
ASPIRATOR FACIAL PENTRU 
CURĂȚAREA PORILOR KILPOR 2.0 

Model Nr.: XN-8030 

MANUAL DE UTILIZARE



Pentru utilizator 
 
Vă mulțumim că ați ales produsele noastre. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte 
de a utiliza produsul nostru și pentru a înțelege  cât mai bine cum să folosiți în mod corect 
produsul, precum și tot ceea ce trebuie să știți despre acesta. Utilizați întotdeauna produsul în 
conformitate cu instrucțiunile din prezentul manual pentru a evita posibilele defecțiuni ale 
produsului și eventualele leziuni. Vă rugăm să țineți la îndemână acest manual pentru orice situații 
de urgență.   
Prezentarea Produsului 
 
Aspiratorul facial pentru curățarea porilor și a acneei este un dispozitiv de înfrumusețare cu 
funcție de dermabraziune, fiind conceput pentru a curăța porii, a aspira grăsimea facială și alte 
urme de murdărie de pe piele. Acest aparat portabil de înfrumusețare pentru dermabraziunea 
feței este livrat cu 4 capete de aspirație interschimbabile, cu 4 funcții diferite (de exfoliere a 
pielii, de întindere a feței, de curățare a porilor, a punctelor negre și acneei și eliminarea 
ridurilor). Aspiratorul facial pentru curățarea porilor Kilpor 2.0 dispune de 5 moduri diferite de 
aspirare extrem de puternice, care răspund tuturor cerințelor utilizatorului. 
   
Specificații tehnice  
 
Număr Model: XN-8030         Curent Nominal: ≤500 mA 
Dimensiunile Produsului: 180 * 40 * 39 mm         Capacitatea Bateriei: 1000 mA 
Putere: 0.7 W         Interval de Încărcare: aproximativ 90 min 
Tensiuna de Intrare: DC 5V Interval de Utilizare: aproximativ 2.5 ore 

  
Conținutul pachetului  

   
 

1. Unitatea principală 1x  
2. Capete  de aspirație multifuncționale 4x 

(1 x Cap Mare cu Găuri Circulare, 1 x Cap 
Mic cu Găuri Circulare, 1 x Cap Oval cu 
Găuri, 1 x Cap Artificial cu Sondă)  

3. Pachet cu Bureți și Inele Siliconice  
4. Cablu de încărcare USB 1x  
5. Instrucțiunile produsului 1x 
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Prezentarea pieselor componente  
 
 
 

1. Sonda (ușor de schimbat)  
2. Butonul de alimentare (cu cinci viteze)  
3. Indicator LED pentru status încărcare  
4. Orificiu de încărcare  

 
 

Atunci când încărcați produsul vă rugăm să conectați 
cablul USB la încărcător (nu este inclus) sau la computer. 
Lumina roșie a ledului indică faptul că dispozitivul se 
încarcă, în timp ce lumina verde se va aprinde atunci 
când se termină încărcarea aparatului.  

 
 
 

Prezentarea sondei 
 
Patru sonde alternative   

Înfrumusețați-vă pielea cu ajutorul micro-cristalelor  
Capul cu particule microcristaline artificiale este conceput pentru a curăța 
pielea și pentru a elimina resturile de piele moartă de pe suprafața feței.  

 
 
Sonda cu gaura rotundă mare (nivel puternic de aspirație)  
Această sondă, care dispune de un nivel de aspirație puternic, este destinată în 
principal comedoanelor, punctelor de grăsime, a prafului, reziduurilor produselor 
cosmetice, etc. Persoanele cu pielea fragilă sau subțire trebuie să aibă o 
deosebită atenție cu această sondă. Se recomandă folosirea o dată pe 
săptămână, timp de 5 minute și în funcție de necesitățile pielii.  
 
 

Sonda cu gaura rotundă mică (nivel redus de aspirăție)  
Această sondă poate fi folosită pentru a aspira comedoanele, punctelor grase, a 
prafului, reziduurilor produselor cosmetice și altor substanțe. Recomandată 
pentru pielea fragilă sau subțire.  

 
 
Sonda elipsoidală (nivel redus de aspirație)  
Această sondă eliptică cu o gaură mică poate fi folosită pentru îngrijirea 
zilnică a pielii. Este recomandată pentru ridurile din jurul ochilor sau gurii, 
care pot fi aspirate rapid, apoi eliberate din nou, până în momentul în care 
se atenuează. Puteți utiliza, de asemenea, funcția de ridicare/coborâre. 
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AVERTIZĂRI 
 
1. Înainte de a începe să folosiți dispozitivul asigurați-vă că fața și mâinile dvs. sunt uscate și fără 

urme de apă sau alte lichide. Dacă lichidul intră în aparat, acesta se va deteriora. 
2. Asigurați-vă că buretele filtrant este introdus corespunzător în cupa filtrului și că buretele este 

uscat și nu sunt prezente pe acesta urme de apă sau alte lichide. De asemenea, atenție sporită 
la prezența apei sau a altor lichide pe piele, care nu trebuie să ajungă în pompa de aspirare a 
dispozitivului, ceea ce ar putea conduce la blocajul aparatului și la funcționarea 
necorespunzătoare. 

3. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu dizabilități fizice, 
senzoriale sau mentale ori lipsă de experiență și / sau cunoștințe insuficiente de operare, cu 
excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor 
sau dacă primesc instrucțiuni de la această persoană cu privire la modul de operare a 
aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere 
nu trebuie să fie executate de către copii decât dacă aceștia sunt supravegheați de o persoană 
adultă responsabilă. 

4. Acest produs nu se folosește pe zone ale corpului care au fost supuse unei operații sau care 
prezintă cicatrici. Nu este recomandat femeilor însărcinate și pacienților cu boli cardiace. 

5. Avertisment: nu spălați aparatul și nici nu îl stropiți cu apă. 
6. Nu purtați coliere, cercei sau bijuterii faciale în timp ce folosiți acest produs. Colierele, cerceii și 

alte tipuri de bijuterii trebuie îndepărtate înainte de folosirea produsului. 
7. Dacă simțiți durere în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți imediat utilizarea acestuia. 
8. Acesta nu este un dispozitiv medical. Nimic din ceea ce este prezentat în acest manual nu 

trebuie considerat a fi sfaturi medicale, diagnostic sau tratament de natură medicală. 
9. Acest produs nu este impermeabil și nu trebuie utilizat în duș sau în orice situație sau zona 

care implică prezența apei. Nu scufundați aparatul în apă. 
10. Nu depozitați acest produs în baie sau într-o cameră cu un nivel ridicat de umiditate. 
11. Nu depozitați și nu folosiți acest produs lângă surse de căldură sau foc. 
12. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest dispozitiv nu este o jucărie și nu ar trebui să fie folosit 

de copii și trebuie  depozitat într-un loc inaccesibil pentru aceștia. 
13. A nu se folosi pe pielea iritată. Întrerupeți utilizarea dacă pielea prezintă urme de iritație. 
14. Manifestați maximă atenție atunci când îl folosiți în zona ochilor. 
15. Acest aparat este destinat numai uzului casnic și într-un mediu uscat. 
16. Nu folosiți niciodată dispozitivul fără unul dintre capetele de aspirație instalate corect în duza 

de aspirație. 
17. Îndepărtați în mod regulat blocajele cauzate de praf, puf, păr etc., deoarece reduc foarte mult 

puterea de aspirație a dispozitivului și / sau nivelul general de performanța. 
18. Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros atunci când nu îl utilizați. 
19. Dacă aparatul nu funcționează așa cum trebuie, a suferit un șoc, a fost aruncat, deteriorat, 

lăsat în aer liber sau aruncat în apă, nu îl mai folosiți. 
20. Acest dispozitiv nu trebuie să fie niciodată pornit atunci când nu este folosit, în timp ce îi 

înlocuiți accesoriile sau în timpul curățării. 
21. În caz de defecțiune și / sau daune nu încercați repararea aparatului pe cont propriu și 

asigurați-vă că produsul este eliminat în mod corespunzător și în conformitate cu legislația 
locală. 
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 Etapele de instalare a sondei de înfrumusețare 
 
Montați buretele filtrant în cupa filtrului, așa cum se arată mai jos;  
 

Mai întâi scoateți capul de aspirație. 
Prindeți capul de aspirație și rotiți-l în 
sensul acelor de ceasornic în timp ce îl 
trageți afară. 
Acum apucați capacul duzei și rotiți-l în 
sensul acelor de ceasornic, în timp ce îl 
trageți ușor în afară.  
Îndepărtați buretele vechi sau / și 
introduceți noul burete filtrant în cupa 
filtrului.  
Asigurați-vă că buretele filtrant este bine 
plasat în cupă. Montați capacul din nou pe 
duză (rotiți capacul în sensul acelor de 
ceasornic pentru a închide capacul la loc). 
Acum puteți monta înapoi capul de aspirație. 
Prindeți capul și rotiți-l în sensul acelor de 
ceasornic până când se potrivește din nou în 
duză. 

 
Atunci când inelul siliconic este deteriorat sau când burețelul filtrant este murdar și trebuie 
înlocuit, vă rugăm să-l înlocuiți și să-l instalați așa cum este descris mai sus.   
Înainte de utilizare 
 
De Reținut: Este extrem de important să folosiți aparatul în modul corect!  
Înainte de a utiliza produsul, trebuie să vă deschideți porii faciali folosind apă caldă (de preferință 
cu ajutorul unui prosop umezit cu apă fierbinte, timp de câteva minute), astfel încât murdăria să 
poată fi aspirată cu mai multă ușurință. 

 
• Înainte de a utiliza produsul, folosiți abur fierbinte sau un prosop 

încălzit ori un gel / cremă pentru eliminarea punctelor negre, timp de 
5 minute, pentru a se deschide complet porii de pe față. Efectuarea 
acestei operațiuni va asigura obținerea celei mai bune performanțe 
din partea produsului. 

• Asigurați-vă că porii sunt complet deschiși făcând o baie fierbinte sau 
exerciții fizice și mențineți-vă fața umedă. 

• Vă rugăm să-l mișcați încet de-a lungul pielii. Nu insistați prea mult 
timp într-o anumită zonă pentru a evita rănirea pielii. Poate aspira 
punctele de grăsime din pielea facială, punctele albe, acneea și 
punctele negre care sunt relativ superficiale. Dacă punctele negre 
sunt relativ profunde, cel mai bine este să folosiți aparatul împreună 
cu o loțiune. 

• Puteți îngriji pielea folosind o loțiune de tonifiere a pielii sau 
apă rece pentru a micșora porii.   

5 



Instrucțiuni 
 
 
 
 
 
 
 
PASUL 1: Îndepărtați machiajul și curățați-vă fața. 
PASUL 2: Folosiți un prosop încălzit sau aburi pentru a vă umezi fața și pentru a vă deschide porii. 
PASUL 3: Aplicați o loțiune derivată pentru a debloca punctele negre. 
PASUL 4: Alegeți unul dintre cele patru capete de aspirație, în funcție de nevoile dvs. Începeți cu 
cea mai scăzută putere de aspirație. 
PASUL 5: Mutați dispozitivul de curățare a punctelor negre înainte și înapoi în jurul porilor, cu o 
viteză constantă, mișcați lent, nu insistați prea mult timp acționând într-un anumită zonă, pentru a 
evita rănirea, nu apăsați cu putere și nici nu trageți de dispozitiv în direcție verticală. Nu insistați 
într-un singur loc mai mult de 3 secunde; altfel o să rămână urme de roșeață și vânătăi pe față. 
PASUL 6: După curățarea feței, vă rugăm să folosiți un prosop îmbibat cu apă și care a fost ținut la 
gheață, apă rece sau o loțiune specială pentru strângerea la loc a porilor tratați. După curățarea 
feței, aplicați o mască facială pentru a se micșora porii. 
 
Cum alegeți nivelul de aspirație corect?  
Dispozitivul de curățare a porilor a fost conceput pentru toate tipurile de piele. Nivelurile 1 și 2 de 
aspirație sunt potrivite pentru pielea sensibilă și uscată. Vă rugăm să utilizați  prima dată sonda de 
înfrumusețare cu găuri mici. Nivelul 3, cel cu putere de aspirație medie, este pentru pielea neutră. 
Nivelul cel mai ridicat de aspirație, nivelul 4, este pentru pielea grasă, iar cel mai puternic nivel de 
aspirație, nivelul 5, este conceput pentru pielea mixtă cu pori mari. 
 
Apăsați butonul de pornire și veți porni dispozitivul de la cel mai scăzut nivel - 1. 
Apăsați de două ori butonul de pornire pentru a porni de la nivelul scăzut - 2. 
Apăsați de trei ori butonul de pornire pentru a porni de la un nivel mediu - 3. 
Apăsați butonul de pornire de patru ori pentru a porni de la un nivel mai înalt - 4. 
Apăsați butonul de pornire de cinci ori pentru a porni de la nivelul cel mai ridicat - 5. 
Apăsați butonul de pornire de șase ori pentru a opri dispozitivul. 
 

Dermabraziunea pielii faciale  
 

1.) Montați sonda cu micro-cristale, curățați pielea feței și uscați-o. 
2.) Porniți cu mișcări de la maxilar și mișcați aparatul de jos în sus. 
3.) Plasați aparatul pe obraz și mișcați-l pe zona de mijloc a ambelor 
părți 
4.) Plasați aparatul pe frunte și mișcați-l din zona de mijloc către partea 
de jos 
5.) Plasați dispozitivul în Zona 1 și mișcați-l de jos în sus. 

 

Curățarea comedoanelor, a punctelor de grăsime, reziduurilor 
produselor cosmetice și altor impurități  
1.) Instalați sonda mare sau mică (alegeți sonda și viteza în funcție de 
pielea dvs). 2.) Aliniați orificiul sondei cu zona pielii ce trebuie 
îngrijită, deplasați aparatul mai degrabă într-o direcție decât înainte și 
înapoi și nu îl folosiți prea mult timp în aceeași zonă. 
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Îngrijirea ridurilor fine  
1.) Instalați sonda elipsoidală 
2.) Plasați aparatul în zonele de la colțurile ochilor, ale nasului, gurii și a altor părți ale feței și 
reglați viteza în funcție de nevoile dvs. 
3.) Puteți aspiră zona care trebuie îngrijita și să o eliberați rapid, să o aspirați și apoi să o eliberați 
din nou, timp de 5 minute. 
 
Notes: 

• Nu uitați să continuați să mișcați aparatul atunci când îl folosiți și nu insistați
prea mult timp într-o singură zonă. 

• Înainte de a utiliza produsul, folosiți abur fierbinte sau un prosop încălzit ori un
gel / cremă pentru eliminarea punctelor negre de pe piele, timp de 5 minute, 
pentru a deschide complet porii și pentru a asigura cel mai ridicat nivel de 
performanța al aparatului. 

ATENȚIE: Vă rugăm să nu aspirați aceeași zonă pentru 
o perioadă îndelungată de timp, deoarece pielea poate
capătă o nuanță roșiatică sau violetă. Dacă zona 
aspirată capătă nuanța violet sau se umflă, opriți
imediat dispozitivul. Vă recomandăm să aplicați o
compresă cu apă rece, apoi o compresă fierbinte și să
consultați un medic, cel mai târziu, a doua zi.

MODUL DE UTILIZARE CORECT: Nu mențineți niciodată 
dispozitivul într-o singură zonă. Puteți ține aparatul într-
o singură zonă pentru maxim 3 secunde. Nu folosiți 
dispozitivul vertical pe piele. Glisați întotdeauna înainte 
sau înapoi pentru a preveni apariția de urme de culoare 
violet și roșie pe pielea dvs.  

Întreținere

După fiecare utilizare, curățați capul de aspirație și clătiți-l cu apă caldă. Lăsați capul de aspirație să 
se usuce. Nu încercați să curățați unitatea principală clătind-o cu apă, deoarece nu este rezistentă 
la apă. Pentru a curăța unitatea principală, ștergeți-o cu o cârpă moale și umedă. 

SFATURI UTILE  
• Slight redness is normal and will disappear after short time. După ce folosiți aspiratorul

facial de curățat porii, asigurați-vă că aplicați o loțiune sau o cremă hidratantă pe zona pe 
care ați utilizat produsul. 

• Înainte și după utilizare, nu folosiți scruburi faciale sau alte produse exfoliante. 
• Nu apăsați puternic în jos în timpul folosirii aspiratorului facial. Capacitățile de aspirație

sunt suficiente pentru a vă curăța porii în mod eficient. 

Înroșirea ușoară a pielii este normală și va dispărea după o scurtă perioadă de timp. 

DE REȚINUT: Aspiratorul poate fi utilizat o dată pe săptămână pe pielea de tip uscat. Pe pielea 
grasă și mixtă, poate fi folosită de două ori pe săptămână. Nu-l folosiți mai mult de cinci minute pe 
zi. 
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DEPANAREA PRODUSULUI: 

• Dacă aparatul nu funcționează, asigurați-vă că partea de aspirație este instalată 
corect sau verificați dacă există vreo componentă care trebuie curățată. 

• Dacă aparatul funcționează mai lent, curățați capul de aspirație și încărcați produsul.

Instrucțiuni de reciclare și eliminare a produsului   

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri 
menajere conform directivelor Uniunii Europene. Pentru a preveni posibile daune 
aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor reciclați 

produsul în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru 
a returna dispozitivul folosit, utilizați sistemele de retur și colectare sau contactați vânzătorul de la 
care ați achiziționat produsul. Acesta poate prelua produsul în vederea reciclării, în condiții de 
siguranță pentru mediul înconjurător.    

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE 
aplicabile. 
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