v blízkosti očí dbejte zvýšené opatrnosti.

15. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití zasucha.

16. Nikdy výrobek nepoužívejte bez sací hlavice nainstalované na sací trysce.

17. Pravidelně odstraňujte prach, chmýří, chloupky a jiné nečistoty, které mohou výrazně snížit

sací výkon nebo celkovou funkčnost přístroje.

18. Pokud výrobek nepoužíváte, uchovávejte ho v chladnu a suchu.

19. Pokud spotřebič nefunguje tak, jak by měl, spadl na zem, byl poškozen, ponechán venku nebo

spadl do vody, nepoužívejte jej.

20. Tento přístroj by neměl být nikdy zapnutý během čištění, výměny příslušenství, nebo pokud 

není používán.

21. V případě poruchy nebo poškození se nepokoušejte o opravu sami a zajistěte, aby byl výrobek

řádně zlikvidován v souladu s místními zákony.
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Instalace kosmetické sondy 

Vložte filtrační houbičku do filtračního kalíšku (viz obrázky): 

Nejprve vyjměte sací hlavici. Uchopte hlavici 

a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček.   

Nyní uchopte uzávěr trysky, otočte jím ve 

směru hodinových ručiček a pak jej 

vytáhněte.   

Odstraňte starou filtrační houbičku z 

filtračního kalíšku a vložte novou.   

Ujistěte se, že je filtrační houbička v kalíšku 

dobře usazena. Uzávěr trysky nasaďte zpět 

na trysku (otočte uzávěrem ve směru 

hodinových ručiček).    

Nyní můžete sací hlavu vrátit zpět na místo. 

Uchopte hlavici a otáčejte s ní ve směru 

hodinových ručiček, dokud nezapadne zpět 

do trysky.   

Pokud je silikonový kroužek poškozen nebo je filtrační houbička špinavá, vyměňte požadovanou 

součástku za novou (viz pokyny výše).   

Poznámka: Je velmi důležité, abyste výrobek používali správným způsobem!   

Před použitím výrobku je třeba póry "otevřít" horkou vodou (nejlépe aplikací horkého 
ručníku po dobu několika minut), aby se nečistoty daly snadno odsát.   

• Před použitím výrobku aplikujte na pokožku po dobu pěti minut horký ručník či
gel/krém na odstranění černých teček, aby se póry nejprve
zcela otevřely. Tím zajistíte nejlepší možný výkon přístroje.

• Ujistěte se, že póry jsou po horké koupeli nebo cvičení
zcela otevřené a udržujte svůj obličej dostatečně vlhký.

• Pohybujte přístrojem pomalu po pokožce. Nesetrvávejte
dlouho na jednom místě, abyste si neporanili pokožku.
Přístroj dokáže odsát kožní maz, mikrokomedony, akné a
černé tečky, které nejsou usazené příliš hluboko v kůži.
Pokud jsou černé tečky usazené hluboko, doporučujeme
používat tento výrobek společně s pleťovou vodou.

Než začnete 

výrobek 

  

  

• Péči o pokožku můžete podpořit pomocí pleťového tonika či 
studené vody, jíž póry zmenšíte. 
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Pokyny 

KROK 1: Odstraňte make-up a vyčistěte si obličej.  

KROK 2: Napařte si obličej pomocí teplého ručníku nebo napařovacího přístroje, abyste si otevřeli 

póry.  

KROK 3: Pro uvolnění černých teček naneste na pokožku trochu pleťové vody.  

KROK 4: Podle vašich potřeb si vyberte jednu ze čtyřech odsávacích hlavic. Začněte s nejnižší 

úrovní sacího výkonu.  

KROK 5: Po pórech pohybujte hlavicí neměnnou rychlostí sem a tam. Postupujte pomalu a 

nesetrvávejte na jednom místě příliš dlouho, abyste si neporanili pokožku. Přístrojem na pokožku 

netlačte ani jím nepohybujte svislým směrem. Nezůstávejte na jednom místě déle než tři vteřiny, 

jinak na vaší pleti zůstanou rudé stopy a podlitiny.   

KROK 6: Po vyčištění obličeje aplikujte na ošetřené póry ručník s ledem, studenou vodu či esenci 

pro šetrnou péči o pleť. Po čištění použijte obličejovou masku, aby se póry co nejvíce stáhly.   

Jak správně zvolit úroveň sacího výkonu?  

Vakuový čistič je určen pro různé typy pokožky. Úrovně 1 a 2 (mírný stupeň odsávání) jsou vhodné 

pro citlivou a suchou pokožku. Přístroj poprvé použijte s kosmetickou sondou. Úroveň 3 (střední 

stupeň odsávání) je vhodný pro neutrální pokožku. Úroveň 4 (vysoký stupeň odsávání) je určen pro 

mastnou pokožku. Úroveň 5 (nejsilnější stupeň odsávání) je určen pro smíšenou pokožku s velkými 

póry.  

Pokud tlačítko napájení stisknete jednou, přístroj se přepne na úroveň 1 (mírný stupeň odsávání).  

Pokud tlačítko napájení stisknete dvakrát, přístroj se přepne na úroveň 2 (mírný stupeň odsávání).  

Pokud tlačítko napájení stisknete třikrát, přístroj se přepne na úroveň 3 (střední stupeň odsávání).  

Pokud tlačítko napájení stisknete čtyřikrát, přístroj se přepne na úroveň 4 (vysoký stupeň odsávání). 

Pokud tlačítko napájení stisknete pětkrát, přístroj se přepne na úroveň 5 (nejvyšší stupeň odsávání). 

Pokud tlačítko stisknete šestkrát, přístroj se vypne.   

Dermabraze obličejové pokožky 

1. Vyčistěte pokožku obličeje mikrokrystalovou sondou a pak ji osušte.

2. Začněte od čelisti a pohybujte přístrojem odzdola nahoru

3. Přiložte přístroj na tvář a pohybujte jím od středu k oběma stranám

4. Umístěte přístroj na čelo a pohybujte jím od středu ke spodní straně.

5. Umístěte přístroj do zóny 1 a pohybujte jím zdola nahoru.

Zbavte se mikrokomedonů, kožního tuku, zbytků kosmetiky a dalších 

nečistot  
1) Použijte velkou nebo malou sondu (vyberte nástavec dle stavu vaší

pokožky).

2) Umístěte otvor hlavice k té oblasti pokožky, kterou chcete ošetřit, a
pak hlavicí začněte pohybovat jedním směrem. Nepohybujte jí tam a
zpět a nepoužívejte ji ani příliš dlouho.
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Péče o jemné vrásky  

1.) Použijte elipsovitou hlavici  

2.) Nastavte sací výkon podle potřeby ošetřete přístrojem koutky očí, nos, ústa a další části 

obličeje.  

3.) Hlavici několik vteřin aplikujte na zvolenou oblast obličeje a pak se od pokožky zase vzdalte. 

Tento postup opakujte po dobu 5 minut.  

Poznámky: 

• Nezapomínejte s přístrojem hýbat; nezůstávejte na jednom místě příliš dlouho.

• Před použitím výrobku aplikujte na pokožku po dobu pěti minut horký ručník či gel/krém

na odstranění černých teček, aby se póry nejprve zcela otevřely. Tím zajistíte nejlepší

možný výkon přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Neodsávejte nečistoty sáním pouze z 

jednoho místa, kůže by totiž mohla zčervenat či 

zfialovět. Pokud zfialoví či opuchne, přestaňte výrobek 

okamžitě používat. Připravte si studený a poté horký 

obklad, případně následující den navštivte lékaře.  

SPRÁVNÉ POUŽITÍ: Nikdy se s přístrojem nezdržujte na 

jednom místě delší dobu. Na jednom místě jej 

používejte maximálně po dobu tří vteřin. Nepoužívejte 

přístroj na pokožku ve vertikální poloze. Vždy jím 

posouvejte dopředu či dozadu, aby jste zabránili 

zčervenání a podráždění pokožky.  

 Údržba 

Po každém použití opláchněte odsávací hlavici teplou vodou. Sací hlavici nechte oschnout. Nečistěte 

hlavní jednotku vodou – není voděodolná. Očistit ji můžete měkkým navlhčeným hadříkem.  

UŽITEČNÉ TIPY  

• Po použití čističe se ujistěte, že na ošetřenou pokožku aplikujete hydratační krém.

• Před a po použití výrobku nepoužívejte pleťové čistící ani peelingové přípravky.

• Při používání vakuového čističe pórů jím na pokožku netlačte příliš. Jeho odsávací výkon 

bohatě stačí k účinnému vyčištění pórů.

Mírné zarudnutí pokožky je zcela normální a po krátké době vymizí. 

POZNÁMKA: Vakuový čistič pórů lze používat jednou týdně na suchou pokožku. Na mastnou a 

smíšenou pleť ho lze používat dvakrát týdně. Nepoužívejte výrobek déle než pět minut denně. 
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 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 

• Pokud spotřebič nefunguje, ujistěte se, že je odsávací hlavice správně nainstalována, a

zkontrolujte, zda některá ze součástí nepotřebuje vyčistit.

• Pokud spotřebič pracuje pomaleji, vyčistěte odsávací hlavici a výrobek nabijte.

Pokyny pro recyklaci a likvidaci výrobku 

Tento symbol znamená, že na území Evropské unie nemá být tento výrobek vyhazován 

spolu s jiným domácím odpadem. Aby bylo možné vyvarovat se negativním následkům 

na životní prostředí a lidské zdraví plynoucí z nesprávného nakládání s odpady, je 

nutné tento výrobek zlikvidovat odpovídajícím způsobem a podpořit tak  

opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého výrobku využijte prosím sběrná 

místa nebo kontaktujte prodejce, u něhož jste tento výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek 

převzít a odevzdat k recyklaci, která je bezpečná pro životní prostředí.  

 Tato značka je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných právních 

předpisů Evropské unie.  




