
Vákuový čistič zanesených pórov

Model č.: XN-8030  

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 
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Informácie pre používateľov 
Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, aby 
ste sa oboznámili s tým, na čo je tento výrobok určený a čo potrebujete vedieť. Výrobok vždy 
používajte podľa týchto pokynov. Predídete tak možnému poškodeniu výrobku a zraneniu osôb. 
Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.   

Základné informácie o produkte 
Tento vákuový čistič pórov je kozmetický nástroj s funkciou mikrodermabrázie. Čistí póry a 
zbavuje pleť kožného mazu a iných nečistôt. Tento prenosný kozmetický pomocník je vybavený 
4 vymeniteľnými nasávacími hlavicami (peeling tváre, napínanie pleti, čistenie pórov, 
odstraňovanie čiernych bodiek a akné, odstraňovanie vrások). Vysávač pórov Kilpor 2.0 ponúka 
5 úrovní intenzity sania, aby vyhovel potrebám každého používateľa.    

Technické špecifikácie  

Číslo modelu: XN-8030  
Rozmery výrobku: 180*40*39 
mm Príkon: 0,7 W  
Vstupné napätie: DC 5 V  

Menovitý prúd: ≤500 mA 
Kapacita batérie: 1000 mA  
Čas nabíjania: približne 90 minút  
Prevádzkový čas: približne 2,5 hodiny 

Balenie obsahuje: 

1. 1x hlavná jednotka
2. 4x multifunkčné hlavy (1x veľká kruhová hlava, 1x malá kruhová 
hlava, 1x eliptická hlava, 1x hlava s 
odsávacia sonda)
3. 1x balenie hubiek a gumových krúžkov 
4. 1x nabíjací kábel USB
5. 1x používateľská príručka



Informácie o komponentoch 

1. Vymeniteľná hlava
2. Prepínač výkonu (5 úrovní intenzity)
3. LED indikátor nabíjania
4. Nabíjací vstup

Informácie o hlavách 
Štyri rôzne hlavy 

Skrášlite svoju pokožku pomocou mikrokryštálov  
Hlavica s mikrokryštalickými časticami je určená na čistenie pokožky a 
odstraňovanie odumretej kože.  

Veľká kruhová hlava (intenzívne odsávanie)  
Táto hlavica s výkonným odsávaním je určená na odstraňovanie mikrokomedónov, 
kožného mazu, zvyškov kozmetiky atď. Ľudia s citlivou alebo tenkou pokožkou by 
však mali byť pri používaní tejto hlavy opatrní. Táto hlava by sa mala používať raz 
týždenne počas piatich minút v závislosti od stavu pokožky.   

Malá kruhová hlavica (mierne odsávanie) 
Táto hlavica je určená na odstraňovanie mikrokomedónov, kožného mazu, 
púdru, zvyškov kozmetiky atď. Je vhodný pre citlivú pokožku, pretože sací 
výkon je pomerne mierny.  

Ak chcete spotrebič nabíjať, pripojte kábel USB k 
nabíjačke (nie je súčasťou dodávky) alebo k počítaču. 
Počas nabíjania bude svietiť červená kontrolka. Po 
dokončení nabíjania sa rozsvieti zelená kontrolka LED.  

Eliptická hlava (mierne odsávanie)  
Táto malá eliptická hlavica je určená na každodennú starostlivosť o pokožku. 
Na krátku chvíľu priložte hlavicu na vrásky okolo očí a úst a potom ju opäť 
odsuňte od pokožky. Tento postup opakujte, kým nedosiahnete požadovaný 
výsledok. Môžete ním tiež pohybovať hore a dole, aby ste zdvihli pokožku.  
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VAROVANIE 

1. Pred manipuláciou s výrobkom sa uistite, že vaša tvár a ruky sú úplne suché. Ak sa do zariadenia 
dostane akákoľvek kvapalina, zariadenie sa poškodí.
2. Uistite sa, že je filtračná špongia správne vložená do filtračného pohára, že je suchá a že v nej nie 
je voda alebo iná tekutina. Ak je vaša pokožka vlhká alebo mokrá, dôkladne ju osušte. V opačnom 
prípade by sa do čerpadla mohli dostať nečistoty, voda alebo iná kvapalina, ktoré by mohli 
zariadenie upchať a spôsobiť jeho nesprávnu činnosť.
3. Tento spotrebič nie je určený na používanie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, 
pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im neboli poskytnuté 
pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebiča. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a 
údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
4. Tento spotrebič nie je určený na použitie na plochách, na ktorých sa pracovalo alebo ktoré sú 
zjazvené. Rovnako sa neodporúča používať tento výrobok tehotným ženám alebo ľuďom trpiacim 
srdcovými ochoreniami.
5. Upozornenie: Chráňte výrobok pred kontaktom s vodou a neumývajte ho.
6. Pri používaní tohto výrobku nenoste náhrdelníky, náušnice ani iné šperky. Náhrdelníky, náušnice 
a akékoľvek iné šperky by ste mali pred použitím výrobku odložiť.
7. Ak počas používania tohto produktu pocítite bolesť, okamžite ho prestaňte používať.
8. Tento výrobok nie je zdravotnícka pomôcka. Žiadna časť tohto výrobku by sa nemala používať na 
lekárske poradenstvo, lekársku diagnózu alebo liečbu.
9. Tento výrobok nie je vodotesný a nemal by sa používať v sprche alebo na iných miestach s 
veľkým množstvom vody. Zariadenie neponárajte do vody.
10. Tento výrobok neskladujte v kúpeľni alebo v inej miestnosti s vysokou vlhkosťou.
11. Tento výrobok neskladujte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa.
12. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka a nemali by ho používať deti. 
Výrobok neskladujte na miestach, kam majú prístup deti.
13. Nepoužívajte výrobok na podráždenú pokožku. Ak dôjde k podráždeniu pokožky, prestaňte 
výrobok používať.
14. Pri manipulácii so zariadením v blízkosti očí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
15. Tento prístroj je určený len na domáce použitie na sušenie.
16. Výrobok nikdy nepoužívajte bez nasadenej nasávacej hlavice na nasávacej hubici.
17. Pravidelne odstraňujte prach, žmolky, vlasy a iné nečistoty, ktoré môžu výrazne znížiť sací 
výkon alebo celkovú funkčnosť prístroja.
18. Ak výrobok nepoužívate, uchovávajte ho v chlade a suchu.
19. Ak spotrebič nefunguje tak, ako má, spadol na zem, bol poškodený, ponechaný vonku alebo 
spadol do vody, nepoužívajte ho.
20. Tento spotrebič by nemal byť nikdy zapnutý počas čistenia, výmeny príslušenstva alebo keď sa 
nepoužíva.
21. V prípade poruchy alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a zabezpečte, aby bol 
výrobok riadne zlikvidovaný v súlade s miestnymi zákonmi.
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Inštalácia kozmetickej sondy 
Vložte filtračnú hubku do filtračného pohára (pozri obrázky): 

Najprv odstráňte odsávaciu hlavu. Uchopte 
hlavu a otočte ňou v smere hodinových 
ručičiek.   
Teraz uchopte uzáver trysky, otočte ním v 
smere hodinových ručičiek a potom ho 
vytiahnite.   
Vyberte starú filtračnú hubku z filtračnej 
nádoby a vložte novú.   
Uistite sa, že je filtračná špongia dobre 
usadená v pohári. Nasaďte uzáver trysky 
späť na trysku (otočte uzáverom v smere 
hodinových ručičiek).    
Teraz môžete nasadiť nasávaciu hlavu späť 
na miesto. Uchopte hlavu a otáčajte ňou v 
smere hodinových ručičiek, kým nezapadne 
späť do trysky.   

Ak je silikónový krúžok poškodený alebo je filtračná špongia znečistená, vymeňte požadovaný 
diel za nový (pozri pokyny vyššie).   

výrobek 

Predtým, ako začnete 
  
Poznámka: Je veľmi dôležité, aby ste výrobok používali správnym spôsobom!   
Pred použitím výrobku by sa mali póry "otvoriť" horúcou vodou (najlepšie priložením horúceho 
uteráka na niekoľko minút), aby sa nečistoty dali ľahko vysať.   

- Pred použitím prípravku naneste na pokožku horúci uterák alebo gél/krém na 
odstránenie čiernych bodiek na päť minút, aby ste najprv uvoľnili póry.
úplne otvoriť. Tým sa zabezpečí najlepší možný výkon zariadenia.
- Po horúcom kúpeli alebo cvičení sa uistite, že póry nie sú upchaté
a udržujte si tvár dostatočne vlhkú.
- Pomaly pohybujte zariadením po pokožke. Nezdržujte sa
na jednom mieste dlhší čas, aby ste si neporanili pokožku.
Prístroj dokáže odsávať kožný maz, mikrokomedóny, akné a
čierne bodky, ktoré nie sú usadené príliš hlboko v pokožke.
Ak sú čierne bodky hlboko usadené, odporúčame
používajte tento výrobok spolu s pleťovým mliekom.
- Starostlivosť o pleť môžete podporiť používaním pleťového tonika alebo
studenou vodou na zmenšenie veľkosti pórov.
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Pokyny 

KROK 1: Odstráňte make-up a vyčistite si tvár.  
KROK 2: Naparte si tvár teplým uterákom alebo naparovačom, aby sa vám otvorili póry.  
KROK 3: Naneste na pokožku pleťovú vodu, aby ste uvoľnili čierne bodky.  
KROK 4: Vyberte si jednu zo štyroch sacích hlavíc podľa svojich potrieb. Začnite s najnižším 
stupňom sacieho výkonu.  
KROK 5: Pohybujte hlavicou nad pórmi tam a späť konštantnou rýchlosťou. Pohybujte sa pomaly 
a nezostávajte dlho na jednom mieste, aby ste si neporanili pokožku. Zariadenie netlačte na 
pokožku ani ním nepohybujte vo zvislej polohe. Nezostávajte na jednom mieste dlhšie ako tri 
sekundy, inak vám na pokožke zostanú červené stopy a modriny.   
KROK 6: Po vyčistení tváre naneste na ošetrené póry ľadový uterák, studenú vodu alebo esenciu 
na starostlivosť o pleť. Po očistení použite masku na tvár, aby ste čo najviac stiahli póry. 
  
Ako vybrať správnu úroveň sacieho výkonu?  

Vysávač je určený pre rôzne typy pokožky. 
Úrovne 1 a 2 (mierne odsávanie) sú vhodné pre citlivú a suchú pokožku. Prístroj použite prvýkrát s 
kozmetickou sondou. Úroveň 3 (stredná úroveň odsávania) je vhodná pre neutrálnu pokožku. 
Úroveň 4 (vysoká úroveň odsávania) je určená pre mastnú pleť. Úroveň 5 (najsilnejšia úroveň 
odsávania) je určená pre zmiešanú pleť s veľkými pórmi.  
Ak raz stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 1 (mierna úroveň odsávania).  Ak 
dvakrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 2 (mierna úroveň odsávania).  Ak 
trikrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 3 (stredná úroveň odsávania).  Ak 
štyrikrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 4 (vysoká úroveň odsávania). Ak 
päťkrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 5 (najvyššia úroveň odsávania). 
Ak šesťkrát stlačíte tlačidlo napájania, jednotka sa vypne.   

Dermabrázia pokožky tváre 
1. Očistite pokožku tváre mikrokryštálovou sondou a potom ju osušte.
2. Začnite od línie čeľuste a pohybujte zariadením zdola nahor
3. Umiestnite zariadenie na tvár a pohybujte ním od stredu do oboch strán.
4. Umiestnite zariadenie na čelo a pohybujte ním od stredu k spodnej časti.
5. Umiestnite zariadenie do zóny 1 a pohybujte ním zdola nahor.

Zbavte sa mikrokomedónov, kožného oleja, zvyškov kozmetiky 
a iných nečistôt  
1) Použite veľkú alebo malú sondu (vyberte si nástavec podľa stavu 
vašej pokožky).
2) Priložte otvor sondy k oblasti kože, ktorú chcete ošetriť, a potom 
začnite sondou pohybovať jedným smerom. Nepohybujte ním tam a 
späť, ani ho nepoužívajte príliš dlho.
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Starostlivosť o jemné vrásky  
1.) Používanie eliptickej hlavy  
2.) Podľa potreby upravte sací výkon, aby ste mohli prístrojom ošetriť kútiky očí, nosa, úst a iné časti. 
tváre.  
3.) Priložte hlavicu na vybranú oblasť tváre na niekoľko sekúnd a potom ju opäť odsuňte od pokožky. 

Tento postup opakujte 5 minút.  

Poznámky: 

- Nezabúdajte na pohyb zariadenia; nezostávajte príliš dlho na jednom mieste.
- Pred použitím výrobku najprv na pokožku na päť minút priložte horúci uterák alebo gél/
krém na odstránenie čiernych bodiek, aby sa póry úplne otvorili. Tým sa zabezpečí najlepší 
možný výkon zariadenia.

UPOZORNENIE: Neodsávajte nečistoty len z jedného 
miesta, pretože pokožka môže sčervenať alebo 
sfialovieť. Ak je fialová alebo opuchnutá, okamžite 
prestaňte výrobok používať. Pripravte si studený 
obklad a potom horúci obklad, prípadne nasledujúci 
deň navštívte lekára.  
SPRÁVNE POUŽÍVANIE: Nikdy nezostávajte na jednom 
mieste dlhší čas. Na jednom mieste ho používajte 
najviac tri sekundy. Prístroj nepoužívajte na pokožke 
vo vertikálnej polohe. Vždy ho posúvajte dopredu 
alebo dozadu, aby ste zabránili začervenaniu a 
podráždeniu pokožky.  

 Údržba 

Po každom použití opláchnite odsávaciu hlavu teplou vodou. Nechajte odsávaciu hlavu vyschnúť. 
Hlavnú jednotku nečistite vodou - nie je vodotesná. Môžete ho čistiť mäkkou vlhkou handričkou.
  
UŽITOČNÉ TIPY  

• Po použití čistiaceho prípravku nezabudnite na ošetrenú pokožku naniesť hydratačný krém.
• Nepoužívajte čistiace prostriedky na tvár ani exfoliačné prípravky pred alebo po použití 

výrobku.
• Pri používaní vákuového čističa pórov nevyvíjajte na pokožku nadmerný tlak. Jeho sací výkon 

je dostatočný na účinné čistenie pórov.

Mierne začervenanie pokožky je úplne normálne a po krátkom čase zmizne. 

POZNÁMKA: Vákuový čistič pórov sa môže používať raz týždenne na suchú pleť. Na mastnú a 
zmiešanú pleť sa môže používať dvakrát týždenne. Nepoužívajte výrobok dlhšie ako päť 
minút denne. 
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 RIEŠENIE PROBLÉMOV: 
• Ak spotrebič nefunguje, skontrolujte, či je odsávacia hlava správne nainštalovaná a či 

nie je potrebné vyčistiť niektorý z komponentov.
• Ak spotrebič pracuje pomaly, vyčistite odsávaciu hlavu a nabite výrobok.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu výrobku 

Tento symbol znamená, že tento výrobok by sa v Európskej únii nemal vyhadzovať 
spolu s iným odpadom z domácností. Aby sa predišlo negatívnym dôsledkom na 
životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom, 
tento výrobok sa musí likvidovať vhodným spôsobom, ktorý podporuje  
opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použitý výrobok, využite 
zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. 
Maloobchodník môže výrobok prevziať a odovzdať ho na ekologickú recykláciu.  

 Táto značka je vyhlásením výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných 
právnych predpisov Európskej únie.  




