
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 
 

Odstraňovač Čiernych Bodiek 



Informácie o výrobku 
 

Tento multifunkčný nástroj na čistenie čiernych bodiek využíva 

neinvazívnu vákuovú technológiu záporného tlaku. 3 rôzne odsávacie 

režimy sú navrhnuté pre 3 rôzne typy pokožky, ktoré dokážu hlboko 

absorbovať čierne bodky, prebytočný olej, akné a nečistoty na 

pokožke. Aby vyhovel rôznym potrebám používania, je vybavený 6 

rôznymi nadstavcami . Vyčistí pokožku vo všetkých smeroch a jemne 

zdvihne pokožku, takže zmenší póry, zlepší sekrécie kožného oleja, 

čím sa zvýši elasticita pokožky, a pokožka bude čistejšia a hladšia. 

 

Vlastnosti : 

1.3 Režimy odsávania:  Podľa rôznych typov pokožky, vhodne 

navrhnuté odsávacie režimy pre suchú pokožku, mastnú pokožku a 

zmiešanú pokožku. 

 
2. 6 Funkčných sacích nadstavcov: S cieľom splniť rôzne potreby 

odsávania čiernych bodiek, čistenia pórov a mikrodermabrázie, je 

špeciálne vybavený 6 nadstavcami s rôznymi funkciami. 

 
3. LED displej s vysokým rozlíšením: Humanizovaný LED displej s 

vysokým rozlíšením okamžite zobrazuje pracovný stav produktu, čím vám 

pomáha výrobok ľahko používať. 

 
4. Vysoko kapacitné polymérové batérie: Vybavený 

vysokokapacitnými 380mA polymérovými batériami a USB káblom     

na nabíjanie. Prevádzka pri úplnom nabití je 90 minút. 

 
5. Nízky hluk: Maximálna úroveň odsávania pri práci produkuje 

najviac 30 decibelov spánkového štandardu odporúčaného 

Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). 



Vhodný pre všetky typy pokožky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         LED displej 

Olejová/Normálna/Suchá 

Tlačidlo vypnutia 

Tlačidlo Režim 

 
 

 
 

 

 
Nabíjací port 

Odsávací nadstavec 



Vymeniteľné nadstavce *6 
 
 
 

Oválny nadstavec 
Používa sa na redukciu vrások a zvýšenie elasticity pokožky 
 
 
 

Okrúhly mini nadstavec 
Vhodné pre citlivú pokožku a pokožku s menším počtom čiernych bodiek 

 
 

Okrúhly nadstavec 
Vhodné pre všetky druhy kože 

 
 

Malý okrúhly nadstavec 
Vhodné pre citlivú pokožku a slabé časti pokožky 

 
 
 

 
Stredný okrúhly nadstavec 

Používa sa na mastnú pleť, odsáva čierne bodky a akné 
 
 
 

 
Veľký okrúhly nadstavec 

Používa sa na odsávanie čiernych bodiek a dvíha pokožku 



Návod na použitie 
 

1. Nabíjanie: Uistite sa, aby sa zariadenie pred použitím nabíjalo 6 hodín.                              

(červené svetlo označuje nabíjanie, zelené svetlo označuje úplne nabité)  

2. Čistenie: Uistite sa, aby pri použití tohto odstraňovača čiernych bodiek bola pokožka 

vyčistená a stále suchá.  

3. Pred použitím: Použite horúci uterák a umiestnite ho na tvár na 3-5 minút, aby ste 

otvorili póry kože. Môžete tiež použiť naparovač tváre alebo použiť odstraňovač 

čiernych bodiek ihneď po okúpaní. 

4. Použitie: Podľa typu vašej pokožky vyberte príslušnú sondu a nainštalujte ju. 

Stlačte tlačidlo napájania a vyberte úroveň výkonu (olejovitá / normálna / 

suchá) sacej sily. Používajte zametacím pohybom 1-2 sekundy. 

5. Po použití: Po použití si ihneď umyte tvár studenou vodou. Po umytí tváre si                  

na tvár môžete priložiť studený balík alebo potrieť tvár kockou ľadu, aby ste stiahli 

póry. 

6. Vyčistite sondu: Sondu po použití zakaždým riadne vyčistite, aby sa 

dezinfikovala a aby ste predišli zablokovaniu filtra. Sondu môžete čistiť so 70 

alebo menej % alkoholu alebo umyť mydlom a mokrou handričkou na umývanie.  

 
Všimnite si, prosím: 

 

*Tento výrobok nemusí byť vhodný pre tenké, citlivé alebo rozšírené žilky pokožky, pred 

prvým použitím ho vyskúšajte na predlaktí. Ak ste alergický alebo citlivý na vákuovú 

technológiu, nepoužívajte ho. 

 
Pri používaní výrobku, pohybujte sacím nadstavcom v kruhovom alebo lineárnom 

smere pomaly po pokožke, a uistite sa, že nie je viac ako 2 sekundy na každej oblasti 

pokožky. Ináč môže ublížiť vašej pokožke, ktorá ofialovie (najmä citlivá pokožka), 

pretože sací výkon je silný. 



Často kladené otázky 

 
Otázka 1: Môžem používať prístroj počas nabíjania? 

Odpoveď: Nie, prístroj prosím nepoužívajte počas nabíjania. Je to   

   bezpečnostné opatrenie. 
 
 

Otázka 2: Prečo mám pocit, že je moja tvár spálená alebo ošľahaná   

   vetrom?  

Odpoveď: Toto zariadenie môže spôsobiť začervenanie a pocit ako  

   ošľahanie vetrom, ale po niekoľkých minútach pominie. Nebojte sa,   

   toto je normálna situácia. Umyte si tvár studenou vodou a aplikujte    

   esenciu a hydratačný prípravok. Môžete tiež pokračovať s trením   

   kocky ľadu po celej tvári, aby ste uzavreli póry a upokojili pokožku. 

Ak sa vyskytnú podliatiny alebo dlhotrvajúce začervenanie, potom 

to bude preto, že udržiavate vákuovú sondu príliš dlho na jednom 

mieste, pozrite si správny postup a uistite sa, že nezostanete viac 

ako 2 sekundy na jednom mieste pre každú oblasť pleti. 

 
 

Otázka 3: Môžem používať prístroj keď je pokožka vlhká? 

Odpoveď: Prístroj prosím nepoužívajte na vlhkú pokožku. Pretože 

vlhká pokožka netvorí vákuové prostredie s odstraňovačom, bude 

mať vplyv na výsledný efekt.  Taktiež všetky elektrické zariadenia sa 

odporúča používať v suchom prostredí. 

 
 

Otázka 4: Môžem použiť zariadenie a gél pre odstraňovač čiernych 

bodiek a sadu nástrojov spolu? 

Odpoveď: Áno, pred použitím produktu použite horúci naparovač 

alebo horúci uterák alebo krém/gél pre odstraňovač čiernych bodiek 

na pokožku na 5 minút, aby ste úplne otvorili póry. Pre niektoré 

ťažko odstrániteľné čierne bodky odporúčame používať krém/gél 

pre odstraňovač čiernych bodiek spolu so sadou nástrojov pre 

dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. 



 

Parametre výrobku 
 

 

Názov výrobku 
 

  Odstraňovač čiernych bodiek 
 

   Pracovné napätie 
 

5V 

Intenzita odsávania 
 

  5-62 KPa    Nabíjacie napätie 5V 

Doba použitia (Plne nabitý)   Doba použitia (Plne nabitý)    Príkon 2,5W. 

Certifikácia   CE & ROHS    Menovité napätie 3,7V 

Typ batérie   Polymérová batéria     Kapacita batérie 380 mA 

 

Príslušenstvo v balení 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odstraňovač čiernych bodiek                   Odsávacie nadstavce*6 

 
 
 
 
 

USB Kábel        Používateľská príručka 
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