
 

Profesionalni vakuumski  

čistilec por SkinCare 
Maaa4: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• Vakuumski čistilec por,  

• 6 nastavkov za čiščenje,  

• USB kabel,  

• 4 higienske blazinice 

• 2 tesnilna obročka.  
 

Tehnične lastnosti 

• Prenosna baterija (400mAh) 

• Napetost: 5V – 1A 

• Moč delovanja: 5W 

• Moč vakuma: 65 Kpa 

• Velikost: 150x26x26 mm 

• Polnjenje z USB kablom  

• Material: ABS higienski material 

Prednosti 

  
• Močna vakuumska tehnologija (65 kpa) je    

nežna do vaše kože,  
• kar 6 nastavkov: 2 kozmetična in 4 lepotilni,  
• 3 nivoji sesanja,  
• očistite kožo obraza, področja dekolteja in 

hrbta,  
• ne povzroča vnetij kože,  
• ne poškoduje kože,  
• hitra in enostavna uporaba,  

• primerna za vse tipe kože: mastno, normalno 
ali suho,  

• razširi pore in izsesa umazanijo, delčke odmrle 
kože, ogrcev ipd.,  

• očisti ogrce,  
• zmanjša število aken in mozoljev,  
• lahko shranjevanje,  
• prenosen - primeren tudi za potovanja,  
• kožo naredi bolj elastično,  
• ABS higienski material. 

Uporaba 

1. Nastavek vakuumskega čistilca – nastavke lahko prilagodite svojim potrebam (več v 
nadaljevanju).  

 
2. Gumb za vklop.  

 
3. Gumb za prilagajanje moči sesanja.  

 
4. Označba izbrane moči sesanja.  

 



 
Priporočamo, da vakuumski čistilec uporabljate:  

- 1 krat na teden, če imate suho kožo in  
- 2 krat na teden, če imate mastno kožo.  

 
Pred uporabo pripravite kožo tako, da jo obložite s toplimi brisačami ali umijete s toplo vodo. Nato si osušite roke in 
se prepričajte, da vakuumskega čistilca ne boste zmočili. 
  
1. Na čistilec namestite izbran nastavek, nato vključite čistilec.  

2. Pritisnite na gumb »M« za izbiro moči sesanja. Naprava se vključi na srednji moči, nato pa lahko izberete močnejši 
nivo (za mastno kožo) ali šibkejši nivo (za suho kožo). Moč sesanja preverite na roki.  

3. Med uporabo se počasi in s krožnimi gibi premikajte po koži. Nikoli ne ostanite na enem delu kože več časa.  
 
Priporočilo: S čiščenjem začnite na čeljusti in bradi in se počasi premikajte navzgor. Na licih in čelu se premikajte od 

sredine obraza navzven. Na področje z več aknami in porami se za popoln učinek pomaknite večkrat. 

 

Širša nastavka  
Učinkovito globinsko čiščenje por in odmrle kože 
naredi kožo gladko in sijočo.  
Priporočamo, da nastavke po koži premikate 
počasneje od brade navzgor. Počasni gibi bodo 
omogočili, da z nastavkom izsesate vse pore in 
nečistoče. Vseeno se ne ustavljajte na posameznem 
delu kože, saj lahko kožo poškodujete.  
 
Ožji nastavki  
Ožji nastavki so namenjeni čiščenju občutljive kože. 
Uporabljajte jih z nižjimi nivoji sesanja.  
 
Ovalni nastavek  
Oblikovan za glajenje kože in odstranjevanje majhnih 
gubic, saj spodbuja prekrvavitev kože.  
Priporočamo hitrejše krožne gibe po koži.  

 

Nastavkov ne pritiskajte močno na kožo. Ustvari se vakuum, ki lahko kožo poškoduje. Zato se neprenehoma in 
enakomerno krožno pomikajte po koži.  
Po uporabi, bo koža rdeče obarvana, ampak se bo po pol ure povrnil normalen izgled. V tem času poskrbite, da bo 

koža ostala topla. 

 Opozorila 

• Naprave ne uporabljajte na obolelih in razdraženih delih kože.  
• Naprava ni primerna za uporabo osebe, ki so senzorično ali psihično ovirane in bi se ob uporabi lahko 

poškodovale.  
• Naprava tudi ni primerna za otroke. Med uporabo naj bodo take osebe pod stalnim nadzorom.  

• Naprave naj se izogibajo osebe, ki so imele kozmetično operacijo nosu ali obraza in nosečnice.  

• Naprave ne hranite v prostorih z veliko vlage. Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram. 

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C). 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 



• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015). 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 
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