Porszívó az eltömődött pórusokra

Modellszám: XN-8030
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Információk a felhasználók számára
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket
a használati utasításokat, hogy megismerje, mire tervezték ezt a terméket, és mit kell tudnia. A
terméket mindig a jelen utasításoknak megfelelően használja. Ezzel megelőzheti a termék
esetleges sérülését és a személyi sérüléseket. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi
használatra.

Alapvető termékinformációk
Ez a vákuumos pórustisztító egy kozmetikai eszköz mikrodermabráziós funkcióval. Tisztítja a
pórusokat, és megszabadítja a bőrt a faggyútól és más szennyeződésektől. Ez a hordozható
szépségsegítő 4 cserélhető szívófejjel van felszerelve (arcpeeling, bőrfeszesítés, pórustisztítás,
mitesszer- és pattanáseltávolítás, ránctalanítás). A Kilpor 2.0 pórusporszívó 5 fokozatú
szívóerősséget kínál, hogy minden felhasználó igényeinek megfeleljen.

Műszaki specifikációk
Modellszám: XN-8030
Termék méretei: 180*40*39 mm
Fogyasztás: 0.7W
Bemeneti feszültség: DC 5 V

Névleges áram: ≤500 mA
Akkumulátor kapacitás: 1000 mA
Töltési idő: körülbelül 90 perc
Üzemidő: kb. 2,5 óra

A csomag tartalmazza:
1. 1x főegység
2. 4x multifunkciós fej (1x nagy kör alakú fej, 1x kis kör alakú fej,
1x ellipszis alakú fej, 1x ellipszis alakú fej, 1x fej
szívószonda)
3. 1x csomag szivacsok és gumigyűrűk
4. 1x USB töltőkábel
5. 1x felhasználói kézikönyv
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Információk az összetevőkről
1. Levehető fej
2. Tápkapcsoló (5 intenzitási szint)
3. LED töltésjelző
4. Töltési bemenet

A készülék töltéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt a
töltőhöz (nem tartozék) vagy egy számítógéphez. A piros
jelzőlámpa töltés közben világít. Ha a töltés befejeződött,
a zöld LED kigyullad.

Információk a fejekről
Négy különböző fej
Szépítse bőrét mikrokristályokkal
A mikrokristályos részecskékkel ellátott fej a bőr tisztítására és az
elhalt hámrétegek eltávolítására szolgál.

Nagy kör alakú fej (intenzív szívás)
Ez az erőteljes szívófej a mikrokomedónok, faggyú, kozmetikai maradványok stb.
eltávolítására szolgál. Az érzékeny vagy vékony bőrű embereknek azonban
óvatosnak kell lenniük, amikor ezt a fejet használják. Ezt a fejet hetente egyszer
kell használni öt percig, a bőr állapotától függően.

Kis kerek fej (enyhe szívás)
Ezt a fejet a mikrokomedónok, faggyú, púder, kozmetikai maradványok
stb. eltávolítására tervezték. Érzékeny bőrre is alkalmas, mivel a szívóerő
meglehetősen enyhe.
Elliptikus fej (enyhe szívás)
Ezt a kis elliptikus fejet a napi bőrápoláshoz tervezték. Helyezze a fejet rövid
időre a szem és a száj körüli ráncokra, majd csúsztassa el ismét a bőrtől.
Ismételje ezt a folyamatot, amíg el nem éri a kívánt eredményt. A bőr
felfelé és lefelé történő felemeléséhez is mozgathatja.
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FIGYELMEZTETÉS
1.Győződjön meg róla, hogy az arca és a keze teljesen száraz, mielőtt a termékkel bánna. Ha
folyadék kerül a készülékbe, a készülék károsodik.
2. Győződjön meg arról, hogy a szűrőszivacs megfelelően van-e behelyezve a szűrőcsészébe, hogy
száraz-e, és hogy nincs-e benne víz vagy más folyadék. Ha bőre nedves vagy nedves, alaposan
szárítsa meg. Ellenkező esetben szennyeződés, víz vagy más folyadék kerülhet a szivattyúba és
eltömítheti a gépet, ami meghibásodást okozhat.
3. Ezt a készüléket nem szabad gyermekeknek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel rendelkező, illetve nem kellő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező
személyeknek használniuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha
utasításokat kaptak a készülék használatára vonatkozóan. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
4. Ez a készülék nem használható olyan felületeken, amelyeket megmunkáltak vagy amelyeken
hegek vannak. Terhes nőknek és szívbetegségben szenvedőknek szintén nem ajánlott a termék
használata.
5. Figyelmeztetés.
6. Ne viseljen nyakláncot, fülbevalót vagy más ékszert, amikor ezt a terméket használja. A
nyakláncokat, fülbevalókat és egyéb ékszereket a termék használata előtt el kell tenni.
7. Ha a termék használata közben fájdalmat tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát.
8. Ez a termék nem orvostechnikai eszköz. A termék egyetlen része sem használható orvosi
tanácsadásra, orvosi diagnózisra vagy kezelésre.
9. Ez a termék nem vízálló, és nem használható zuhanyzóban vagy más, nagy mennyiségű vizet
tartalmazó helyen. Ne merítse a készüléket vízbe.
10. Ne tárolja ezt a terméket fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben.
11. Ne tárolja vagy használja ezt a terméket hő- vagy tűzforrás közelében.
12. Gyermekek elől elzárva tartandó. Ez a termék nem játék, és gyermekek nem használhatják. Ne
tárolja ezt a terméket olyan helyen, ahová gyermekek hozzáférhetnek.
13. Ne használja a terméket irritált bőrön. Ha bőrirritáció lép fel, hagyja abba a használatát.
14. A berendezés szem közelében történő kezelésénél fokozott óvatossággal járjon el.
15. Ezt a készüléket kizárólag otthoni használatra, szárításra szánták.
16. Soha ne használja a terméket a szívófej nélkül a szívófúvókán.
17. Rendszeresen távolítsa el a port, szöszöket, szőrszálakat és egyéb szennyeződéseket, amelyek
jelentősen csökkenthetik a készülék szívóteljesítményét vagy általános működését.
18. Használaton kívül tartsa a terméket hűvösen és szárazon.
19. Ne használja a készüléket, ha az nem úgy működik, ahogyan kellene, ha a földre esett, ha
megsérült, ha a szabadban maradt, vagy ha vízbe esett.
20. Ezt a készüléket soha nem szabad bekapcsolni tisztítás, tartozékcsere vagy használaton kívüli
állapotban.
21. Meghibásodás vagy sérülés esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani, és gondoskodjon a
termék megfelelő, a helyi törvényeknek megfelelő ártalmatlanításáról.
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Kozmetikai szonda telepítése
Helyezze a szűrőszivacsot a szűrőcsészébe (lásd a képeket):
Először távolítsa el a szívófejet. Fogja meg
a fejet, és fordítsa el az óramutató
járásával megegyező irányba.
Most fogja meg a fúvókasapkát, fordítsa el
az óramutató járásával megegyező irányba,
majd húzza ki.
Vegye ki a régi szűrőszivacsot a
szűrőtartályból, és helyezze be az újat.
Győződjön meg róla, hogy a szűrőszivacs
jól ül a csészében. Tegye vissza a
fúvókasapkát a fúvókára (forgassa el a
kupakot az óramutató járásával megegyező
irányba).
Most már visszateheti a szívófejet a
helyére. Fogja meg a fejet, és fordítsa el az
óramutató járásával megegyező irányban,
amíg vissza nem illeszkedik a fúvókába.
Ha a szilikongyűrű sérült vagy a szűrőszivacs szennyezett, cserélje ki a szükséges alkatrészt
egy újjal (lásd a fenti utasításokat).

Mielőtt elkezdené
výrobek
Megjegyzés: Nagyon fontos, hogy a terméket a megfelelő módon használja!

A termék használata előtt a pórusokat forró vízzel (lehetőleg forró vízzel) kell "megnyitni".
törölközőt néhány percig), hogy a szennyeződés könnyen kiszívható legyen.

- A termék használata előtt öt percig alkalmazzon forró törülközőt vagy
mitesszereltávolító gélt/krémet a bőrön, hogy a pórusokat először eltömítse.
Teljesen kinyitni. Ez biztosítja a készülék lehető legjobb teljesítményét.
- Forró fürdő vagy edzés után győződjön meg róla, hogy a pórusok nem
tömődnek el.
és tartsa az arcát kellően nedvesen.
- Lassan mozgassa a készüléket a bőrön. Ne időzzön
hosszú ideig egy helyen, hogy elkerülje a bőr sérülését.
A készülék képes leszívni a faggyút, a mikrokomedónokat, a pattanásokat és a
mitesszerek, amelyek nem ágyazódnak túl mélyen a bőrbe.
Ha a mitesszerek mélyen ülnek, akkor javasoljuk, hogy
használja ezt a terméket testápolóval együtt.
- Bőrápolásodat arctonerrel vagy hideg vízzel támogathatod, hogy csökkentsd a
pórusok méretét.
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Utasítások

1. LÉPÉS: Távolítsa el a sminket és tisztítsa meg az arcát.
2. LÉPÉS: Gőzölje be az arcát egy meleg törölközővel vagy gőzölővel, hogy megnyíljanak a pórusok.
3. LÉPÉS: Vigyen fel testápolót a bőrére, hogy fellazítsa a mitesszereket.
4. LÉPÉS: Válassza ki a négy szívófej közül az igényeinek megfelelőt. Kezdje a legalacsonyabb
szívóteljesítménnyel.
5. LÉPÉS: Mozgassa a fejet előre-hátra a pórusai felett állandó sebességgel. Lassan mozogjon, és ne
maradjon sokáig egy helyben, hogy elkerülje a bőr sérülését. Ne nyomja a készüléket a bőrhöz, és ne
mozgassa függőlegesen. Ne maradjon három másodpercnél tovább egy helyben, különben piros foltok és
zúzódások jelennek meg a bőrén.
6. LÉPÉS: Az arctisztítás után alkalmazzon jégtörölközőt, hideg vizet vagy bőrápoló esszenciát a kezelt
pórusokra. Tisztítás után használjon arcmaszkot, hogy a pórusokat minél jobban összehúzza.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő szívóteljesítményt?
A porszívót különböző bőrtípusokhoz tervezték.
Az 1. és 2. szint (enyhe szívás) érzékeny és száraz bőrre alkalmas. Használja a készüléket először
kozmetikai szondával.
A 3. szint (közepes szívási szint) semleges bőrre alkalmas.
A 4. szint (magas szívási szint) zsíros bőrre való. Az 5. szint (legerősebb szívási szint) a nagy pórusú,
kombinált bőrre való.
Ha egyszer megnyomja a bekapcsológombot, a készülék az 1. szintre (mérsékelt szívási szint) vált. Ha
kétszer megnyomja a bekapcsológombot, a készülék a 2. szintre (mérsékelt szívási szint) vált. Ha
háromszor megnyomja a bekapcsológombot, a készülék a 3. szintre (közepes elszívási szint) vált. Ha
négyszer megnyomja a bekapcsológombot, a készülék a 4. szintre (magas elszívási szint) kapcsol. Ha
ötször megnyomja a bekapcsológombot, a készülék az 5. szintre (legmagasabb elszívási szint) vált. Ha
hatszor megnyomja a bekapcsológombot, a készülék kikapcsol.
Az arcbőr dermabráziója
1. Tisztítsa meg az arcbőrt mikrokristályos szondával, majd szárítsa meg.
2. Kezdje az állkapocs vonalától, és mozgassa a készüléket alulról felfelé.
3. Helyezze a készüléket az arcra, és mozgassa a közepétől mindkét oldalra.
4. Helyezze a készüléket a homlokára, és mozgassa a közepétől az alja felé.
5. Helyezze a készüléket az 1. zónába, és mozgassa alulról felfelé.

Megszabadul a mikrokomedónoktól, a bőrzsírtól, a kozmetikai
maradványoktól és egyéb szennyeződésektől.

1) Használja a nagy vagy a kis szondát (válassza ki a tartozékot a bőr
állapotának megfelelően).
2) Helyezze a szonda nyílását a kezelendő bőrfelülethez, majd kezdje
el mozgatni a szondát egy irányba. Ne mozgassa előre-hátra, és ne
használja túl sokáig.
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A finom ráncok ápolása
1.) Elliptikus fej használata
2.) Szükség szerint állítsa be a szívóteljesítményt a szem sarkának, az orrnak, a szájnak és az arc egyéb
részeinek kezeléséhez.
3.) A fejet néhány másodpercre helyezze az arc kiválasztott területére, majd távolítsa el ismét a bőrtől.
Ismételje ezt a folyamatot 5 percig.
Megjegyzések:
- Ne felejtse el mozgatni a felszerelést; ne maradjon túl sokáig egy helyen.
- A termék használata előtt először alkalmazzon forró törölközőt vagy mitesszereltávolító
gélt/krémet a bőrön öt percig, hogy a pórusok teljesen megnyíljanak. Ez biztosítja a
készülék lehető legjobb teljesítményét.
FIGYELMEZTETÉS: Ne csak egy helyről vigye fel a
szennyeződést, mert a bőr kipirosodhat vagy lilássá
válhat. Ha lilássá válik vagy megduzzad, azonnal
hagyja abba a termék használatát. Készítsen hideg,
majd meleg borogatást, vagy másnap forduljon
orvoshoz.
MEGFELELŐ HASZNÁLAT: Soha ne maradjon hosszú
ideig egy helyen. Egy helyen legfeljebb három
másodpercig használja. Ne használja a készüléket a
bőrön függőleges helyzetben. A bőrpír és a
bőrirritáció elkerülése érdekében mindig előre vagy
hátrafelé mozgatja.

Karbantartás
A szívófejet minden használat után öblítse le meleg vízzel. Hagyja megszáradni a szívófejet. Ne
tisztítsa a főegységet vízzel - az nem vízhatlan. Puha, nedves ruhával tisztíthatja.
HASZNOS TIPPEK
- A tisztítószer használata után ne felejtse el hidratáló krémmel bekenni a kezelt bőrt.
- A termék használata előtt vagy után ne használjon arctisztítót vagy hámlasztót.
- A vákuumos pórustisztító használata során ne gyakoroljon túlzott nyomást a bőrre. Szívóereje
elegendő a pórusok hatékony tisztításához.
A bőr enyhe kipirosodása teljesen normális, és rövid időn belül megszűnik.
MEGJEGYZÉS: A Vákuumos pórustisztítót hetente egyszer lehet használni száraz bőrön.
Hetente kétszer használható zsíros és kombinált bőrre. Ne használja a terméket napi öt
percnél tovább.
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PROBLÉMAMEGOLDÁS:
- Ha a készülék nem működik, ellenőrizze, hogy az elszívófej helyesen van-e felszerelve,
és hogy az alkatrészek közül nem szorul-e tisztításra valamelyik.
- Ha a készülék lassan működik, tisztítsa meg az elszívófejet, és töltse fel a terméket.

A termék újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó utasítások
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket az Európai Unióban nem szabad más
háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékkezelésből eredő
negatív környezeti és emberi egészségügyi hatások elkerülése érdekében ezt a
terméket megfelelő módon kell ártalmatlanítani, amely elősegíti a következőket
az anyagi erőforrások újrafelhasználása. Ha használt terméket szeretne visszavinni,
kérjük, használja a gyűjtőpontot, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel,
akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket, és továbbadhatja
környezetbarát újrahasznosításra.
Ez a címke a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó európai
uniós jogszabályok követelményeinek.
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