
Vakuuminis veido porų valymo prietaisas 
KILPOR 2.0 

Modelio Nr.: XN-8030

NAUDOTOJO VADOVAS



2

Naudotojui

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite naudotojo 
vadovą, kad žinotumėte, kaip tinkamai ir saugiai naudoti šį gaminį. Gaminį visada naudokite, kaip 
aprašyta šiame vadove, kad išvengtumėte sužalojimų ir gaminio gedimo. Išsaugokite šį vadovą 
ateičiai. 

Gaminio aprašymas

Neigiamo slėgio porų valymo prietaisas yra grožio prietaisas su dermabrazijos funkcija, skirtas porų 
valymui, sebumo ir kitų nešvarumų nusiurbimui nuo odos. Šis nešiojamas mikrodermabrazijos 
grožio prietaisas turi 4 keičiamus siurbimo antgalius, atliekančius 4 skirtingas funkcijas (odos 
šveitimo, veido stangrinimo, porų valymo, inkštirų šalinimo, raukšlių šalinimo). Vakuuminis porų 
valymo prietaisas „Kilpor 2.0“ turi 5 skirtingus siurbimo intensyvumo lygius, kad atitiktų skirtingų 
naudotojų poreikius.  

Techninės specifikacijos 

Modelio numeris: XN-8030
Gaminio dydis: 180x40x39 mm
Galia: 0,7 W
Įvesties įtampa: 5 V nuolatinė srovė (DC)

Vardinė srovė: ≤500 mA
Akumuliatoriaus talpa: 1 000 mA 
Apytikslis įkrovimo laikas: 90 min
Naudojimo laikas: apie 2,5 h

Pakuotę sudaro

1. 1 pagrindinis prietaisas
2. 4 daugiafunkciai siurbimo antgaliai (1 

didelis apvalus antgalis, 1 mažas apvalus 
antgalis, 1 ovalus antgalis, 1 
mikrokristalinis antgalis)

3. Silikoninių sandariklių ir kempinėlių 
pakuotė

4. 1 USB įkrovimo laidas
5. 1 gaminio naudotojo vadovas
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Prietaiso dalys

1. Galvutė (ant kurios dedasi keičiami antgaliai)
2. Maitinimo jungiklis (penki reguliuojami 
intensyvumo lygiai)
3. Įkrovimo LED indikatorius
4. Įkrovimo lizdas

Galvučių aprašymas

Keturi keičiami antgaliai

Pagražinkite savo odą mikrokristalų pagalba
Dirbtinių mikrokristalinių dalelių antgalis skirtas odai valyti ir negyvai odai nuo 
odos paviršiaus pašalinti.

Antgalis su didele apvalia skylute (stiprus siurbimas)
Šis stipraus siurbimo antgalis skirtas komedonams, sebumui, nešvarumams, 
kosmetikos likučiams valyti. Naudokite atsargiai, jeigu jūsų oda plona ar lengvai 
pažeidžiama. Naudokite kartą per savaitę, po 5 minutes ir atsižvelgdami į odos 

būklę. 

Antgalis su maža apvalia skylute (silpnas siurbimas)
Šis silpno siurbimo antgalis skirtas komedonams, sebumui, nešvarumams, 
kosmetikos likučiams valyti. Šis antgalis gali būti naudojamas plonai ar lengvai 

pažeidžiamai odai.

Įkraudami gaminį, USB laidą prijunkite prie įkroviklio 
(pakuotėje nepridedamas) arba prie kompiuterio. 
Įkrovimo metu degs raudona lemputė, o baigus 
įkrovimą – žalia. 
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Ovalios formos antgalis (silpnas siurbimas)
Šį antgalį su elipsės formos skylute galima naudoti kasdienei odos priežiūrai. 
Pridėkite antgalį prie raukšlelių aplink akis ar burną, ir greitai atleiskite, šį 
veiksmą kartokite keletą kartų. Norėdami stangrinti odą, šį antgalį galite vesti 
odos paviršiumi iš apačios į viršų.

ĮSPĖJIMAI

1. Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, įsitikinkite, kad jūsų veidas ir rankos yra sausi ir ant jų nėra 
vandens ar kito skysčio. Prietaisas gali sugesti, į jo vidų patekus skysčiui.

2. Įsitikinkite, kad filtravimo kempinėlė tinkamai įdėta į filtro laikiklį. Kempinėlė turi būti sausa, 
nesušlapinta vandeniu ar kitu skysčiu. Taip pat prieš naudojimą būtina nuvalyti ir nusausinti 
odą. Priešingu atveju į prietaiso vidų gali patekti vandens ar kito skysčio, galinčio užkimšti 
prietaisą ir apriboti tinkamą jo veikimą.

3. Šis prietaisas neskirtas naudoti vaikams ir asmenims, turintiems fizinių, sensorinių ar psichikos 
sutrikimų, stokojantiems patirties ir (arba) žinių, išskyrus atvejus, kai tokie asmenys yra 
prižiūrimi arba instruktuojami dėl prietaiso naudojimo, kai instruktažą atlieka už jų saugumą ir 
gerovę atsakingas asmuo. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir techninės 
priežiūros darbų negali atlikti vaikai, nebent jie būtų prižiūrimi.

4. Šis gaminio negalima naudoti kūno vietose, kuriose buvo atlikta bet kokia operacija arba yra 
randų. Taip pat nerekomenduojama naudoti nėščiosioms ir asmenims, sergantiems širdies 
ligomis. 

5. Prietaiso neplaukite ir nepilkite į jį vandens.
6. Naudodami šį prietaisą nedėvėkite grandinėlių, auskarų ar kitų veido papuošalų. Nusiimkite 

šiuos ir visus kitus papuošalus prieš naudodami prietaisą.
7. Jei naudodami šį prietaisą jaučiate skausmą, nedelsdami nutraukite naudojimą.
8. Tai nėra medicinos prietaisas. Jokia pateikta informacija nėra ir negali būti laikoma medicinine 

rekomendacija, diagnoze ar gydymu. 
9. Šis gaminys nėra atsparus vandeniui, todėl neturi būti naudojamas duše ar bet kur, kur galėtų 

turėti sąlytį su vandeniu. Nepanardinkite prietaiso po vandeniu.
10. Nelaikykite šio gaminio vonios kambaryje arba patalpoje, kurioje yra daug drėgmės.
11. Nelaikykite ir nenaudokite šio gaminio šalia šilumos ar ugnies šaltinių.
12. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šis prietaisas nėra žaislas, todėl juo negali naudotis 

vaikai ir jis turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
13. Nenaudokite ant sudirgusios odos. Nutraukite naudojimą, jei atsiranda odos jautrumas.
14. Būkite atsargūs naudodami aplink akis.
15. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir tik sausomis sąlygomis.
16. Niekada nenaudokite prietaiso, jei ant siurbimo antgalio nėra tinkamai uždėta viena iš 

siurbimo galvučių.
17. Reguliariai šalinkite užsikimšimus, atsiradusius nuo dulkių, pūkų, plaukų ir t. t., nes jie itin 

susilpnina prietaiso siurbimo galią ir (arba) bendrą veikimą. 
18. Nenaudojamą prietaisą laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.
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19. Nenaudokite prietaiso, jei jis neveikia taip, kaip turėtų veikti, buvo smarkiai sutrenktas, 
nukrito, buvo pažeistas, paliktas lauke arba įmestas į vandenį.

20. Prietaisas niekada neturi būti įjungtas, kai yra nenaudojamas, valomas arba keičiami jo 
priedai.

21. Gaminiui tinkamai nebeveikiant ir (arba) sugedus, nebandykite jo taisyti patys ir pasirūpinkite, 
kad jis būtų tinkamai išmestas laikantis vietinių įstatymų.

Prietaiso galvučių uždėjimo žingsniai

Įdėkite filtro kempinėlę į filtro laikiklį, kaip parodyta žemiau;

Pirmiausia nuimkite siurbimo antgalį. 
Ištraukite siurbimo antgalį, sukdami jį prieš 
laikrodžio rodyklę 

Tada ištraukite antgalio dangtelį, sukdami jį 
prieš laikrodžio rodyklę. 
Išimkite seną ir (arba) įdėkite naują filtro 
kempinę į filtro laikiklį. 
Įsitikinkite, kad filtro kempinėlė tinkamai 
įdėta į laikiklį. Uždėkite dangtelį ant antgalio, 
sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.  

Tuomet galite uždėti siurbimo antgalį. Sukite 
antgalį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis vėl bus 
pritvirtintas prie galvutės. 

Jei silikoninis sandariklis yra pažeistas arba 
filtro kempinėlė yra nešvari, pakeiskite ją, 
vadovaudamiesi aukščiau aprašytais 
žingsniais. 

Prieš naudojimą

Pastaba: Labai svarbu naudoti tinkamą metodą! 
Prieš naudodami prietaisą, turite atverti poras karštu vandeniu (geriausia karštu 
rankšluosčiu, palaikę jį kelias minutes ant veido), kad būtų lengviau išsiurbti nešvarumus. 
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∑ Prieš naudodami prietaisą, atverkite poras garintuvo ar karšto rankšluosčio pagalba 
arba 5 minutes ant odos užtepę ir palaikę gelį / kremą nuo 
inkštirų. Taip užtikrinsite geriausią prietaiso efektyvumą.

∑ Įsitikinkite, kad po karštos vonios ar mankštos, poros yra 
visiškai atvertos ir palaikykite veido drėgmę.

∑ Lėtai veskite prietaisą odos paviršiumi. Ilgai nelaikykite 
vienoje vietoje, kad nepakenktumėte odai. Prietaisas gali 
nusiurbti sebumą, baltus inkštirus, spuogus ir gana negilius 
juodus inkštirus. Jei juodas inkštiras yra gana giliai, 
geriausia prietaisą naudoti prieš tai užtepus ir palaikius 
kremą nuo inkštirų.

∑ Poroms sutraukti galite naudoti toniką arba šaltą vandenį.

Instrukcijos

1 ŽINGSNIS: Nuvalykite makiažą ir nusiplaukite veidą.
2 ŽINGSNIS: Naudokite šiltą rankšluostį arba veido garintuvą poroms atverti.
3 ŽINGSNIS: Užtepkite šiek tiek kremo nuo inkštirų, kad būtų lengviau pašalinti juodus inkštirus.
4 ŽINGSNIS: Pagal savo poreikius pasirinkite vieną iš keturių siurbimo galvučių. Pradėkite nuo 
silpniausio siurbimo intensyvumo lygio.
5 ŽINGSNIS: Lėtai ir vienodu greičiu judinkite prietaisą aplink poras pirmyn ir atgal, per ilgai 
nelaikydami jo vienoje vietoje, siekdami išvengti odos pažeidimų. Taip pat prietaiso stipriai 
nespauskite ir netraukite vertikaliai. Nelaikykite prietaiso vienoje vietoje ilgiau, nei 3 sekundes, 
kitaip ant veido liks paraudimų ir mėlynių. 
6 ŽINGSNIS: Po veido valymo naudokite atšaldytą rankšluostį, šaltą vandenį arba sutraukiančią porų 
priemonę, kad atstatytumėte poras, kurias valėte. Taip pat užtepkite veido kaukę, kad poros 
užsivertų. 

Kaip pasirinkti siurbimo intensyvumo lygį?
Vakuuminis veido porų valymo prietaisas sukurtas įvairių tipų odai. Silpnas siurbimas (1 ir 2 lygiai) 
tinka jautriai ir sausai odai. Pirmą kartą jį naudokite su antgaliu, turinčiu mažą skylutę. Vidutinis 
siurbimas (3 lygis) skirtas normaliai odai. Stiprus siurbimas (4 lygis) skirtas riebiai odai, o stipriausias 
siurbimas (5 lygis) skirtas mišriai odai su didelėmis poromis.

Paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaiso silpno siurbimo 1 lygį.
Paspauskite įjungimo mygtuką du kartus, kad įjungtumėte prietaiso silpno siurbimo 2 lygį.
Paspauskite įjungimo mygtuką tris kartus, kad įjungtumėte prietaiso vidutinio siurbimo 3 lygį.
Paspauskite įjungimo mygtuką keturis kartus, kad įjungtumėte prietaiso stipraus siurbimo 4 lygį.
Paspauskite įjungimo mygtuką penkis kartus, kad įjungtumėte prietaiso stipriausio siurbimo 5 lygį.
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Paspauskite įjungimo mygtuką šešis kartus, kad prietaisą išjungtumėte. 

Atlikite veido odos dermabraziją
1. Uždėkite mikrokristalų antgalį, nuvalykite ir nusausinkite veido odą.
2. Pradėkite nuo žandikaulio, veskite prietaisą judesiu iš apačios į viršų.
3. Pridėję prie skruosto, veskite prietaisą judesiu nuo vidurio link išorės.
4. Pridėję prie kaktos, veskite prietaisą judesiu nuo vidurio link viršaus į 
abi puses.
5. Pridėję prie 1 zonos, veskite prietaisą judesiu iš apačios į viršų. 

Išvalykite komedonus, sebumą, kosmetikos likučius ir pan.
1. Uždėkite antgalį su didele arba maža skylute (antgalį ir siurbimo 
intensyvumą pasirinkite pagal savo odą). 2. Sulygiuokite antgalio skylutę 
su norima odos sritimi, veskite prietaisą viena kryptimi, o ne pirmyn ir 
atgal, nenaudokite prietaiso per ilgai.

Prižiūrėkite smulkias raukšles
1. Uždėkite antgalį su ovalia skylute.
2. Naudodami prietaisą pasirūpinkite oda ties akių kampučiais, nosimi, burna ir kitomis veido 
dalimis, reguliuokite prietaisą pagal savo poreikius.
3. Galite greitai pridėti ir atleisti antgalį ties sritimi, kuria norite pasirūpinti. Šį veiksmą galite kartoti 
pagal poreikį 5 minutes. 

Pastabos:
∑ Atminkite, kad naudodamiesi turite nuolat judinti prietaisą ir nelaikyti jo per ilgai vienoje 

vietoje. 
∑ Prieš naudodami prietaisą, atverkite poras garintuvo ar karšto rankšluosčio pagalba arba 

5 minutes ant odos užtepę ir palaikę gelį / kremą nuo inkštirų. Taip užtikrinsite geriausią 
prietaiso veikimą.

DĖMESIO: nesiurbkite tos pačios vietos visą laiką, nes 
oda gali parausti arba gali atsirasti mėlynė. Jei atsiranda 
mėlynė arba patinimas, nedelsdami nustokite naudoti 
prietaisą. Užsidėkite šaltą kompresą, po to karštą 
kompresą arba sekančią dieną kreipkitės į gydytoją.

TEISINGAS NAUDOJIMAS: Niekada nelaikykite prietaiso 
viename taške. Vienu metu toje pačioje vietoje galite 
laikyti prietaisą ne ilgiau, kaip 3 sekundes. Nenaudokite 
prietaiso ant odos vertikaliai. Nuolat veskite prietaisą 
judesiu pirmyn arba atgal, kad oda netaptų raudona ar 
violetinė.
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Priežiūra

Po kiekvieno naudojimo išvalykite siurbimo antgalį nuplaudami jį šiltu vandeniu. Leiskite siurbimo 
antgaliui išdžiūti. Pagrindinis prietaisas nėra atsparus vandeniui, todėl nebandykite jo plauti 
vandeniu. Norėdami išvalyti pagrindinį prietaisą, nuvalykite jį minkšta, drėgna šluoste.

NAUDINGI PATARIMAI

∑ Panaudoję vakuuminį veido porų valymo prietaisą, patepkite drėkinamuoju kremu tą 
vietą, kurioje naudojote prietaisą.

∑ Nenaudokite odos šveitiklių ar kitų šveičiamųjų priemonių prieš ir po prietaiso naudojimo.
∑ Naudodami prietaisą, nespauskite jo stipriai prie odos. Jo siurbimo pajėgumai pakankami, 

kad poros būtų išvalytos efektyviai.

Nedidelis paraudimas yra normalus reiškinys, kuris neilgai trukus turi išnykti.

PASTABA: Turint sausą odą, vakuuminį veido porų valymo prietaisą galima naudoti tik kartą per 
savaitę. Turint riebią ar mišrią odą, prietaisą galima naudoti du kartus per savaitę. Nenaudokite 
prietaiso ilgiau, nei penkias minutes per dieną.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS:

∑ Jei prietaisas neveikia, įsitikinkite, kad siurbimo antgalis tinkamai uždėtas arba patikrinkite, 
ar nereikia išvalyti kurio nors komponento.

∑ Jei prietaisas veikia lėčiau, išvalykite siurbimo antgalį ir prietaisą įkraukite.

Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos

Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su 
kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių 
sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų 

atliekų ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą 
prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio 
įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.

CE ženklinimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB 
direktyvų reikalavimus.


