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Към потребителя  
Благодарим ви, че сте избрали нашите продукти. Моля, прочетете настоящата инструкция внимателно, 
преди да използвате този продукт, за да разберете как се използва той и с какви неща е необходимо да 
бъдете наясно. Винаги използвайте продукта в съответствие с описаното в това ръководство, за да 
избегнете евентуални повреди и наранявания. Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки. 

Представяне на продукта  
Уредът за почистване на акне и пори с вакуумно отрицателно налягане е средство за красота с 
дермабразио функция за почистване на порите, изсмукване на мазнината и други замърсявания от кожата 
ви. Тази преносима машина за красота с микродермабразио се предлага с 4 взаимозаменяеми смукателни 
глави, които имат 4 различни функции (пилинг на кожата, стягане на лицето, почистване на порите, 
премахване на черни точки и акне, премахване на бръчки). Уредът за вакуумно почистване на пори Kilpor 
2.0 има 5 различни режима на сила на засмукване, за да отговори на различните нужди на потребителите.   

Технически спецификации  
 

• Модел: XN-8030  

• Размери: 180*40*39 mm  

• Мощност: 0.7 W 
• Входящо напрежение: DC 5V 

• Rated Current: ≤500 mA  

• Капацитет на батерията: 1000 mA  

• Време за зареждане: cca. 90 мин 

• Време за употреба: прибл. 2.5 часа 
 

Съдържание на пакета  
 
1. Основен уред 1x  
2. Мултифункционални смукателни глави 4x  

(1 x Голяма глава с кръгла дупка,  
1 x Малка глава с кръгла дупка,  
1 x Глава с овална дупка,  
1 x Глава с изкуствена сонда)  

3. Пакет гъби и гумени пръстени  
4. USB захранващ кабел 1x  
5. Инструкция 1x
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Представяне на компонентите  
 
 

1. Сонда (може да се смени)  
2. Превключвател за мощността (пет степени)  
3. LED индикатор за зареждане  
4. Гнездо за зареждане 

 
 

 
 
 

Представяне на сондите  
 
Четири заменими сонди 
 

Разкрасете кожата си с микро кристали 
Главата с изкуствени микрокристални частици е предназначена за почистване и 
премахване на мъртвите клетки от повърхността на кожата. 
 
 

 
Сонда с голяма кръгла дупка (силно засмукване) 
 Тази сонда със силно засмукване е главно за комедони, мазнини, прах, остатъчна 
козметика и т.н. Хората с нежна или тънка кожа трябва да бъдат внимателни. 
Използвайте веднъж седмично за по 5 минути и в зависимост от конкретното 
състояние на кожата. 
 

 
 

Сонда с малка кръгла дупка (слабо засмукване) 
Тази сонда може да се използва за засмукване на комедони, мазнини, прах, 
остатъчна козметика и др., със слабо засмукване е и е предназначена за нежна или 
тънка кожа. 

 
Елипсовидна сонда (слабо засмукване) 
Тази сонда с малка елипсовидна дупка може да се използва за ежедневна грижа за 
кожата. За последователно засмукване и бързо отпускане на бръчките около очите или 
устата. Можете също да я използвате обърната наобратно - за повдигане на кожата.

Когато зареждате продукта, моля, свържете USB кабела 
към зарядно (не е включено) или към компютър. 
Докато се зарежда, свети червена светлина, а зелената 
светлина индикира пълно зареждане. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
1. Преди работа с уреда, моля, уверете се, че лицето и ръцете ви са сухи и по тях няма вода или 

друга течност. Ако в уреда проникне вода, това може да го повреди. 
2. Уверете се, че гъбата на филтъра е поставена правилно във филтърната чаша, че е суха и в нея не се 

е пропила вода или друга течност, подсушете водата или други течности от кожата преди употреба, 
защото ако се просмучат в помпата на машината, това ще я задръсти и тя няма да може да 
функционира правилно.  

3. Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с ограничени физически, сетивни или 
умствени умения или такива с липса на опит и/или недостатъчни познания, освен ако не се 
контролират от лице, което отговаря за тяхната безопасност и благополучие или не получат 
инструкции от това лице за това как да управляват устройството. Децата не трябва да играят с 
устройството. Дейностите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен 
ако не са под надзор. 

4. Този продукт не е предназначен за употреба върху участъци от тялото, които са претърпели 
някаква операция или имат белези. Не се препоръчва за употреба и от бременни жени и 
пациенти със сърдечни заболявания. 

5. Предупреждение: не засмуквайте вода в машината и не я мийте. 
6. Не носете колиета, обеци или каквито и да било бижута, докато използвате този продукт, 

Колиетата, обеците и другите видове бижута трябва да бъдат премахнати, преди използване 
на продукта. 

7. Ако почувствате болка, докато използвате този продукт, незабавно прекратете употребата му. 
8. Това не е медицински уред. Нищо, свързано с него, не трябва да се счита за медицински 

съвет, диагноза или лечение. 
9. Този продукт не е водоустойчив и не трябва да се използва под душа или при други ситуации, 

свързани с вода и мокрене. Не потапяйте устройството под вода. 
10. Не съхранявайте този продукт в банята или в помещение с високо съдържание на влага. 
11. Do not store or use this product near sources of heat or fire. Не съхранявайте и не използвайте този 

продукт в близост до източници на топлина или огън. 
12. Дръжте далеч от деца. Това устройство не е играчка, не трябва да се използва от деца и да се 

съхранява на достъпно за деца място. 
13. Не използвайте върху раздразнена кожа. Преустановете употребата, ако се появи дразнене. 
14. Внимавайте, когато използвате уреда около очите. 
15. Това устройство е предназначено само за домакинска и суха употреба. 
16. Никога не използвайте устройството без правилно поставена на смукателната дюза глава. 
17. Редовно премахвайте запушванията, причинени от прах, пух, косми и др., защото те 

значително намаляват мощността на засмукване и/или общата производителност на уреда. 
18. Съхранявайте на хладно и сухо място, когато не го използвате. 
19. Ако устройството не работи както трябва, ако е претърпяло рязък удар, ако е било 

изпуснато, повредено, оставено на открито или изпуснато във вода, не го използвайте. 
20. Това устройство никога не трябва да стои включено, когато не се използва, когато сменяте 

аксесоарите или по време на почистване. 
21. В случай на неизправност и/или повреда не се опитвайте сами да ремонтирате уреда и се уверете, 

че продуктът е правилно изкхвърлен в съответствие с местните закони. 
 
 
 



5 

 

 

 
Стъпки за монтаж на сондата  
Поставете филтърната гъба във филтърната чаша, както е показано по-долу; 

 
Първо извадете смукателната глава. 
Хванете я и я завъртете по посока на 
часовниковата стрелка, докато я 
издърпвате. 
 
Сега вземете капачката на дюзата и я 
завъртете по посока на часовниковата 
стрелка, като едновременно с това я 
издърпвате. 
Извадете старата или/и поставете нова 
филтърна гъба във филтърната чаша. 
Уверете се, че филтърната гъба е добре 
поставена в чашата. Сложете капачката на 
дюзата обратно върху дюзата (завъртете 
капачката по посока на часовниковата стрелка, 
за да затворите капачката обратно на място). 
 
Сега можете да поставите обратно 
смукателната глава. Хванете главата и я 
завъртете по посока на часовниковата стрелка, 
докато прилегне обратно към дюзата. 

 
Когато силиконовият пръстен е повреден или филтърната гъба е замърсена толкова, че се налага 
смяна, моля, сменете ги, както е описано по-горе. 

 

Преди употреба  
 

Забележка: Много важно е да се използва правилно! 
Преди да използвате продукта, трябва да разтворите порите с гореща вода (за предпочитане с гореща 
кърпа за няколко минути), така че мръсотията да бъде лесно изсмукана. 
• Преди да използвате продукта, използвайте пара, гореща 

кърпа или гел/крем за отстраняване на черни точки в 
продължение на 5 минути, за да може първо да разтворите 
порите си, осигурявайки оптимално представяне на продукта 

• Уверете се, че порите са напълно отворени след взимане на гореща 
вана или извършване на упражнения и поддържайте лицето 
влажно. 

• Моля, придвижвайте бавно по кожата. Не го задържайте 
продължително на едно място, за да избегнете нараняване на 
кожата. Може да изсмуква мазнини, бели връхчета, акне и 
сравнително плитки черни точки. Ако черната точка е сравнително 
дълбока, най-добре е да използвате уреда заедно с извличащ 
лосион. 

• Може да се погрижите за кожата, като използвате тонер или 
студена вода, за да свиете порите. 
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Инструкции  

СТЪПКА 1: Отстранете грима и почистете лицето си. 
СТЪПКА 2: Използвайте топла кърпа или уред за почистване на лице с пара, за да отворите порите. 
СТЪПКА 3: Нанесете извличащ лосион, за да освободите черните точки. 
СТЪПКА 4: В зависимост от вашите изисквания изберете някоя от четирите смукателни глави. 
Стартирайте с най-слабата мощност на засмукване. 
СТЪПКА 5: Движете уреда за премахване на черни точки напред и назад около порите с постоянна 
скорост, движете бавно, не задържайте на едно място твърде дълго, за да избегнете нараняване и не го 
натискайте силно и не издърпвайте вертикално. Не задържайте на едно място повече от 3 секунди; в 
противен случай ще се образуват зачервявания и кръвонасядания по лицето ви. 
СТЪПКА 6: След почистване на лицето, моля, използвайте студена кърпа, студена вода или течност за 
свиване, за да възстановите третираните пори. След почистване на лицето, нанесете маска за свиване на 
порите. 

 
Как да използвате различните нива на силата на засмукване? 

 
Вакуумният уред за пори е предназначен за различни типове кожа. Слабите смукателни нива 1 и 2 са 
подходящи за чувствителна и суха кожа. Моля, използвайте го първоначално със сондата за красота с 
малка дупка. Средното засмукване, ниво 3, е за неутрална кожа. Силното засмукване, ниво 4, е за мазна 
кожа, а най-силното ниво на засмукване, ниво 5, е предназначено за смесена кожа с големи пори. 
Натиснете бутона за захранване, за да стартирате слабо ниво 1. 
Натиснете бутона за захранване два пъти, за да стартирате слабо ниво 2. 
Натиснете бутона за захранване три пъти, за да стартирате средно ниво 3.  
Натиснете бутона за захранване четири пъти, за да стартирате силно ниво 4. 
Натиснете бутона за захранване пет пъти, за да стартирате силно ниво 5.  
Натиснете бутона за захранване 6 пъти, за да изключите уреда. 

 
 Дермабразио на кожата на лицето 
1.) Поставете микрокристалната сонда, почистете кожата на лицето и я 
подсушете.  
2.) Започнете от челюстта и преместете апарата отдолу нагоре 
3.) Поставете апарата върху бузата и придвижете от средата към двете страни 
4.) Поставете апарата на челото и придвижете от средната до долната страна 
5.) Поставете устройството в Зона 1 и го преместете отдолу нагоре. 

 
Почистване на комедоните, мазнините, остатъчната козметика и т.н. 
1.) Поставете голямата или малката сонда (изберете в зависимост от типа 
кожа).  
2.) Прилепете дупката на сондата  към областта на кожата, която ще 
третирате. Движете в една посока, вместо нагоре-надолу и не 
използвайте продължително време наведнъж. 
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Грижа за фините бръчки 
1.) Монтирайте елипсовидната сонда 
2.) Задръжте машината, когато третирате ъглите на очите, носа, устата и други части на лицето, 
регулирайте според вашите нужди. 
3.) Можете да засмучете областта, където трябва да третирате и да освободите бързо, отново и отново 
в продължение на 5 минути на процедура. 
 
Забележки: 

• Не забравяйте да придвижвате уреда по време на употреба, не задържайте на едно място 
твърде дълго 

•  Преди да използвате продукта, използвайте уред за пара, гореща кърпа или гел/крем за 
отстраняване на черни точки върху кожата в продължение на 5 минути, за да се отворят 
порите, което ще осигури най-добрия резултат от използването на уреда. 

 
ВНИМАНИЕ: Моля, не засмуквайте една и също зона през 
цялото време, тъй като кожата може да стане червена или 
лилава. Ако стане лилава или набъбне, незабавно спрете 
да използвате уреда. Моля, направете студен компрес, а 
след това горещ компрес или посетете лекар на 
следващия ден. 

ПРАВИЛНА УПОРТЕБА: Никога не задържайте уреда в една 
точка. Можете да задържите максимум 3 секунди в една 
точка. Не използвайте устройството вертикално върху 
кожата. Винаги го плъзгайте напред или назад, за да 
предотвратите появата на лилава и червена кожа. 

 

  Поддръжка  
 

След всяка употреба почиствайте смукателната глава, като я изплаквате с топла вода. Оставете 
смукателната глава да изсъхне на въздух. Не се опитвайте да почистите самия уред, изпаквайки го с вода, 
тъй като той не е водоустойчив. За да го почистите, избършете с мека влажна кърпа. 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 
 

• След като употреба на вакуумният уред за пори, уверете се, че сте нанесли овлажнител върху 
третираната зона. 

• Преди и след употреба не използвайте ексфолианти за лице или други ексфолиращи продукти. 
• Не натискайте силно, докато използвате вакуумният уред за почистване на пори. Способността 

му да засмуква е достатъчна за ефективно почистване на порите. 

Образуването на зачервяване е нормално и ще изчезне бързо. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Уредът за вакуумно почистване на пори може да се използва веднъж седмично при суха 
кожа. При мазна и смесена кожа може да се използва два пъти седмично. Не го използвайте по-дълго от 
пет минути на ден. 
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ: 

• Ако уредът не работи, уверете се, че смукателната глава е правилно поставена или проверете 
дали не трябва да бъде почистен някой от компонентите 

• Ако уредът работи по-бавно, почистете смукателната глава и го заредете.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне 

 Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци 
в целия ЕС. За предотвратяване на евентуална вреда на околната среда или на човешкото 
здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци; рециклирайте го отговорно, за да 
популяризирате устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да 
върнете използван уред, моля използвайте системите за връщане и събиране или се 
свържете с търговеца, където е закупен продуктът. Те могат да приберат този продукт за 
екологично рециклиране. 

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията и приложимите 
директиви на ЕО. 
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