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hu   Használati útmutató

Pórustisztító



Kedves Vásárlónk!

Új pórustisztító készüléke vákuum technológiával 
 kitisztítja az eldugult pórusokat és eltávolítja az elhalt 
hámsejteket, a kisebb ráncokat pedig mikrodermabrá-
zióval  simítja ki. Eközben serkenti a bőr vérellátását,  
így bőre frissebb és üdébb lesz. 
Mindenképpen vegye figyelembe a használati útmutató-
ban található előírásokat, hogy a készülékkel elérje a 
 kívánt eredményt.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!
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Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. 
Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági elő
írásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése 
 érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja  
a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később 
 ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, 
az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre utal. 

Ez a jel az elektromos áram használatából adódó 
sérülésveszélyre utal.

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és 
életveszély re utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal.

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódá
sokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.
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Biztonsági előírások 

Rendeltetés

• A termék a bőr alapos tisztítására 
 szolgál. 
Mindennapos használatra nem alkalmas, 
hetente legfeljebb 2szer alkalmazható.

• A termék magánjellegű felhasználásra 
alkalmas, üzleti célokra, pl. kozmetikai 
stúdiókban, nem használható. Gyógyá
szati kezelésekre nem alkalmas.

• A készüléket csak száraz, belső helyisé
gekben használja. 

Ne használja a készüléket …
…  közvetlenül olyan bőrfelületen, ame

lyen nyílt seb, égési sérülés, bőrkiütés, 
bőrduzzanat vagy irritáció, pikkelysö
mör, sérülés, fertőzés (hólyagosodás), 
májfolt vagy szemölcs található,

…  a szemhéjakon, ajkakon, mellbimbón,  
a nemi szerveken.

…  napozás után (várjon min. 1–3 napot),
…  bőrbetegségek, pl. rosacea esetén, 
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…  vérellátási zavarok, cukorbetegség, 
 tuberkulózis, daganat, zúzódás, 
 arcidegzsába, pajzsmirigy megbete
gedése, herpesz esetén, 

… műtét után,
…  orvos által felírt, bőrön alkalmazott 

gyógyszer 6 hónapon belül történt 
használata esetén,

…  ha az elmúlt 3 hónapban sugárkezelést 
vagy kemoterápiát kapott.

…  olyan bőrfelületen, ahol elképzelhető, 
hogy rosszindulatú tumor van jelen,

… terhesség alatt,
… ismeretlen eredetű fájdalom esetén. 
Ha kétségei lennének, a használat előtt 
kérje ki orvosa tanácsát.
VIGYÁZAT nem megfelelő használat esetén

• Ne használja a készüléket a szem 
 közvetlen közelében! Bőre ott nagyon 
vékony és érzékeny. Ezt a területet 
hagyja ki.  
Ne nyomja a fejeket túl erősen a bőrre.
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• Ne tartsa huzamosabb ideig a szívófe
jet a bőr egy helyén, hanem mozgassa 
a készüléket egyenletesen a bőrön, 
 különben véraláfutásos lehet a bőr.

• Az érzékeny bőrű személyeknél előfor
dulhat bőrduzzanat/irritáció. Szükség 
esetén először próbálja ki a készüléket 
egy kevésbé érzékeny területen, pl. az 
alkar alsó részén. 

• Kezdetben csak rövid ideig és alacsony 
intenzitással használja a készüléket, 
hogy az esetleges reakciók fellépését  
a lehető legcsekélyebb mértékűre 
 csökkentse.  
A használat kezdetben nem haladhatja 
meg a 120 másodpercet. 

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére 
 korlátozott mértékben képes személyek esetében

• A készüléket 8 évesnél idősebb gyerme
kek és olyan személyek, akiknek fizikai, 
szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos 
képességeik korlátozottak, illetve akik 
nem rendelkeznek kellő tapasztalattal 
vagy megfelelő ismeretekkel, csak 
 felügyelet mellett vagy csak akkor 
használhatják, ha annak biztonságos 
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használatáról útmutatást kaptak, és  
az abból eredő lehetséges veszélyeket 
megértették. 

• Felügyelje a gyerekeket, hogy ne 
 játsszanak a készülékkel.

• A készüléket kisgyermekeken használni 
tilos, mivel nagyon érzékeny a bőrük.

• Gyermekek nem végezhetik a készülék 
tisztítását, kivéve, ha 8 évesnél időseb
bek és a folyamat közben felügyelik 
őket.  
A készülék karbantartást nem igényel.

• A gyermekeket a csomagolóanyagtól  
és a termék apró részeitől tartsa távol.  
Többek között fulladásveszély áll fenn! 

VESZÉLY elektromos áram következtében

A készüléket feltöltheti USBs hálózati adapterrel az áram
hálózatról, illetve a számítógép vagy egy powerbank 
USBportján keresztül.  
Ha a készüléket az áramhálózatról tölti:

• Ne töltse a készüléket közvetlenül 
 vízzel teli mosdókagyló mellett vagy 
 felett.

• Ha a készülék töltés közben vízbe esik, 
ne nyúljon utána! Húzza ki azonnal a 
hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból. 
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Várjon, amíg teljesen megszárad a 
 készülék, az USBcsatlakozókábel és  
a hálózati adapter, mielőtt újra az 
áramhálózatra csatlakoztatja.

• Ne használja a készüléket a szabadban 
vagy magas páratartalmú helyiségek
ben. 

• Soha ne fogja meg nedves kézzel a há
lózati adaptert, amikor bedugja a csat
lakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle. 

• Csak olyan, szakszerűen beszerelt 
 csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa  
a készüléket, amelynek hálózati 
 feszültsége megegyezik a hálózati 
adapter műszaki adataival. 

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlako
zóaljzatból, ... 
... ha töltés közben üzemzavar lép fel, 
... amint a készülék teljesen feltöltődött, 
... vihar esetén, és 
... mielőtt megtisztítja a készüléket. 
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne  
az USBcsatlakozókábelt.

• Csak a mellékelt USBcsatlakozókábelt 
vagy egy olyan hálózati adaptert hasz
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náljon, amely megfelel a készülék 
 műszaki adatainak.

• A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhe
tőnek kell lennie, hogy szükség esetén 
gyorsan ki tudja húzni a hálózati adap
tert. Úgy helyezze el az USBcsatlakozó
kábelt, hogy véletlenül se ránthassa le 
a készüléket.

• A csatlakozókábelt nem szabad meg
törni vagy összenyomni. A kábelt tartsa 
távol forró felületektől és éles szélektől.

• Ne használja a készüléket, ha látható 
sérülések vannak rajta, vagy ha leesett.

• Semmilyen változtatást ne hajtson vég
re a terméken. A szükséges javításokat 
bízza szakszervizre. 

VIGYÁZAT - sérülésveszély

• A készülék egy beépített lítium akku
mulátort tartalmaz. Az akkumulátort 
saját kezűleg nem lehet és nem szabad 
kicserélni.  
A terméket szétszedni, tűzbe dobni 
vagy rövidre zárni tilos.  
Robbanásveszély áll fenn!
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FIGYELEM – anyagi károk

• A készüléket ne merítse vízbe vagy más 
folyadékba. Óvja csepegő és spriccelő 
víztől egyaránt.

• Minden használat után tisztítsa meg 
alaposan a készüléket,  ahogyan az a 
„Tisztítás” fejezetben le van írva, így 
 elkerülhető a zsír és más maradványok 
lerakódása.

• A termék tisztításához ne használjon 
maró vegyszert, illetve agresszív vagy 
súroló hatású tisztítószert. 
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Termékrajz (tartozékok)

szívónyílás

szívófej

be/kikapcsoló gomb

töltésjelző  
kontrolllámpa

intenzitás kijelzés

mikroUSBaljzat

USBtöltőkábel

Szívófejek

nagy fej precíziós fej ovális fej mikroderm ab
ráziós fej

kép nélkül: 
5 tartalék tömítőgyűrű 
50 tartalék szűrő

Alkalmazási területek



12

Akkumulátor feltöltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumu
látort. Töltési idő: kb. 2 óra. 
Töltés közben a készülék legyen kikapcsolva.  
Ne használja a készüléket töltés közben. 

VESZÉLY – életveszély áramütés következtében 

Ne töltse a készüléket közvetlenül vízzel teli mosdó
kagyló mellett vagy felett.

PC/Mac
USB

1. Csatlakoztassa az USBcsatlakozókábelt a készülékhez 
és egy megfelelő USBs hálózati adapterhez.

2. Dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. 

  A töltési folyamat során a töltésjelző kontrolllámpa 
pirosan világít. Mihelyt az akkumulátor teljesen feltöl
tődött, a kontrolllámpa zölden világít. 

3.  Töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozó
aljzatból, majd húzza ki az USBcsatlakozókábelt a 
 készülékből. 

Max. töltési idő: kb. 2 óra. 
Teljesen feltöltött akkumulátorral az üzemidő: kb. 1 óra. 
Ha a készülék használat közben leáll, mert lemerült  
az  akkumulátor, akkor először teljesen fel kell tölteni  
az akkumulátort, mielőtt ismét használná a készüléket.

 •  Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása 
 érdekében az akkumulátort 23 havonta töltse fel 
teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.
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 •   Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékle
ten töltse.

 •   A hálózati adapter helyett a készüléket egy számító
gép USBportján keresztül is töltheti. Vegye figye
lembe, hogy ebben az esetben a töltés időtartama 
hosszabb lesz.

Használat

VIGYÁZAT  bőrirritáció 

• Ne használja a készüléket a szem közvetlen közelében! 
Ezt a területet hagyja ki. 

• Az érzékeny bőrű személyeknél előfordulhat bőrduz
zanat/irritáció. Szükség esetén először próbálja ki  
a készüléket egy kevésbé érzékeny területen. 

• Kezdetben csak rövid ideig és alacsony intenzitással 
használja a készüléket, hogy az esetleges reakciók fel
lépését a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentse. 
A kezelés az arc teljes felületén eleinte 2 percig, 
 később legfeljebb 5 percig tartson. 

• A bőrirritáció megelőzése érdekében ne tartsa  
a készüléket túl sokáig egy helyen.

Az első használat előtt

Először próbálja ki a készüléket egy kevésbé érzékeny 
 területen, pl. az alkar alsó részén. Azután várjon kb. 
30 percet, hogy jelentkezike bármiféle bőrreakció, és  
csak utána kezdjen neki a tényleges kezelésnek.
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Szívófej kiválasztása

Mikrodermabrázió 

A mikrodermabrázió során finoman eltávolítjuk a bőr 
 legfelső, elszarusodott rétegét úgy, mint a hámlasztásnál. 
A készülék eltávolítja az elhalt hámsejteket, kisimítja a 
durvább bőrfelületeket és a kisebb ráncokat, a bőr üdébbé, 
simábbá válik.

Vákuumkezelés 

A vákuumos kezelés során … 
… a felszínre kerülnek a szennyeződések, 
… az elhalt sejteket a készülék leszívja és 
… a felélénkült vérkeringés következtében arca üdébb lesz. 
A mikrodermabrázióhoz a mikrodermabráziófejet használja. 
A vákuumkezeléshez mind a 4 mellékelt szívófejet használ
hatja. 

m   Az eltömődött pórusok tisztításához 
 használja a precíziós fejet a kis kerek 
nyílással.  
Az enyhébb szívóerő ideális a bőr 
 kezelésekhez szoktatásához, és a finom, 
érzékeny bőrű személyek számára.

m   Alaposabb kezeléshez használja a nagy 
fejet a nagy kerek nyílással.  
A nagyobb szívóerő alkalmas a mitesz
szerek eltávolítására. Ideális zsíros 
 bőrhöz.

m   A ráncok kisimításához és a masszíro
záshoz és bőrfeszesítéshez használja  
az ovális fejet.  

m   A mikrodermabrázióhoz használja  
a besüllyesztett fémgyűrűs szívófejet.
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Szívófej cseréje

bepattanó fül

nyílás m   Szükség esetén húzza le 
egyenesen felfelé a gyárilag 
felszerelt fejet a készülékről, 
majd dugja rá a kiválasztott 
fejet. 
A fej belsejében található 
mélyedésnek illeszkednie 
kell a szívónyílás elején lévő 
bepattanó fülre.

Alkalmazás 

Előkészítés

1. Tisztítsa meg alaposan az arcát, majd alaposan törölje  
szárazra. Bőre legyen tiszta, száraz és púdertől, krém
től és hasonlóktól mentes.

2. A pórusok megnyitásához meleg vízzel nedvesítsen 
be egy törölközőt, és egy pár percig helyezze az arcá
ra.

Az első 2–3 használat során … 
… használja a kis precíziós fejet, melynek kisebb  
a szívóereje. 
… válassza a készüléken a legkisebb intenzitás
szintet (csak egy intenzitást jelző kék LED világít).

 Először próbálja ki egy kisebb bőrfelületen.  
Ha ekkor vagy akár később panaszok lépnek fel, 
azonnal hagyja abba a kezelést. Szükség esetén 
kérje ki orvosa véleményét!

 Egy teljes kezelés eleinte 2 percig, később legfel
jebb 5 percig tartson.  
A készüléket hetente legfeljebb kétszer használja.
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Készülék bekapcsolása és intenzitásszint kiválasztása

  M A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be/kikap
csoló gombot .  
 A készülék először mindig a legalacsonyabb intenzi
tásszinten van (1 kék LED).

  M Ha szükséges, nyomja meg többször a be/kikapcsoló 
gombot , így növelve fokozatonként az intenzitást  
a legmagasabb szintig (a 4. kék LED). Ezután a készü
lék újra visszakapcsol az első szintre stb.

  M A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva néhány másod
percig a be/kikapcsoló gombot .

Arc kezelése

1. Kapcsolja be a készüléket, 
és helyezze úgy az arcára, 
hogy bőre lezárja a szívó
fejet, és ne tudjon levegő 
távozni vagy beszívódni 
 illetve érezhető legyen a 
szívóerő.  
Kezelés közben mozgassa 

folyamatosan a készüléket – ne tartsa hosszabb ideig 
egy helyen, különben véraláfutás keletkezhet.

2. Simítsa végig az adott bőrfelületet a szívófejjel az 
 ábrázolt módon a nyilak irányában – eleinte 2–4szer, 
majd ha a bőre hozzászokott a kezeléshez, akkor  
4–6szor. Szabad kezével szükség szerint egy kissé 
 feszítse ki a bőrt. Kövesse az arc formáját. 
Ne nyomja rá túl erősen! A szemek környékén legyen 
különösen óvatos!
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Kezelés után

  M Mossa meg az arcát hideg vagy legfeljebb langyos 
 vízzel. Szükség szerint használhat feszesítő hatású 
arctisztítót, ezzel eltávolítja a maradványokat és 
 ismét  lezárja a nyitott pórusokat.

  M Használjon hűsítő, bőrnyugtató arcmaszkot vagy 
 hidratálókrémet.

  M Kezelés után bőre a szokásosnál puhább és érzéke
nyebb lesz. Kerülje a közvetlen napfényt. Szükség 
 esetén használjon magas fényvédő faktorú krémet.

  M Higiéniás okokból a készüléket minden használat után 
alaposan meg kell tisztítani a „Tisztítás” fejezetben 
 leírtak szerint.  
Így eltávolítja a zsírlerakódásokat és más maradvá
nyokat.

Lehetséges mellékhatások

Ha Ön ezen útmutató szerint jár el, és figyel bőre reakció
jára, akkor nem valószínű, hogy komplikáció vagy mellék
hatás alakulna ki.  Azonban minden ember másként reagál 
a pórustisztító mechanikai behatására, amely pozitívan 
 befolyásolhatja a vérellátást, de a túlzott igénybevétel 
 allergiás reakciókhoz, a bőr kipirosodásához, kisebb vére
rek megpattanásához és vérömlenyhez vezethet.

Ha ezek legkésőbb 12 napon belül nem tűnnek el, vagy 
más panaszok is jelentkeznek, forduljon kezelőorvosához.
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Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM – anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró 
hatású tisztítószert, illetve kemény kefét és hasonlókat. 

  M Higiéniai okokból minden használat után azonnal 
 tisztítsa meg alaposan a készüléket, hogy eltávolítsa  
a zsírlerakódást és más maradványokat.

1. Kapcsolja ki a készüléket.

2. Húzza le a szívófejet, gondosan mossa el enyhén 
szappanos vízben, majd öblítse le alaposan meleg 
 folyó víz alatt. Várja meg, amíg az összes rész teljesen 
megszáradt, csak azután használja ismét vagy pakolja 
el a terméket.

3. Vegye ki a szivacsszűrőt a 
 szívónyílásból, és öblítse ki. 
Hagyja alaposan megszáradni, 
mielőtt visszahelyezi. 
 
 

  M 50 tartalék szűrőt mellékeltünk. Cserélje ki a szűrőt, 
ha az megsérült vagy elszennyeződött.

  M A tömítőgyűrűt általában nem szükséges cserélni.  
Az alapos tisztításhoz azonban leveheti. Ha a tömítő
gyűrű megsérült, cserélje ki a tartalék gyűrűk 
 egyikére.

4. Alaposan törölje tisztára a készüléket és főleg  
a szívónyílás körüli részt egy nedves kendővel.  
A nyílás belsejét egy enyhén nedves fültisztító 
 pálcikával  tisztíthatja meg.
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Műszaki adatok

Modell:     603 499

Akkumulátor:     lítiumion 3,7 V / 450 mAh 
(az UN 38.3 szerint tesztelve) névleges energia: 1,665 Wh

Bemenet:     5 V 1 A USB

Érintésvédelmi osztály:  III 

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for: 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés 
során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre  
az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor 
 értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek.  
Az újrahasznosításnak köszönhetően kevesebb hulladék 
termelődik, és a környezetet is kíméli. 

A csomagolóanyagok eltávolításakor során ügyeljen  
a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű 
 csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtő
helyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhet
nek a háztartási hulladékba! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem haszná
latos készülékét a háztartási hulladéktól különvá

lasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket 
díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illeté
kes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.
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Az elem és az akkumulátor nem háztartási 
 hulladék! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott 

elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve 
városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakke
reskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor 
 található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve 
és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. 
A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. 
Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol 
a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatla
nítják. 


