
Vakuumski čistilec por CleanSkin 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu vakuumskega čistilca por ClearSkin! 

V paketu boste prejeli:  

• Vakuumski čistilec CleanSkin, 

• 4 nastavke za čiščenje, 

• 3 manjše tesnilne obročke (1 je že na napravi), 

• 3 večje tesnilne obročke (2 je že na napravi), 

• 17 higienskih gobic (1 je že na napravi), 

• napajalni kabel. 

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. 

Uporaba naprave in njeni deli 

 

1 - Zapiralo 

2 - Majhni tesnilni obroček 

3 – Higienska gobica 

4 – Odprtina za higiensko gobico 

5 – Veliki tesnilni obroček 

6 – Gumb za vklop in izklop 

7 – Lučka  

8 – Vakuumski čistilec CleanSkin 

9 – Odprtina za polnjenje 

10 – Nastavek za čiščenje ogrcev 

in velikih aken. 

11 - Nastavek za glajenje kože 

naredi kožo čvrsto 

12 – Nastavek za čiščenje por 

13- Nastavek za nežni piling – 

odstranjuje nepravilnosti in 

odmrlo kožo. 

Vakuumski čistilec kože je bil zasnovan, da bi preprečil prve znake staranja. Za to poskrbi predvsem s 

preprečevanjem tanjšanja kože. Z redno uporabo boste popravili kožo obraza. 

Pred uporabo umijte obraz s toplo vodo in osušite obraz. Izberite želen nastavek. Preverite, da je čist in 

nepoškodovan ter, da je tesnilni obroček pravilno nameščen. Pritisnite gum za vklop in izklop. 



Z nastavkom se dotaknite kože, da boste čutili sesanje. Vakuumskega čistilca ne pritiskajte v kožo in ga z 

enakomernimi gibi premikajte po obrazu. Na enem mestu se ne zadržite predolgo. Premikajte se v ravnih linijah in v 

eno smer (npr: od nosu proti ušesom). Izognite se uporabi na koži okoli oči. Priporočamo, da očistite: 

- brado od sredine navzven, 

- lica od nosu proti ušesom, 

- čelo od sredine navzven 

- nos od zgoraj navzdol in okoli nosnic, 

- ob ušesih od zgoraj navzdol. 

Vedno začnite z najnižjo intenzivnostjo sesanja in počasi stopnjujte. Intenzivnost čiščenja nastavljate z gumbom za 

vklop in izklop: 

Število pritiskov Lučka Nivo intenzivnosti 

1 x Sveti 1 

2 x Zasveti 2 x 2 

3 x Zasveti 3x 3 

4 x Zasveti 4x 4 

5 x Zasveti 5x 5 

6 x Ugasne Naprava je izključena 

Priporočamo, da uporabljate vakuumski čistilec por največ dvakrat tedensko. Pogostejša uporaba lahko razdraži kožo 

in jo poškoduje.  

Po uporabi, vakuumski čistilec izključite s pritiskom na gumb za vklop in izklop. Sedaj lahko nanesete kremo za obraz. 

Koža bo sedaj hitreje vpila kremo ali masko za obraz. Na začetku se lahko pokaže reakcija na koži, zato priporočamo, 

da prvih 2-4 tednov uporabe ne menjate kreme za obraz.  

Po uporabi je koža bolj občutljiva, zato v poletnih mesecih priporočamo redkejšo uporabo vakuumskega čistilca in 

uporabo zaščitne kreme (min. faktor 30) vsaj prve 3 dni po uporabi čistilca. Med poletnim dopustom (večja 

izpostavljenost soncu) odsvetujemo uporabo vakuumskega čistilca por CleanSkin. 

Opozorilo! Kože ne uporabljajte: 

- kjer je koža vneta ali poškodovana (odprte rane, izpuščaji, področja, kjer je koža opečena), 

- če ste imeli pred kratkim poseg in se koža še ni zacelila (piling, laserska obdelava, mezoterapija ali drugi 

dermalni tretmaji), 

- čez materina znamenjih, trajni make-up, tatuje, bradavice, 

- ko sočasno uporabljate še druge naprave, ki skrbijo za piling kože, 

- če ste noseči ali imate težave s srcem, 

- če ste imeli na obrazu kozmetično operacijo, 

- na genitalnih predelih. 

  



Čiščenje 

Ko je potrebno, vakuumski čistilec obrišite z vlažno krpo. Poskrbite, da bo napajalni kabel vedno suh. 

Nastavke očistite z uporabo milnice in sperite pod vodo. Pred uporabo naj se nastavki popolnoma posušijo. 

Higienske gobice lahko sperete pod toplo tekočo vodo. Pred uporabo naj bodo povsem suhe. Če postane higienska 

gobica preveč umazana, jo zamenjajte. 

Hranjenje 

Priporočamo, da vakuumski čistilec hranite v originalni embalaži, če je ne uporabljate daljše obdobje (npr. poleti). 

Škatla naj bo vedno izven dosega otrok. 

Odpravljanje napak 

Naprava ne deluje 

Preverite ali je baterija prazna in jo napolnite. Če je 

vakuumski čistilec že priključen v električno 

omrežje, ga izključite. Pri tem upoštevajte lučko na 

napravi: 

 

 

Rdeč lučka: polnjenje baterije. 

Zelena lučka: polnjenje je zaključeno in baterija je 

polna. 

Modra lučka: naprava je vključena, spreminjate 

lahko intenzivnost sesanja. 

Če se baterija ne polni, kontaktirajte proizvajalca. 

Naprava ne deluje med polnjenjem 

Vakuumskega čistilca kože med polnjenjem baterije ne morete uporabljati. Polnjenje traja približno 2,5 ure. 

Rezultati niso optimalni 

Če ste CleanSkin uporabljali na mokri ali vlažni koži, bodo rezultati slabši. Pred uporabo vedno dobro osušite kožo. 

Na koži se pojavi rdečica in otečenost  

Če koža oteka in se rdečica pojavlja daljši čas ste morda nastavek premočno pritiskali ob kožo ali ste se na enem 

območju ustavili predolgo. 

Tretma težko dostopnih območij 

Nekateri kotički obraza so težje dostopni. Poskusite uporabiti nastavek z večih strani ali nagnite glavo, da boste lažje 

dosegli poln kontakt s kožo. 

 

 

 

Opozorilo: Vakuumski čistilec je električna naprava, zato se z naslednjim ravnanjem 

izognite kratkemu stiku. 

Naprava in napajalni kabel naj bosta vedno suha. 

Vakuumski čistilec polnite na suhem in hladnem prostoru. Izognite se polnjenju baterije v 

bližini kadi, lijakov ali drugih zbiralnikov vode.  



Varnostna opozorila 

• Pred prvo uporabo, preizkusite nastavke in intenzivnost sesanja na roki. Počakajte eno uro. Če se na koži 

pojavi reakcija in nato izgine, lahko vakuumski čistilec uporabite na obrazu. 

• Napravo najprej vključite in šele nato  

• Naprave ne uporabljajte na področju oči. Če želite zgladiti kožo okoli oči, s prstom druge roke pokrijte veko 

in se z nastavkom pomikajte od prsta proti lasišču. 

• Uporaba na področju pod nosom in ustnicah je lahko boleča, zato jo odsvetujemo. 

 

• Izdelek je namenjen za osebno uporabo, zato ga ne uporabljajte v komercialne namene. 

• Uporabljajte v prostorih, ki nimajo visoke vlažnosti. 

• Preverite, da ima omrežje, v katerega boste priključili vakuumski čistilec, primerno napetost. 

• Adapterja, priključenega v električno omrežje, se ne dotikajte z mokrimi rokami. 

• Preden napravo očistite, jo izključite iz električnega omrežja in z gumbom na čistilcu. 

• Poskrbite, da se kabel ne bo bil v stiku z viri vročine, se zvijal, zavozlal in drugače poškodoval. 

• Vakuumskega čistilca ne popravljajte sami. Popravilo naj izvede servis, ki bo uporabil le originalne rezervne 

dele. 

Vakuumski čistilec in embalažo (vključno z zaščitnimi vrečkami) hranite izven dosega otrok. 

Varujte svoje okolje, zato tega izdelka ne zavrzite s splošnimi gospodinjskimi odpadki. Napravo 

odložite v smetnjak za elektronske naprave.  

 

 

 

Izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv. 


