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Mudeli nr: XN-8030

KASUTUSJUHEND
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Kasutajale

Täname teid, et valisite meie toote. Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi see 
kasutusjuhend, et mõista selle toote kasutamist ja olla teadlik ohtudest. Kasutage toodet alati 
vastavalt käesolevale kasutusjuhendile, et vältida võimalikke tooterikkeid ja isiklikke vigastusi. 
Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. 

Toote tutvustus

Aknelise naha pooride puhasti vaakumi negatiivse survega on iluseade, millel on dermabrasiooni 
funktsioon, et puhastada poorid, eemaldada nahalt rasu ja muu mustus. Sellel kaasaskantaval 
mikrodermabrasiooni seadmel on 4 vahetatavat imemispead, millel on 4 erinevat funktsiooni 
(naha koorimine, näo pinguldamine, pooride, mustapeade ja akne vähendamine, kortsude 
eemaldamine). Vaakumpuhasti Kilpor 2.0 pakub 5 erineva tugevusega imemisrežiimi, et rahuldada 
kasutaja erinevaid nõudmisi.  

Tehnilised andmed 

Mudeli number: XN-8030
Toote suurus: 180*40*39 mm
Võimsus: 0,7 W
Sisendpinge: DC 5V

Vool: ≤500 mA
Aku maht: 1000 mA 
Laadimisaeg: 90 min
Kasutamise aeg: umbes 2,5 tundi

Pakendi sisu

1. Põhiseade
2. Multifunktsionaalne imemispea 4 tk (1 

suur ümmargune pea, 1 väike ümmargune 
pea, 1 ovaalne pea, 1 mikrokristallist pea)

3. Pakk käsnasid ja kummirõngaid
4. USB-laadimiskaabel
5. Toote kasutusjuhend
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Komponentide tutvustus

1. Otsik (vahetatav)
2. Toitelüliti (viis kiirust)
3. LED-laadimisindikaator
4. Laadimispesa

Otsiku tutvustus

Neli eri otsikut

Muutke oma nahk kauniks mikrokristalliga
Kunstlikust mikrokristallist otsik on mõeldud naha puhastamiseks ja naha pinnalt 
surnud naha eemaldamiseks.

Suure ümmarguse auguga otsik (tugev imemine)
See tugeva imemisega otsik on mõeldud peamiselt komedoonide, rasu, tolmu, 
kosmeetikajääkide jms jaoks. Kui teil on habras või õhuke nahk, palun olge 
ettevaatlik. Üks kord nädalas, 5 minutit korraga ja vastavalt naha olukorrale. 

Väikese ümmarguse auguga otsik (nõrk imemine)
Seda otsikut saab kasutada tundliku või õhukese naha korral komedoonide, rasu, 
tolmu, kosmeetikajääkide jms eemaldamiseks.

Ovaalne otsik (nõrk imemine)
Seda väikese ovaalse auguga otsikut saab kasutada igapäevaseks 
nahahoolduseks. Silmade või suu ümbruse kortsude puhul: imege ja 
vabastage ja nii mitu korda järjest. Võite kasutada seda ka alt üles naha 
pinguldamiseks.

Toote laadimisel ühendage USB-juhe laadijaga (ei 
kuulu komplekti) või arvutiga. Punane tuli põleb 
laadimise ajal, roheline tuli põleb, kui laadimine on 
lõppenud. 
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HOIATUSED

1. Enne seadme käsitsemist veenduge, et teie nägu ja käed on kuivad ja ilma vee või muu 
vedelikuta. Kui vedelik satub seadmesse, kahjustab see seda.

2. Veenduge, et filtri käsn on korralikult pandud filtripessa, et käsn on kuiv ja et selles ei ole vett 
või muud vedelikku. Kuivatage nägu veest või muust vedelikust enne kasutamist. Vastasel 
juhul imetakse vesi või muu vedelik seadme pumpa ja see võib põhjustada seadme ummistuse 
ja rikkimineku.

3. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete oskustega või kogemuste ja/või ebapiisavate teadmistega isikutele, välja arvatud 
juhul, kui nende ohutuse ja heaolu eest vastutav isik jälgib neid või kui nad saavad sellelt 
isikult juhiseid seadme kasutamiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastus- ja 
hooldustöid ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on järelevalve all.

4. See toode ei ole mõeldud kasutamiseks kehapiirkondadel, kus on tehtud mingeid 
operatsioone või on armid. Ka rasedatele naistele ja südamehaigetele ei soovitata. 

5. Hoiatus: ärge tõmmake masinasse vett ega peske masinat.
6. Ärge kandke selle toote kasutamise ajal kaelakeesid, kõrvarõngaid või muid näoehteid. 

Kaelakeed, kõrvarõngad ja muud tüüpi ehted tuleb enne toote kasutamist eemaldada.
7. Kui teil tekib selle toote kasutamise ajal valu, lõpetage selle kasutamine kohe.
8. Tegemist ei ole meditsiiniseadmega. Midagi sellega seonduvat ei tohi pidada meditsiiniliseks 

nõustamiseks, diagnoosimiseks või raviks. 
9. See toode ei ole veekindel ja seda ei tohi kasutada duši all ega muudes märgades tingimustes. 

Ärge kastke seadet vee alla.
10. Ärge hoidke seda toodet vannitoas või ruumis, kus on suur niiskus.
11. Ärge hoidke ega kasutage seda toodet kuumuse või tule läheduses.
12. Hoida lastele kättesaamatus kohas. See seade ei ole mänguasi, seda ei tohi kasutada lapsed. 

Hoidke lastele kättesaamatuna.
13. Mitte kasutada ärritunud nahal. Ärrituse korral lõpetage kasutamine.
14. Olge ettevaatlik, kui kasutate seda silmade ümbruses.
15. See seade on mõeldud ainult koduseks ja kuivaks kasutamiseks.
16. Ärge kunagi kasutage seadet, ilma et üks imemisotsik poleks õigesti paigaldatud.
17. Eemaldage regulaarselt tolm, ebemed, karvad jne, sest need vähendavad oluliselt seadme 

imemisvõimsust ja/või üldist jõudlust. 
18. Säilitage jahedas ja kuivas kohas, kui seda ei kasutata.
19. Kui seade ei tööta nii, nagu peaks, on saanud terava löögi, on maha kukkunud, kahjustatud, 

jäetud õue või kukkunud vette, ärge kasutage seda.
20. Seda seadet ei tohi kunagi sisse lülitada, kui seda ei kasutata, vahetatakse otsikuid või 

puhastatakse.
21. Rikke ja/või kahjustuse korral ärge püüdke seda ise parandada ning veenduge, et toode 

visatakse minema nõuetekohaselt ja vastavalt kohalikele seadustele.
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Iluotsiku paigaldamise sammud

Pange filtri käsn filtripesasse, nagu allpool näidatud.

Eemaldage kõigepealt imemispea. Võtke 
imemispeast kinni ja keerake seda välja 
tõmmates päripäeva. 

Võtke nüüd otsiku korgist kinni ja keerake 
seda päripäeva, samal ajal tõmmates seda 
välja. 
Eemaldage vana või/ja sisestage uus käsn 
filtripesasse. 
Veenduge, et filtri käsn istuks pesas 
korralikult. Pange kork tagasi otsikule 
(keerake korki päripäeva, et kinnitada see 
tagasi oma kohale).  

Nüüd saate imemispea tagasi panna. Võtke 
peast kinni ja pöörake seda päripäeva, kuni 
see jääb oma kohale. 

Kui silikoonrõngas on kahjustatud või käsn on määrdunud ja vajab väljavahetamist, vahetage see 
välja ja paigaldage ülalkirjeldatud viisil. 

Enne kasutamist

Märkus: Õige kasutusviis on väga oluline! 
Enne toote kasutamist tuleb poorid avada kuuma veega (soovitavalt kuuma rätikuga paar 
minutit), et mustuse saaks kergesti välja imeda. 
∑ Enne toote kasutamist kasutage auru või kuuma rätikut või mustapeade eemaldamise 

geeli/kreemi nahal 5 minutit, et avada poorid täielikult, et 
tagada toote parim toime.

∑ Veenduge, et poorid oleksid pärast kuuma vanni või 
treeningut täielikult avatud ja hoidke nägu niiskena.

∑ Liigutage seda aeglaselt mööda nahka. Ärge jääge pikaks 
ajaks ühte kohta pidama, et vältida naha vigastamist. See 
võib välja imeda rasu, valgepead, akne ja suhteliselt 
pindmised mustpead. Kui mustpead on suhteliselt sügaval, 
on kõige parem kasutada seda koos hooldusvahendiga.

∑ Saate teha nahahooldust, kasutades toonikut või külma 
vett pooride ahendamiseks.
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Juhised

SAMM 1: Eemaldage meik ja puhastage nägu.
SAMM 2: Kasutage näo aurutamiseks sooja rätikut või näoaurutajat - see avab poorid.
SAMM 3: Kandke mõnda nahahooldusvahendit, et vabastada mustpead.
SAMM 4: Vastavalt vajadustele valige nelja imemispea vahel. Alustage madalaima imemisvõimsuse 
tasemega.
SAMM 5: Liigutage mustpeade puhastit püsiva kiirusega edasi-tagasi ümber pooride, liigutage 
aeglaselt, ärge jääge vigastuste vältimiseks liiga kauaks ühte kohta ja ärge suruge seda raskelt ega 
tõmmake vertikaalselt. Ärge jääge ühele kohale kauemaks kui 3 sekundiks, muidu jääb näole 
punetus ja verevalumid. 
SAMM 6: Pärast näo puhastamist kasutage töödeldud pooride vähendamiseks külma rätikut või 
külma vett või spetsiaalset vedelikku. Pärast näo puhastamist kandke näole mask pooride 
kahandamiseks. 

Kuidas valida imemistugevust?
Vaakumpuhasti on mõeldud erinevatele nahatüüpidele. Kerge imemistase 1 ja tase 2 sobivad 
tundlikule ja kuivale nahale. Palun kasutage seda esimest korda koos väikese auguga otsikuga. 
Keskmine imemine, tase 3 on normaalse naha jaoks. Kõrge imemistase, tase 4 on mõeldud rasusele 
nahale ja tugevaim imemistase, tase 5, on mõeldud suurte pooridega kombineeritud nahale.

Vajutage toitenuppu, et käivitada seade madalal tasemel 1.
Vajutage toitenuppu kaks korda, et käivitada seade madalal tasemel 2.
Vajutage kolm korda toitenuppu, et käivitada keskmine tase 3.
Vajutage neli korda toitenuppu, et käivitada kõrge tase 4.
Vajutage viis korda toitenuppu, et käivitada kõrge tase 5.
Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu kuus korda. 

Dermabrasioon näonahale
1. Pange peale mikrokristallotsik, puhastage näonahk ja kuivatage see.
2. Alustage lõuast ja liigutage aparaati alt ülespoole.
3. Asetage aparaat põsele ja liikuge keskelt mõlemale küljele.
4. Asetage aparaat otsmikule ja liikuge keskelt mõlemale küljele.
5. Asetage seade tsooni 1 ja liikuge alt ülespoole. 

Komedoonide, rasu, kosmeetikajääkide jne puhastamine
1. Paigaldage suur või väike otsik (valige otsik ja kiirus vastavalt oma 
nahale). 2. Suunake otsiku auk sellele nahapiirkonnale, mida tuleb 
hooldada, liigutage seda pigem ühes suunas kui edasi-tagasi ja ärge 
kasutage seda järjest liiga kaua.
2.
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Peente kortsude hooldamine
1. Paigaldage ovaalne otsik.
2. Töödelge masinaga silmanurki, ninaümbrust, suuümbrust jne, reguleerige kiirust vastavalt oma 
vajadusele.
3. Imege ala, mida tahate töödelda, siis vabastage kiiresti, imege jälle ja vabastage, tehke nii 5 
minutit korraga. 

Märkused:
∑ Pidage meeles, et kasutamisel tuleb liikuda, ärge jääge liiga kauaks ühte kohta. 
∑ Enne toote kasutamist kasutage auru või kuuma rätikut või mustapeade eemaldamise 

geeli/kreemi nahal 5 minutit, et avada poorid täielikult, et tagada toote parim toime.

TÄHELEPANU: palun ärge imege kogu aeg sama 
piirkonda, sest nahk võib muutuda punaseks või lillaks. 
Kui see muutub lillaks või läheb paiste, lõpetage kohe 
seadme kasutamine. Palun tehke külmakompress ja 
seejärel kuumakompress või pöörduge järgmisel päeval 
arsti poole.

ÕIGE KASUTAMINE: Ärge kunagi hoidke seadet ühes 
kohas. Võite hoida korraga ühes kohas maksimaalselt 3 
sekundit. Ärge kasutage seadet vertikaalselt. Libistage 
seda alati edasi või tagasi, et vältida lillat ja punast 
nahka.

Hooldus

Pärast iga kasutamist puhastage imemispea, loputades seda sooja veega. Laske sellel õhu käes 
kuivada. Ärge püüdke puhastada põhiseadet veega loputades, sest see ei ole veekindel. Põhiseadme 
puhastamiseks pühkige seda pehme, niiske lapiga.

NIPID

∑ Pärast vaakumiga pooride puhastusvahendi kasutamist kandke kindlasti niisutavat kreemi 
sellele piirkonnale, kus toodet kasutati.

∑ Enne ja pärast kasutamist ärge kasutage näokoorijat või muid koorivaid tooteid.
∑ Ärge vajutage seadme kasutamise ajal seda tugevalt alla. Selle imemisvõime on piisav, et 

puhastada poorid tõhusalt.

Kerge punetus on normaalne ja kaob lühikese aja pärast.

MÄRKUS: Vaakumiga pooride puhastusvahendit võib kasutada kord nädalas kuival nahal. Rasuse ja 
segatüüpi naha puhul võib seda kasutada kaks korda nädalas. Ärge kasutage seda kauem kui viis 
minutit päevas.
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TÕRKED

∑ Kui seade ei tööta, veenduge, et imemispea on õigesti paigaldatud või kontrollige, kas 
mõni komponent vajab puhastamist.

∑ Kui seade töötab aeglasemalt, puhastage imemispea ja laadige toode.

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära 
visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale 
või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada 

materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun 
tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta 
keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.

Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.


