
VAKUUMSKI ČISTILEC POR KILPOR 2.0  

 

 

Št. modela: XN-8030 

NAVODILA ZA UPORABO 
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Uporabniku 

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta 

navodila za uporabo. Prepričajte se, da uporabo razumete. Izdelek vedno uporabljajte v skladu s 

tem priročnikom, da se izognete morebitnim okvaram izdelka in telesnim poškodbam. Prosimo, 

shranite ta priročnik za nadaljnjo uporabo. 

Opis izdelka 

Čistilec por z negativnim vakuumskim tlakom je lepotilna naprava s funkcijo 

dermabrazije, s katero očistite pore ter posesate olje in druge umazanije s kože. Ta 

prenosni mikrodermabrazijski lepotni aparat ima 4 izmenljive sesalne glave s 4 različnimi 

funkcijami (piling kože, napenjanje kože, čiščenje por in aken ter zmanjševanje gub). 

Vakuumski čistilec Kilpor 2.0 ima 5 različnih moči sesanja, da lahko kar najbolje zadovolji 

zahteve različnih uporabnikov. 

Tehnične specifikacije 
 
Številka modela: XN-8030 
Velikost izdelka: 180*40*39 mm 
Moč: 0.7 W 
Vhodna napetost: DC 5V 

Nazivni tok: ≤500 mA 
Kapaciteta baterije: 1000 mA  
Čas polnjenja: približno 1.5 h 
Čas delovanja: približno  2.5 h 

Vsebina paketa 

 

1. Glavna enota 1x 

2. Večnamenska sesalna glava 4x (1 x glava z 

veliko okroglo luknjo, 1 x glava z majhno 

okroglo luknjo, 1 x glava z ovalno luknjo, 1 

x glava z mikrokristali) 

3. Paket gobic in gumijastih obročkov 

4. USB  polnilni kabel 1x 

5. Navodila uporabo 1x 

 



3 
 

Sestavni deli naprave 

 

1. Sesalna glava (z možnostjo menjave) 

2. Gumb za vklop (pet jakosti) 

3. LED indikator polnjenja 

4. Polnilna vtičnica 

 

 

Opis sesalnih glav 

Štiri alternativne sesalne glave: 

 

Olepšajte kožo z mikrokristalom 
Glava z delci umetnih mikro-kristalov je namenjena čiščenju kože in 

odstranjevanju mrtve kože s površine kože.   

 

Glava z veliko okroglo luknjo (močno sesanje) 
Glava je namenjena močnemu sesanju umazanije, komedonov, olj in ostankov 

kozmetike ter ličil. Osebe z občutljivo in tanko kožo naj bodo pri uporabi izredno 

previdne. Uporabljajte enkrat na teden in največ 5 minut naenkrat. Ravnajte se 

glede na stanje kože.  

Glava z majhno luknjo (šibko sesanje) 
Glavo se lahko uporablja pri občutljivi koži s šibkim sesanjem, za sesanje 

komedonov, olj, prahu, ostankov kozmetike ter ličil.  

 

Glava z ovalno luknjo (šibko sesanje) 
Glava se lahko uporablja za vsakodnevno nego kože. Za gube okoli očes ali ust. 

Sesalno glavo prislonite na območje gubic in hitro sprostite. Večkrat ponovite.  

Uporabljate lahko tudi tako, da kožo privzdignete od spodaj navzgor.  

 

 

 
 

Ko želite napravo napolniti, USB-kabel priključite na 
polnilnik (ni priložen) ali računalnik. Ko se naprava 
polni bo svetila rdeča lučka, ko je polnjenje končano 
bo zasvetila zelena lučka. 
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OPOZORILA 

1. Pred rokovanjem z napravo posrbite, da so vaše roke in obraz suhi. Vstop vode ali druge 

tekočine v napravo bo povzročilo okvaro naprave.  

2. Prepričajte se, da je filtrirna gobica pravilno nameščena v filtrirno skodelico in da je gobica 

suha. Gobica ne sme biti napojena z vodo ali katerokoli drugo tekočino. Pred uporabo 

naprave, z obraza obrišite vodo ali katerokoli drugo tekočino, saj se bo v nasprotnem primeru, 

umazanija, voda ali druga tekočina vsrkala v napravo, kar pa bo napravo zamašilo in 

povzročilo nepravilno delovanje.   

3. Naprava ni namenjena uporabi otrok in oseb z zmanjšanimi psihofizičnimi ali senzoričnimi 

sposobnostmi ter osebam s pomanjkljivim znanjem in izkušnjami z aparatom, razen pod 

nadzorom osebe odgovorne za njihovo varnost oz. če jih je le-ta seznanila s pravilno uporabo. 

Otroci naj se ne igrajo  z napravo. Otroci naj naprave ne čistijo in vzdržujejo, razen če so pod 

nadzorom. 

4. Izdelka ne uporabljajte na predelih z brazgotinami in kjer ste bili operirani. Nosečim ženskam 

in srčnim bolnikom uporabo naprave odsvetujemo.   

5. Pozor: v napravo ne dovajajte vode in naprave nikoli ne čistite z vodo.  

6. Pred uporabo izdelka vedno odstranite uhane, ogrlice in kakršni koli drug nakit. 

7. Če med uporabo izdelka občutite bolečine, nemudoma prenehajte z uporabo. 

8. Ta naprava ni medicinski pripomoček. Izdelek se nikakor ne sme smatrati kot nadomestek za 

zdravniška priporočila, diagnozo ali zdravljenje 

9. Izdelek ni vodoodporen. Ne uporabljajte ga pod prho ali kjer koli drugje, kjer bi lahko prišel v 

stik z vodo. 

10. Izdelka ne shranjujte v kopalnici oziroma v prostorih, kjer je prisotna visoka stopnja vlage 

11. Izdelka ne shranjujte v bližini virov toplote ali odprtega ognja. 

12. Hranite zunaj dosega otrok. Izdelek ni igrača. Shranjujte jo na mestu, ki je nedosegljivo 

otrokom. 

13. Naprave ne uporabljajte na razdraženi koži. Če se pojavi draženje kože, prenehajte z uporabo 

izdelka. 

14. Bodite previdni, ko izdelek uporabljate v bližini oči. 

15. Naprava je namenjena izključno suhi uporabi v gospodinjstvu. 

16. Izdelka nikoli ne uporabljajte brez pravilno nameščenih sesalnih glav. 

17. Iz odprtin odstranite prah, mucke, lase ipd., saj bodo zmanjšali sesalno moč in zmogljivost 

delovanja pripomočka.  

18. Napravo shranite na suhem in hladnem mestu. 

19. Izdelka ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če vam je padel na tla, če je poškodovan, če ste 

ga pustili na prostem ali če je padel v tekočino. 

20. Pred čiščenjem, zamenjavo nastavkov, ali če izdelka ne uporabljate, ga vedno izklopite. 

21. V primeru napak ali poškodb izdelka, ga nikoli ne skušajte popraviti sami. Poskrbite za 

primerno ločevanje odpadkov v skladu z lokalno zakonodajo. 
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Koraki za namestitev sesalne glave 

Filtrirno gobico vstavite v filtrirno skodelico kot prikazuje slika spodaj; 

 

Najprej odstranite sesalno glavo. Primite za 
sesalno glavo ter jo zavrtite v smeri urinega 
kazalca, pri čemur jo rahlo povlecite navzven.  
 
Zdaj primite za pokrovček šobe in ga zavrtite 
v smeri urinega kazalca pri čemur ga rahlo 
povlecite navzven.  
Odstranite staro in/ali namestite novo 
filtrirno gobico v filtrirno skodelico. 
Prepričajte se, da je gobica dobro nameščena 
na svoje mesto. Pokrovček šobe namestite 
nazaj (pokrovček zavrtite v smeri urinega 
kazalca in ga rahlo potisnete na svoje mesto).   
 
Sesalno glavo namestite nazaj na šobo. 
Primite sesalno glavo in jo rahlo potisnite 
nazaj na šobo, pri tem jo zavrtite v smeri       
urinega kazalca.   

Če je silikonski obroč poškodovan ali pa je filtrirna gobica umazana, ju je potrebno zamenjati. 

Zamenjajte ju tako, kot je opisano zgoraj.  

 

Pred uporabo 
 
Opomba: Pravilna metoda uporabe je zelo pomembna!   
Pred uporabo naprave, najprej odprite pore s pomočjo vroče 
vode (po možnosti z vročo brisačo), da se umazanija zlahka 
izsesa. 

 Pred uporabo naprave, uporabite vročo paro, vročo brisačo 
ali gel za odstranjevanje ogrcev za 5 minut, da se vaše pore 
popolnoma odprejo. Tako zagotovite najboljšo učinkovitost 
izdelka.   

 Po vroči kopeli ali vadbi poskrbite, da so pore popolnoma 
odprte obraz pa ohranite vlažen.  

 Z napravo počasi in nežo drsite po koži. Ne ostanite na enem 
mestu dlje časa, da ne poškodujete kože.  Naprava lahko 
izsesa maščobo, mozolje, akne  in relativno plitke ogrce. Če 
so ogrci razmeroma globoki, je najbolje, da uporabite tudi 
losjon za odstranjevanje ogrcev.   

 Nego kože lahko naredite z uporabo tonika ali hladne vode, 
da skrčite pore. 
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Uporaba 

 
1. KORAK: odstranite ličila in očistite obraz 
2. KORAK: Uporabite toplo brisačo ali obrazni parnik, da odprete pore.  
3. KORAK: nanesite nekaj losjona za odstranjevanje ogrcev.  
4. KORAK: Glede na vaše zahteve izberite eno izmed štirih sesalnih glav. Pričnite z najnižjo močjo 
sesanja.  
3. KORAK: Čistilec por s konstantno hitrostjo premikajte naprej in nazaj okoli pore. Premikajte se 
počasi in se na enem mestu ne zadržujte predolgo, saj se koža lahko poškoduje. S čistilcem na kožo 
ne pritiskajte močno in ga ne vlecite navpično navzgor. Na enem in istem mestu ne ostanite več kot 
3 sekunde; sicer boste na obrazu pustili rdečico in modrice.  
6. KORAK: Po čiščenju obraza uporabite hladno brisačo ali hladno, da pore skrčite. Po čiščenju 
obraza lahko  na obraz nanesite še masko za krčenje por. 
 
Kako izbrati raven vakuumske moči? 
Vakuumski čistilec por je zasnovan za različne tipe kože. Raven 1 in 2, sta primerni za občutljivo in 
suho kožo. Ob prvi uporabi naprave, prosimo izberite sesalno glavo z majhno luknjo. Srednja raven 
3, je namenjena uporabi na nevtralni koži. Močna raven sesanja 4 je primerna za mastno kožo,  
najmočnejša raven 5, pa je zasnovana za mešano kožo z velikimi porami.  
 
Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Naprava bo pričela delovati z najnižjo močjo - raven 1.  
Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da vklopite nizko moč sesanja – raven 2. 
Pritisnite gumb za vklop trikrat, da vklopite srednjo moč sesanja – raven 3.  
Pritisnite gumb za vklop štirikrat, da vklopite močno moč sesanja – raven 4. 
Pritisnite gumb za vklop petkrat, da vklopite najmočnejšo moč sesanja – raven 5.  
Pritisnite gumb za vklop šestkrat, da napravo izklopite.  
 

                                             Dermabrazija za kožo obraza  
1.) Na napravo namestite sesalno glavo z mikrokristali. Kožo obraza 
očistite in jo posušite.  
2.) Z napravo pričnite drseti po koži od čeljusti navzgor.  
3.) Napravo postavite na ličnico in jo pomakajte od sredine na obe strani.  
4.) Napravo postavite na temena in jo pomikajte s sredine navzgor.   
5.) Naravo postavite na območje T-predela in jo premikajte od spodaj 
navzgor.  
 
Očistite komedone, maščobo in ostanke ličil  
1.) namestite sesalno glavo z veliko ali majhno luknjo (glavo in raven moči 

izberite glede na vaš tip kože). 2.) Luknjo čistilne glave poravnajte z 

območjem kože, ki ga želite očistiti ter se pričnite pomikati v eno smer. 

Premikanje v eno smer je boljše kot pa premikanje naprej in nazaj. 

Naprave ne uporabljajte predolgo.   
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Nega drobnih gubic  

1.) Namestite sesalno glavo z ovalno luknjo 

2.) Z napravo se pomikajte po delih, kjer želite zgladiti gubice (kotički oči, nosu, ust in drugih delov).  

3.) Sesalno glavo prislonite na območje gubic in hitro sprostite. Večkrat ponovite. Napravo lahko 

uporabljate največ 5 minut naenkrat.  

 

Opombe: 

 Ne pozabite, da je med uporabo, napravo potrebno premikati, na enem mestu ne 

ostanite predolgo.  

 Pred uporabo naprave, uporabite vročo paro, vročo brisačo ali gel za odstranjevanje 

ogrcev za 5 minut, da se vaše pore popolnoma odprejo. Tako zagotovite najboljšo 

učinkovitost izdelka.   

POZOR: Prosimo, da ne sesate istega območja ves čas, 

saj se lahko koža obarva rdeče ali vijolično. Če postane 

vijolična ali nabrekne, takoj prenehajte z uporabo 

naprave. Naredite si hladen obkladek in nato še vroč 

obkladek. Po potrebi poiščite zdravnika. 

 

PRAVILNA UPORABA: Naprave nikoli ne držite na enem 

mestu. Na eni točki lahko napravo zadržujete največ 3 

sekunde. Naprave ne uporabljajte navpično na kožo. 

Vedno jo potiskajte naprej ali nazaj, da preprečite 

nastanek modric in rdečice.  

 

 Vzdrževanje 
 

Po vsaki uporabi očistite sesalni nastavek pod curkom tople vode. Pustite, da se posuši. Glavne 

enote nikoli ne spirajte pod vodo in je ne potapljajte v tekočine, saj ni vodoodporna. Obrišite jo z 

mehko, vlažno krpo. 

KORISTNI NASVETI  

 Po uporabi naprave KilPor 2.0 na obraz nanesite vlažilno kremo. 

 Pred in po vsaki uporabi naprave, ne uporabljajte pilingov ali podobnih izdelkov. 

 Med uporabo, naprave ne pritiskajte preveč na kožo. Njena sesalna moč je dovolj 

zmogljiva, da učinkovito očisti pore. 

Rahla rdečica očiščenega mesta je običajen pojav in bo kmalu izginila. 

OPOMBA: napravo uporabljate le enkrat tedensko. Pri mastnem in mešanem tipu kože jo lahko 

uporabljate dvakrat tedensko. Napravo uporabljajte največ 5 minut dnevno. 
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REŠEVANJE TEŽAV: 

• Če naprava ne deluje, se prepričajte, da je sesalna glava pravilno nameščena oziroma ali je 

potrebno kakšen sestavni del očistiti.

• Če pripomoček deluje vse počasneje, očistite sesalno glavo in izdelek napolnite.

Pravilno odlaganje odpadkov 

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega 

izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za 

pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in 

človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje 

materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 

tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali 

trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 

https://vigoshop.si/

