
Vakuový čistič pleti proti černým tečkám – návod k použití 
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro případnou potřebu v budoucnosti. 

UPOZORNĚNÍ 

1. Během používání produktu nenoste náhrdelníky, náušnice ani žádné jiné šperky na obličej. Náhrdelníky, náušnice a 

jiné druhy šperků je třeba před použitím čističe odložit. 

2. Tento produkt není určen pro použití na oblasti těla, které byly podrobeny jakémukoliv chirurgickému zákroku, nebo 

mají nějaké jizvy. 

3. Pokud během čištění pórů pocítíte bolest, okamžitě přestaňte produkt používat. 

4. Toto není zdravotnický prostředek. Nic obsažené v balení produktu by nemělo být považováno za lékařské 

poradenství, diagnostiku nebo léčbu. 

5. Tento produkt není vodotěsný a nesmí být používán ve sprše ani v žádné situaci, která zahrnuje vodu. 

6. Neskladujte čistič pórů v koupelně ani v jiné místnosti s vysokou vlhkostí. 

7. Neskladujte ani nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla nebo ohně. 

8. Držte mimo dosah dětí. Tento produkt není hračka a neměl by být používán dětmi, ani skladován na místech 

dostupných dětem. 

9. Nepoužívejte na podrážděnou pokožku. Pokud dojde k podráždění pokožky, přerušte používání produktu. 

10. Při používání v okolí očí buďte mimořádně opatrní. 

11. Toto zařízení je určeno pouze na suché domácí použití. 

12. Neponořujte přístroj pod vodu. 

13. Nikdy nepoužívejte zařízení, aniž mělo správně nainstalován jeden ze sacích nástavců na sací hlavici. 

14. Pravidelně odstraňujte blokace z nahromaděného prachu, chlupů, vlasů a podobně, protože výrazně snižují sací 

sílu a / nebo celkový výkon zařízení. 

15. Když čistič nepoužíváte, uskladněte jej na chladném, suchém místě. 

16. Pokud zařízení nefunguje, jak by mělo, bylo vystaveno silnému nárazu, spadlo Vám, bylo poškozeno, ponecháno 

venku nebo Vám spadlo do vody, nepoužívejte jej. 

17. Tento spotřebič nesmí být nikdy zapnutý ani zapojen do sítě, pokud ho zrovna nepoužíváte, při výměně 

příslušenství a při čištění. 

18. V případě poruchy a / nebo poškození se nepokoušejte o opravu svépomocí. Nefunkční produkt zlikvidujte v 

souladu s místními nařízeními. 

19. Přestože zařízení bylo důkladně zkontrolováno, odpovědnost za používání a jeho následky nese výhradně uživatel. 

SET OBSAHUJE 

• 1x přístroj vakuový čistič 

• 4x násada  

• USB kabel 

• Hygienické doplňky 

VÝMĚNA SACÍCH NÁSTAVCŮ 

Krok 1: Vypněte zařízení zmáčknutím tlačítka označeného  

Krok 2: Jednou rukou uchopte sací nástavec a druhou hlavní jednotku, pak pevně vytáhněte nástavec ze sací hlavice. 

Krok 3: Pevně vytáhněte sací nástavec a stejným způsobem nasaďte nový. 

POUŽITÍ 

Krok 1: Začněte umytím obličeje teplou vodou, napařením nebo vyčištěním nahřátým vlhkým ručníkem, aby se otevřely 

póry. 

Krok 2: Než přejdete na další krok, důkladně si osušte obličej i ruce. 

Krok 3: Vyberte si požadovaný sací nástavec. Vakuový čistič pórů zapnete stisknutím tlačítka . Stejným tlačítkem 

přepínáte mezi intenzitou sání.  

Krok 4: Aplikujte vakuový čistič pórů tak, aby nástavec jemně přicházel do kontaktu s Vaší pokožkou. Pomalu pohybujte 

zařízením po obličeji, rukou a hrudi, nedržte ho na jednom místě déle než dvě sekundy. Pro nejlepší výsledky se 

soustřeďte na Vaše problémové oblasti. 

POZNÁMKA: nehýbejte zařízením dopředu a dozadu v jedné oblasti a nepoužívejte jej na stejné místo delší nebo 2 

sekundy. 



ÚDRŽBA 

Po každém použití důkladně opláchněte příslušný sací nástavec teplou vodou. Nechte ho vyschnout na vzduchu. 

Nepokoušejte se umýt hlavní jednotku vodou, není vodotěsná. Pokud ji chcete vyčistit, otřete ji měkkým navlhčeným 

hadříkem. 

UŽITEČNÉ TIPY 

• Po použití vakuového čističe pórů naneste na ošetřenou oblast zvlhčující krém. 

• Před a po použití produktu neošetřujte tvář peelingem a neaplikujte na ni slupovací masky. 

• Během používání čističe jím příliš silně netlačte na pokožku. Jeho sací výkon postačí na efektivní vyčištění pórů 

sám o sobě. 

• Mírně zarudnutí je zcela normální a po krátké době zmizí. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

• Pokud přístroj začne časem zpomalovat, vyčistěte sací nástavec od zbytků nečistot. 

Reklamace nebude uznána v těchto případech: 

• S přístrojem nebylo zacházeno dle návodu 

• Přístroj je fyzicky poškozený od nevhodného zacházení 

 

 

 

 

 

 

 


