
VÁKUOVÝ ČISTIČ PÓROV KILPOR 2.0 

Model Nb.: XN-8030 

MANUÁL



Úvod 
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Ďakujeme, že ste si vybrali práve náš produkt. Prosím prečítajte si pozorne tento návod, pred 

prvým použitím aby ste správne pochopili ako produkt používať. Vždy používajte produkt podľa 

manuálu, zamedzíte tým nepríjemnostiam, či prípadným zraneniam. Odložte si manuál pre prípad 

použitia v budúcnosti.  
 

O produkte 
 

Tento čistič pórov pre aknóznu pleť funguje na princípe podtlaku a disponuje funkciami 

dermabrázie, čistenia pórov, odmastenia a odsatia iných nečistôt z pleti. Tento prenosný čistič 

s funkciou dermabrázie má 4 vymeniteľné nadstavce s rôznymi funkciami (píling, napnutie pleti, 

čistenie pórov, čiernych bodiek a vysatia obsahu vyrážok, vyrovnanie vrások). Vákuový čistič pórov 

Kilpor 2.0 má nastaviteľnosť 5 stupňov sily satia, podľa požiadaviek používateľa. 
 

Vlastnosti 
Číslo produktu: XN-8030 
Rozmery: 180*40*39 mm 
Výkon: 0.7 W 
Input napätie: DC 5V 

Prúd: ≤500 mA Battery 
Kapacita: 1000 mA Charging 
Čas nabíjania: cca. 90 min  

Čas používania: cca 2.5 hod
 
 

Obsah balenia 
 
 

1.     Prístroj 1x 

2. Multifunkčné hlavice 4x (1 x Veľká okrúhla 

s otvorom, 1 x Malá okrúhla s otvorom, 1 

x Oválna s otvorom, 1 x Hlavica na 

dermabráziu) 

3.     Balenie špongií a umelých krúžkov 

4.     USB nabíjací kábel 1x 

5.    Návod na použitie 1x
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Časti produktu  

 

 
 
 

1.     Hlavica (vymeniteľná) 

2.     Tlačidlo zapnúť/vypnúť (5 stupňov intenzity satia) 

3.     LED indikátor batérie 

4.     Napájanie nabíjania
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Predstavenie hlavíc 
 

Štyri rozličné hlavice 

 

 
 Počas nabíjania prosím zapojte USB kábel do 
zdroja/nabíjačky (nie je súčasťou balenia) alebo do 
PC. Červené svetlo symbolizuje nabíjanie, zelené 
úspešné ukončenie procesu nabíjania. 

 

Skrášlite svoju pleť dermabráziou 
Umelé mikrokryštáliky pôsobiace cez túto hlavice odstránia odumretú pokožku 

a očistia pleť. 

 

 
Hlavica s veľkým otvorom (silné satie) 
Táto hlavica je vhodná na silné satie, hlavne na komedóny, mastnú pleť, prach, 

zbytkové líčenie a pod. ak máte príliš citlivú pokožku buďte opatrní. Použite raz 

týždenne, 5 minút a hlavne podľa aktuálneho stavu pokožky. 

 
 

Hlavica s malým otvorom (slabé satie) 
 Táto hlavica je vhodná na čistenie komedónov, mastnú pleť, prach, zbytkové 

líčenie a pod.  Vhodná na jemnú a citlivú pokožku vďaka slabému satiu.  
 
 

Oválna hlavica (slabé satie) 
Hlavica vhodná na každodenné používanie. Vhodná na vrásky v okolí očí, či 

úst, vsať a rýchlo pustiť – opakovať dookola. Vhodné taktiež na jemný 

lifting pokožky. 



Inštalácia pred skrášľovacím procesom 
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1.      Pred manipuláciou so zariadením skontrolujte, či je vaša tvár a ruky suché a bez  

          tekutín. Ak by tekutina vnikla do zariadenia, poškodilo by ho to. 
2.      Uistite sa, že je špongia s filtrom správne vložená do nádobky s filtrom a že je špongia suchá a že 

         do nej nevniká žiadna tekutina, osušte aj pokožku tváre a rúk pred ošetrením inak by sa do čističa   
         mohla dostať voda.  
3.     Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými,  

         zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a / alebo    
         nedostatočnými znalosťami, pokiaľ ich nesleduje osoba zodpovedná za ich bezpečnosť   

         alebo nedostanú pokyny o tom, ako prevádzkovať zariadenie. Deti sa so zariadením nesmú hrať. 

         Čistenie a údržbu by nemali robiť deti, pokiaľ nie sú pod dozorom. 
4.      Tento výrobok nie je určený na použitie v oblastiach tela, ktoré prešli akýmkoľvek chirurgickým 

         zákrokom alebo majú jazvy. Neodporúča sa ani pre tehotné ženy a pacientov s ochorením srdca. 
5.      Výstraha: do zariadenia nevťahujte vodu ani ho neumývajte. 
6.      Počas používania tohto produktu nepoužívajte náhrdelníky, náušnice ani iné šperky na hlave.  
         Náhrdelníky, náušnice a iné druhy šperkov by sa mali pred použitím produktu odstrániť. 

    7.     Ak počas používania tohto produktu pocítite bolesť, okamžite prestaňte s používaním. 
    8.     Toto nie je zdravotnícka pomôcka. Nič z toho, čo obsahuje, by sa nemalo považovať za lekársku    
             pomoc, diagnostiku alebo liečbu. 
    9.      Tento výrobok nie je vodotesný a nemal by sa používať v sprche ani v situáciách, kde sa  
              vyskytuje voda. Jednotku neponárajte do vody. 
   10.     Výrobok neskladujte v kúpeľni alebo v miestnosti s vysokým obsahom vlhkosti. 
   11.     Výrobok neskladujte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa. 
   12.     Uchovávajte mimo dosahu detí. Toto zariadenie nie je hračka a deti by ho nemali používať ani    
              mať k nemu prístup.. 
   13.    Nepoužívajte na podráždenú pokožku. Ak dôjde k podráždeniu pokožky, prestaňte používať. 
   14.     Pri používaní okolo očí buďte opatrní. 
   15.    Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti a na sucho. 
   16.    Nikdy nepoužívajte zariadenie bez správne nainštalovaných sacích hláv na sacej trysky. 
   17.    Pravidelne odstraňujte prekážky spôsobené prachom, páperím, vlasmi atď. pretože sa výrazne    
             znižujú  sací výkon zariadenia a / alebo všeobecný výkon. 
   18.    Ak sa nepoužíva, skladujte na chladnom a suchom mieste. 
   19.    Ak zariadenie nefunguje tak, ako by malo, bolo zasiahnuté ostrým úderom, spadlo,   
             je poškodené, ponechané vonku alebo spadlo do vody, nepoužívajte ho. 
   20.    Toto zariadenie by sa nikdy nemalo zapínať, keď sa nepoužíva, pri výmene príslušenstva alebo 
             počas čistenia. 
    21.    V prípade poruchy a / alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a zabezpečte, aby bol     
             výrobok správne zlikvidovaný v súlade s miestnymi zákonmi. 
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Vložte špongiu do otvoru, tak ako na obrázku; 
 

Najskôr odstráňte saciu hlavicu. Chyťte 

hlavicu a otáčavým spôsobom v smere 

hodinových ručičiek ju vytiahnite. 

 
Teraz vytiahnite kryt trysky a otáčavým 

spôsobom v smere hodinových ručičiek ho 

vytiahnite.  

Odstráňte starú alebo/a vložte novú 

filtračnú špongiu do filtračnej nádobky. 

Dbajte aby bola špongia dokonale 

umiestnená. Založte späť kryt trysky (zatočte 

krytom aby sa uzavrel). 

 
Teraz založte späť hlavicu. Zatočte hlavicou, 

kým nie je pevne nasadená na prístroji.  

 

 
 

AK je silikónový krúžok zničený alebo špongia opotrebovaná, je nevyhnutné ich vymeniť. 

Vymeňte ich prosím, podľa návodu.   
 

Pred použitím 
 

Poznámka: Je dôležité dodržiavať správny postup používania! 
Pred použitím otvorte póry teplou vodou (najlepšie uterákom namočeným v teplej vode, 
priložte ho na pleť na niekoľko minút), vďaka tomu sa nečistoty ľahšie vysajú.  

 Pred použitím pleť naparte alebo použite teplý mokrý uterák, či krém na 

odstránenie čiernych bodiek, cca 5 minút aby sa póry otvorili.  

 Dbajte nato aby boli póry otvorené, či už vďaka horúcemu 

kúpeľu alebo športovej aktivite. Pleť musí byť aj dobre 
hydratovaná. 

   Pohybujte čističom pomaly po pleti. Nečistite jedno miesto 

         príliš dlho aby ste pleť nepoškodili. Vytiahnite akné, čierne bodky,  

         nečistoty. Ak sú čierne bodky prihlboko, používajte zmäkčovací krém. 

 Po čistení použite tónovaciu vodu alebo studenú vodu na 

uzatvorenie pórov..
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Návod 

KROK 1: Odstráňte make up a umyte pleť. 
KROK 2: Použite teplý vlhký uterák alebo naparte pleť – póry musia byť otvorené 
KROK 3: Aplikujte zmäkčovací krém na uvoľnenie čiernych bodiek. 
KROK 4: Vyberte si hlavicu podľa preferencií a stavu pleti. Vždy začínajte s najslabším stupňom satia. 
KROK 5: Začnite pohybovať čističom po pleti pomaly z jednej strany na druhú, rovnakým tempom. 
Nezdržiavajte sa na jednom mieste pridlho – môže to spôsobiť malé zranenie. Netlačte a neodťahujte 
kolmo hore. Nečistite jedno miesto dlhšie než tri sekundy – hrozia modrinky a začervenanie.  
KROK 6: Po čistení je potrebné póry uzavrieť – použite ľadový uterák, studenú vodu, či tonikum na 
stiahnutie pórov. Môžete aplikovať aj masku na stiahnutie pórov.  

Ako si vybrať správnu intenzitu satia? 
Tento vákuový čistič pórov je vhodný pre široké spektrum typov pleti. Slabé satie level 1 a level 2 je 
vhodné pre suchú a citlivú pokožku. Prosím na prvé satie použite najskôr malú hlavicu. Level 3 – tzv. 
stredné satie je vhodné na normálnu až zmiešanú pokožku. Silné satie level 4 je na mastnú pokožku 
a najsilnejší stupeň satia 5 je na problematickú pokožku s veľkými pórmi.   

  Stlačením tlačidla napájania spustíte zariadenie na nízkej úrovni 1. Dvojitým stlačením tlačidla      
  napájania spustíte nízku úroveň 2. 
  Trikrát stlačte tlačidlo napájania, čím sa spustí stredná úroveň 3. Štvrtým stlačením tlačidla napájania 
  spustíte vysokú úroveň 4. 
  Na spustenie vysokej úrovne stlačte päťkrát tlačidlo napájania 5. Šesťkrát stlačte tlačidlo napájania a   
  zariadenie sa vypne. 

Dermabrázia na pleť  
1.) Nasaďte hlavicu mikrodermabrázie, umyte a vysušte pleť. 
2.) Začnite od brady a pohybujte prístrojom smerom hore. 
3.) V oblasti líc postupujte z prostriedku ku krajom. 
4.) V oblasti čela postupujte z prostriedku ku krajom čela.  
5.) Umiestnite prístroj do zóny 1 a pohybujte zdola nahor. 

Čistite komedóny, maz, zvyšky kozmetiky atd.  
1.) Nasaďte veľkú alebo malú hlavicu (podľa typu pleti).  

2.) Zarovnajte otvor sondy s oblasťou kože, kde je potrebné sa o ňu 

starať, presúvajte sa v jednom smere a nie dopredu a dozadu a 

nepoužívajte ju príliš dlho. 
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Starostlivosť o vrásky  

1.) Nasaďte oválnu hlavicu  

2.) Držte stroj tak, aby ste si dávali pozor na rohy očí, nosa, úst a iných častí tváre, upravte stojany 

stroja podľa vašich potrieb. 

3.) Môžete sať oblasť, kde je potrebné sa o ňu rýchlo starať a uvoľniť ju, a potom znova nasávajte. 

Po dobu 5 minút opakujte.  

Poznámky: 

Pri používaní nezabudnite na pohyb, nezdržujte sa príliš dlho na jednom mieste. 

Pred použitím naparte pleť nad horúcu paru alebo použite horúci uterák, či odstraňovač 

čiernych bodiek na 5 minút. Úplne otvorte póry, aby ste zaistili čo najlepší výkon 

produktu. 

POZOR: nečistite jednu oblasť príliš dlho, môže to 

spôsobiť začervenanie alebo fialový odtieň pleti. Ak sa 

farba pleti zmení, okamžite ukončite užívanie. Priložte 

studený a teplý uterák a navštívte lekára.   

SPRÁVNY POSTUP: Nikdy nedržte čistiť na jednom 

mieste pridlho. Maximálne 3 sekundy na jednom 

mieste. Nepoužívajte zariadenie vertikálne na pokožku. 

Vždy ho posúvajte dopredu alebo dozadu, aby sa     

   zabránilo fialovej a červenej pokožke.  

Údržba 

Po každom použití saciu hlavicu opláchnite teplou vodou. Nechajte saciu hlavicu vyschnúť na 

vzduchu. Nepokúšajte sa vyčistiť hlavnú jednotku opláchnutím vodou, pretože nie je vodovzdorná. 

Ak chcete vyčistiť hlavnú jednotku, utrite ju mäkkou navlhčenou textíliou. 

TIPY 

Hydratujte oblasti pleti po čistení vákuovým čističom. 

Pred a po čistení nepoužívajte iné pílingy alebo exofoliačné produkty. 

Netlačte prístrojom na pokožku prisilno. Jeho satie je postačujúce a nevyžaduje sa 

pritláčanie. 

Jemné začervenanie je prirodzený jav a zmizne po krátkom 
čase. 

POZNÁMKA: Vysávač pórov sa môže používať jedenkrát týždenne na suchú pleť. Na mastnú a 

zmiešanú pleť sa môže používať dvakrát týždenne. Nepoužívajte ho dlhšie ako päť minút denne.
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RIEŠENIE POTIAŽÍ: 

Ak prístroj nefunguje, skontrolujte, či je nasávacia hlava správne nainštalovaná, alebo 

skontrolujte, či sa nenachádzajú nejaké súčasti, ktoré sa musia vyčistiť. 

Ak zariadenie pracuje pomalšie, vyčistite saciu hlavu a produkt nabite. 

Recycling and disposal instructions 

Toto označenie symbolizuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s ostatným 

domovým odpadom v celej EÚ. Predchádzať možnému poškodeniu životného 

prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovateľnou likvidáciou odpadu, recyklovať 

zodpovedne a propagovať udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak 

chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte 

predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Vezmú tento produkt na recykláciu 

bezpečnú pre životné prostredie. 

   Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EC Directives. 


