
ASPIRADOR DE POROS KILPOR 2.0 

 

Modelo Nb.: XN-8030 

MANUAL DO UTILIZADOR 



 

Para o utilizador 

Obrigado por escolher os nossos produtos Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este 

produto para entender o uso deste produto e o que precisa de estar ciente. Use sempre o produto 

conforme este manual, para evitar possíveis falhas do produto e ferimentos pessoais. Salve este 

manual para referência futura. 

Introdução ao produto 

O limpador de poros de acne de pressão negativa de vácuo é um dispositivo de beleza com a  função 

de dermoabrasão, para limpar os poros, sugar o óleo e outras sujidades da sua pele. Esta máquina de 

beleza portátil microdermoabrasão vem com 4 cabeças de sucção intercambiáveis, com 4 funções 

diferentes (descamação da pele, aperto do rosto, limpeza de poros, cravo e acne puxando para cima, 

remoção de rugas). Aspirador de poros Kilpor 2.0 possui 5 diferentes modos de sucção de força, para 

atender à procura de diferentes utilizadores. 

Especificações técnicas 

Número do modelo: XN-8030  

Tamanho do produto: 180*40*39 mm  

de Potência: 0,7 W  

Tensão de entrada: DC 5V 

Corrente Nominal: <500 mA:  

Capacidade da bateria: 1000 mA 

Tempo de carregamento: cca. 90 min  

Tempo de uso: cerca de 2,5 horas 

O conteúdo da embalagem 

1. A unidade principal 1x 

2. Cabeça de sucção multifuncional 4x (1 x 

cabeça de orifício circular grande, 1 x 

cabeça de orifício circular pequena, 1 x 

cabeça de orifício oval, 1 x cabeça de 

sonda artificial) 

3. Pacote de esponjas e anéis de borracha 

4. O cabo de carregamento USB 1x 

5. A instrução do produto 1x 
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Introdução do componente 

 

1. A sonda (livre para converter) 

2. O interruptor liga/desliga (cinco velocidades para ajustar) 

3. Indicador de carregamento LED 

4. A tomada de carregamento 

Ao carregar o produto, conecte o USB 

junte ao carregador (não incluso) ou ao 

computador. 

A luz vermelha estará acesa ao carregar, a luz 

verde estará acesa quando terminar. 
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Introdução da sonda 

Quatro sondas alternativas 

 

Embeleze a sua pele com micro-cristal 

A cabeça de partícula microcristalina artificial é projetada para limpar a pele e  

remover a pele morta da superfície da pele. 

Sonda de furo redondo grande (sucção forte) 

Esta sonda, com forte sucção, é principalmente para comedões (pontos negros), óleo, 

poeira, cosméticos residuais e assim por diante. Pessoas com pele frágil ou fina,  

tenham cuidado. Uma vez por semana, 5 minutos por vez e de acordo com a situação  

da pele especificamente. 

Sonda de furo redondo pequeno (sucção fraca) 

Esta sonda pode ser usada para sugar comedões (pontos negros), óleo, poeira, 

cosméticos residuais e assim por diante para pele frágil ou fina com sucção fraca.  

Sonda elipsoidal (sucção fraca) 

Esta sonda de pequeno orifício elíptico pode ser usada para cuidados diários da pele. 

Para rugas ao redor dos olhos ou da boca, sugue-as e retire rapidamente, depois  

sugue-as e solte novamente e novamente. Também pode usá-lo de baixo para cima 

para levantar 
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AVISOS 

1. Antes de manusear o dispositivo, certifique-se de que o rosto e as mãos estão secas e livres de 

água ou outro líquido. Se o líquido entrar no dispositivo, poderia danificá-lo. 

2. Certifique-se de que a esponja do filtro esteja colocada corretamente no copo do filtro e que a 

esponja esteja seca e que não contenha nenhum tipo de  água ou outro líquido tenha sido 

inalado, e seque também a água ou outro líquido que tenha na sua pele, antes de a cuidar, caso 

contrário, a água do aparelho não funcionará devidamente, podendo até obstruir a máquina, 

causando que deixe de funcionar corretamente. 

3. Este dispositivo não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com habilidades físicas, 

sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e/ou conhecimento insuficiente, a menos 

que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança e bem-estar ou 

recebam instruções desta pessoa sobre como operar o dispositivo. As crianças não devem 

brincar com o dispositivo. As operações de limpeza e manutenção só podem ser executadas por 

crianças sob supervisão. 

4. Este produto não é para o uso em áreas do corpo que foram submetidas a qualquer tipo de 

cirurgia ou têm cicatrizes. As mulheres grávidas e os pacientes com doenças cardíacas também 

não devem usá-lo. 

5. Aviso: não coloque água na máquina nem lave a máquina. 

6. Não use colares, brincos ou qualquer joia facial ao usar este produto. Colares, brincos e outros 

tipos de joias devem ser removidos antes de usar o produto. 

7. Se sentir dor ao usar este produto, deixe de usar imediatamente. 

8. Isto não é um dispositivo médico. Nada contido deve ser considerado como aconselhamento 

médico, diagnóstico ou tratamento. 

9. Este produto não é impermeável e não deve ser usado no banho/chuveiro ou em qualquer 

situação que envolva água. Não submerja a unidade debaixo da água. 

10. Não use ou armazene este produto no chuveiro/banho ou numa sala com alto teor de humidade.  

11. Não armazene ou use este produto perto de fontes de calor ou fogo. 

12. Manter fora do alcance das crianças. Este dispositivo não é um brinquedo e não deve ser usado 

por crianças ou o seu armazenamento estar acessível a elas. 

13. Não use na pele irritada. Descontinuar o uso se ocorrer irritação da pele.  

14. Tenha cuidado ao usar em torno dos olhos. 

15. Este dispositivo destina-se apenas a uso doméstico e seco. 

16. Nunca use o dispositivo sem uma das cabeças de sucção corretamente instalada no bocal de 

sucção. 

17. Remova regularmente bloqueios causados por poeira, cotão, cabelo etc., porque reduzem muito 

o poder de sucção do dispositivo e/ou o desempenho geral. 

18. Armazenar em local fresco e seco quando não estiver a ser utilizado. 

19. Se o dispositivo não estiver a funcionar como deveria, tenha sofrido um forte golpe, foi 

derrubado, danificado, deixado ao ar livre ou caído na água, não o utilize.  

20. Este dispositivo nunca deve ser ligado quando não estiver em uso, enquanto substitui acessórios 

ou durante a limpeza. 

21. Em caso de avaria e/ou danos, não tente qualquer reparo por si mesmo e certifique-se de que o 

produto está devidamente disposto de acordo com as leis locais. 

4 



 

Primeiro remova a cabeça de sucção. Pegue 

a cabeça de sucção e gire-a no sentido 

horário enquanto a puxa para fora. 

Agora pegue a tampa do bocal e gire-a no 

sentido do ponteiro do relógio, enquanto 

também puxa-o para fora. 

Remova a antiga e/ou insira a nova esponja 

de filtro no copo de filtro. 

Certifique-se de que a esponja de filtro está 

bem colocada no copo. Coloque a tampa do 

bocal de volta no bico (gire a tampa no 

sentido do ponteiro do relógio para fechar a 

tampa de volta para o local). 

Agora já pode colocar de volta a cabeça de 

sucção. Pegue a cabeça e gire-a no sentido 

do ponteiro do relógio até que ela se encaixe 

de volta ao bocal. 

Os passos de instalação da sonda de beleza 

Coloque a esponja do filtro no copo do filtro, conforme mostrado abaixo; 

Quando o anel de silicone estiver danificado ou a esponja de filtro estiver suja a precisar de ser 

substituída, substitua-o e instale-o conforme descrito acima. 

Antes da utilização 

Nota: O método correto de uso é muito importante! 

Antes de usar o produto, precisa de abrir os poros com água quente (de preferência com  

uma toalha quente por alguns minutos), de modo que a sujeira possa ser facilmente sugada. 

• Antes de usar o produto, use vapor quente ou uma toalha quente ou o removedor de 

cabeça preta gel/creme na sua pele por 5 minutos para abrir completamente os seus poros 

primeiro para garantir o melhor desempenho do produto. 

• Certifique-se de que os seus poros estão completamente abertos  

depois de ter tido um banho quente ou ter feito exercício e mantenha 

o seu rosto húmido. 

• Por favor, mova-o lentamente ao longo da pele. Não fique no mesmo  

lugar por muito tempo para evitar ferir a sua pele. Pode sugar  

gordura, espinhas, acne, pontos negros/cravos relativamente rasos.  

Se o cravo é relativamente profundo, é melhor usá-lo juntamente  

com uma loção derivada. 

• Pode fazer um cuidado com a pele usando o toner ou água fria  

para encolher os poros. 
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Instruções 

 

PASSO 1: Remova a sua maquiagem e limpe o seu rosto. 

PASSO 2: Use uma toalha quente ou vapor facial para vaporizar o seu rosto - para abrir os poros. 

PASSO 3: Aplique alguma loção derivada para libertar os cravos. 

PASSO 4: De acordo com as suas necessidades, escolha entre as quatro cabeças de sucção. 

Comece com o menor nível de potência de sucção. 

PASSO 5: Mova o limpador de cabeça preta para a frente e para trás ao redor do poro com uma 

velocidade constante, mova lentamente, não fique num só lugar por muito tempo para evitar lesões e 

não pressione demasiado ou puxe verticalmente. Não fique num ponto por mais de 3 segundos; caso 

contrário, deixará vermelhidão e hematomas no rosto). 

PASSO 6: Depois de limpar o rosto, use uma toalha fria ou água fria ou líquido  de encolhimento para 

restaurar o poro tratado. Depois de limpar o rosto, aplique uma máscara facial no rosto para encolher 

os poros. 

Como escolher o nível de força de sucção? 

O vácuo de poros é projetado para uma variedade de tipos de pele. Os níveis de sucção leve 1 e 2 são 

adequados para peles sensíveis e secas. Use-o com a sonda de beleza de pequenos buracos pela 

primeira vez. A sucção média, nível 3 é para a pele neutra. O alto nível de sucção, nível 4 é para pele 

oleosa, e o nível de sucção mais forte, nível 5 é destinado para pele mista com poros grandes. 

Pressione o botão ligar/desligar para iniciar o dispositivo em um nível baixo 1.  

Pressione o botão ligar/desligar duas vezes para iniciar um nível baixo 2.  

Pressione o botão ligar/desligar três vezes para iniciar um nível médio 3.  

Pressione o botão ligar/desligar quatro vezes para iniciar um nível alto 4. 

Pressione o botão ligar/desligar cinco vezes para iniciar um nível alto 5. 

Pressione o botão ligar/desligar seis vezes para desligar o dispositivo.  

 

Dermoabrasão para a pele facial 

1. Coloque a sonda micro-cristal, limpe a pele facial e seque-a. 

2. Comece a partir da mandíbula e mova o aparelho de baixo para cima 

3. Coloque o aparelho na bochecha e mova do meio para ambos os  

lados 

4. Coloque o aparelho na testa e mova do meio para os  

lados inferiores 

5. Coloque o dispositivo na Zona 1 e mova-o de baixo para cima. 

Comedões limpos (pontos negros), óleo, cosméticos residuais e 

assim por diante 

1. Instale a sonda grande ou pequena (escolha a sonda e equipamento de 

acordo com a sua pele).  

2. Alinhe o orifício da sonda para a área da pele onde deve ser cuidado, 

mova numa só direção em vez de ir para a frente e para trás, e não utilize 

por muito tempo. 
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Cuidados com as rugas finas 

1. Instale a sonda elipsoidal 

2. Segure a máquina para cuidar dos cantos dos olhos, nariz, boca e outras partes do rosto,  

ajuste as barracas da máquina de acordo com a sua necessidade. 

3. Pode sugar a área onde precisa ser cuidada e soltar rapidamente; em seguida, sugar e soltar 

novamente 

 e novamente por 5 minutos por vez. 

Notas: 

• Lembre-se de continuar a mover ao utilizar, não fique num só lugar durante muito tempo  

• Antes de usar o produto, use um vaporizador quente ou uma toalha quente/ removedor de 

cravos/creme  

na sua pele por 5 minutos para abrir completamente os poros primeiro e garantir o  

melhor desempenho do produto 

^ d 

ATENÇÃO: não sugue a mesma área o tempo todo, pois a 

pele pode ficar vermelha ou púrpura. Se rodar  ou inchar,  

pare de usar o dispositivo imediatamente. Por favor, faça  

uma compressa fria e, em seguida, uma compressa quente  

ou consulte um médico no dia seguinte. 

USO CORRETO: Nunca mantenha o dispositivo num ponto.  

Pode manter por um máximo de 3 segundos em cada ponto. 

Não use o dispositivo verticalmente na pele. Sempre  

Deslize para a frente ou para trás para evitar a pele  

Vermelha e roxa 

 

Manutenção 

Após cada uso, limpe a cabeça de sucção enxaguando-a com água morna. Deixe a cabeça de sucção 

secar ao ar. Não tente limpar a unidade principal lavando-a com água pois não é resistente à água. 

Para limpar a unidade principal, limpe-a com um pano macio e húmido. 

DICAS ÚTEIS 

• Depois de usar o aspirador de poros de vácuo, certifique-se de aplicar hidratante na área 

em que o produto foi usado. 

• Antes e após o uso, não use esfregões faciais ou outros produtos esfoliantes.  

• Não pressione fortemente durante o uso do aspirador de poros. Suas capacidades de 

sucção são suficientes para limpar seus poros de forma eficiente. 

A vermelhidão leve é normal e desaparecerá após curto período de tempo. 

NOTA: O aspirador de poros pode ser usado uma vez por semana em pele do tipo seca. Em pele de 

tipo oleosa e mista, pode ser usado duas vezes por semana. Não use por mais de cinco minutos por 

dia. 
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 

• Se o aparelho não funcionar, certifique-se de que a cabeça de sucção está instalada 

corretamente ou verifique se há algum componente que deva ser limpo. 

• Se o aparelho funcionar mais devagar, limpe a cabeça de sucção e carregue o produto.  

Instruções de reciclagem e eliminação 

 

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos 

doméstico em toda a UE. Para prevenir eventuais danos ao ambiente ou à sua saúde  

 decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos; reciclá-lo de forma responsável para 

promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo 

usado, use os sistemas de devolução e coleção ou entre em contato com o revendedor 

onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para uma reciclagem segura 

ambiental 

 

Declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas  

comunitárias aplicáveis. 
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