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 tr  Kullanım Kılavuzu

Gözenek 
 temizleyici



Değerli Müşterimiz!

Yeni gözenek temizleyiciniz tıkalı olan gözenekleri  
temizler ve ölü deri hücrelerini vakum teknolojisi ile 
 giderir ve küçük kırışıklıkları düzeltir. Aynı zamanda deri-
deki kan dolaşımını hızlandırarak derinin daha canlı ve 
açık görünmesini sağlar. 
İstediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için mutlaka bu kılavu-
zun içerisindeki bilgilere dikkat edin.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.
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Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de 
 güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya 
çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü 
yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kul
lanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.  
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da bera
berinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:

Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır. 

Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma 
tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati 
 tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasar
lara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara 
karşı uyarır.

 Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.
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Güvenlik uyarıları 

Kullanım amacı

• Ürün deriyi yoğun biçimde temizlemek 
üzere tasarlanmıştır.  
Günlük kullanım için değil, en fazla haf
tada 2 kez kullanılmalıdır.

• Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış 
olup ticari amaçlar için örn. kozmetik 
salonları uygun değildir. Tıbbi müdahale 
için uygun değildir.

• Ürünü sadece kuru iç mekanlarda kulla
nın.

Cihazı şu durumlarda kullanmayın ...
…  doğrudan açık yara, yanık, kızarmış, 

şişmiş veya aşınmış deride, nasır, lez
yon, enfeksiyon (kızarmış şişik nokta), 
sivilce, siğil üzerinde,

…  göz kapağı çevresi, dudak, göğüs sivil
celeri, genital bölgelerde,

…  güneşlendikten sonra (min. 1–3 gün 
bekleyin),

…  Kuperoz veya gül kuvars gibi deri 
 hastalıkları, 
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…  kan dolaşımı bozukluklarında, diyabet 
hastalığında, tüberkülozda, tümörler
de, morarmalarda, yüz nevraljisinde, 
 tiroid hastalığı, uçuk, 

… bir ameliyattan sonra,
…  son 6 ay içerisinde doktorun yazdığı 

tıbbi ilaçlar kullanıldığında,
…  son 3 ay içerisinde ışın tedavisi veya 

kemoterapi sonrası, 
…  potansiyel kötü huylu deri tümörü 

olma riski olan yerlerde,
… hamilelik esnasında,
…  belli olmayan bir sebepten dolayı 

 ağrılarınız olduğunda. 
Emin olmadığınız durumlarda, kullanma
dan önce doktorunuza danışın.
UYARI yanlış kullanım

• Aleti gözünüzün yakınında kullanmayın. 
Burada deri özellikle ince ve hassastır. 
Bu bölgeye uygulama yapmayın.  
Başlıkları deriye çok sert bastırmayın.
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• Emme başlığı ile deri üzerinde tek bir 
yerde durmayın;  
bunun yerine cihazı deri üzerinde eş 
miktarda gezdirin; aksi takdirde kan 
toplanan yerler oluşur.

• Hassas ciltli kişilerde cilt şişlikleri / cilt 
tahrişleri meydana gelebilir. Gerekirse 
cihazı öncesinde daha az hassas bir 
bölgede test edin, örn. alt kolunuzun alt 
kısmında. 

• Olası tepkimeleri mümkün olduğunca 
düşük tutmak için cihazı ilk başta kısa
ca ve en düşük yoğunluk seviyesinde 
kullanın.  
Kullanım süresi başlangıçta 120 saniyeyi 
geçmemelidir. 

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan 
yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

• Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar  
ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek 
ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nede
niyle güvenli kullanım sağlayamayan 
yetişkinler tarafından sadece denetlen
dikleri veya güvenli kullanım hakkında 
talimat aldıkları ve bundan dolayı 
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 oluşabilecek tehlikeleri anladıkları 
 durumda kullanılabilir. 

• Çocukların cihazla oynamamalarını 
 sağlamak için gözetim altında tutulma
lıdırlar.

• Bu cihaz, çok hassas ciltleri olduğundan 
küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

• Çocukların cihazı temizlemesine izin 
verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük 
ise ve bir yetişkin tarafından gözetle
niyor ise bu bir istisna teşkil eder.  
Cihaz bakım gerektirmez.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak 
tutun.  
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

Cihazı USB adaptörü ile veya bilgisayar veya powerbank 
USB girişine takarak şarj edebilirsiniz.  
Cihazı şebekeden şarj ederseniz:

• Cihazı su dolu lavabonun hemen yanın
da veya üzerinde şarj etmeyin.

• Cihaz şarj esnasında suya düşerse, asla 
dokunmayın! Elektrik adaptörünü he
men prizden çekin. Cihaz, USB kablosu 
ve elektrik adaptörünü, cihazı yeniden 
elektriğe takmadan önce iyice kurutun.
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• Cihazı açık alanda veya çok rutubetli 
mekanlarda şarj etmeyin. 

• Elektrik adaptörünü prize sokarken 
veya çıkartırken asla nemli ellerle 
 dokunmayın. 

• Cihazı şarj etmek için, sadece bağlantısı 
talimatlara uygun olarak yapılmış ve 
elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile 
uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan 
bir prize takın. 

• Aşağıdaki durumlarda elektrikli adaptö
rü prizden çekin: 
… Şarj esnasında arızalar ortaya    
 çıktığında, 
… cihaz tamamen şarj olduğunda, 
… fırtınalı havalarda ve 
… cihazı temizlemeden önce. 
Kablodan değil, daima USB bağlantı 
kablosundan tutarak çekin.

• Yalnızca paketten çıkan USB kablosuyla 
cihazın teknik verilerine uyan bir adap
tör kullanın.
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• Adaptörü gerekli durumlarda hemen 
 çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz 
bir priz kullanın. USB kablosunu, cihazın 
yanlışlıkla aşağıya düşemeyeceği şekil
de yerleştirin.

• USB bağlantı kablosu bükülmemeli veya 
sıkışmamalıdır. Kablo sıcak yüzeylerden 
ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.

• Cihazda gözle görülür hasar varsa veya 
cihaz yere düşmüşse artık kullanılma
malıdır.

• Üründe herhangi bir değişiklik yapma
yın. Yapılması gereken onarımları 
 sadece yetkili bir serviste yaptırın.

Yaralanma UYARISI

• Cihazda sabitlenmiş bir lityum pil bulu
nur. Bu pil kullanıcı tarafından çıkarıla
maz ve çıkarılmamalıdır.  
Ürün bölünmemeli, ateşe atılmamalı 
veya kısa devre yapılmamalıdır.  
Patlama tehlikesi söz konusu!

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

• Ürünü suya veya diğer sıvılara daldır
mayın. Motor bloğunu damlayan ve 
 sıçrayan sulardan koruyun.
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• Cihazı her kullanım sonrası „Temizleme” 
bölümünde gösterildiği gibi, yağ ve 
 diğer lekeleri temizlemek için iyice 
 temizleyin.

• Temizleme için sert kimyasallar, tahriş 
edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri 
kullanılmamalıdır.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

Emme nozulu

Emme başlığı

Açma/Kapama şalteri

Dolum kontrol lambası

Yoğunluk göstergesi

Mikro USB girişi

USB şarj kablosu

Emme başlıkları

Büyük başlık Hassas başlık Oval başlık Mikro 
 dermabrazyon 

başlığı
Resimde yer almayan: 
5 ilave conta 
50 ilave filtre 

Kullanım alanları
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Şarjlı pili şarj etme

İlk kullanımdan önce şarjlı pil tamamen şarj olmalıdır.  
Şarj süresi: yakl. 2 saat. 
Bunun için cihaz kapalı olmalıdır. Şarj işlemi esnasında 
cihazı kullanmayın. 

TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi 

Cihazı su dolu lavabonun hemen yanında veya üzerinde 
şarj etmeyin.

PC/Mac
USB

1. USB bağlantı kablosunu cihaza ve uygun bir USB adap
töre bağlayın.

2. Elektrik adaptörünü prize takın.

  Şarj kontrol lambası, şarj işlemi süresinde kırmızı 
 yanar. Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda şarj kontrol 
lambası yeşil yanar. 

3.  Şarj ettikten sonra adaptörü prizden çekin ve USB 
kablosunu cihazdan çıkarın. 

Maks. Şarj süresi: yakl. 2 saat. 
Tam dolu pilde kullanım süresi: yakl. 1 saat. 
Cihaz kullanım esnasında yetersiz pil seviyesi yüzünden 
kapanıyorsa, cihaz tekrar kullanılmadan önce şarjlı pil tam 
olarak şarj edilmelidir.

  •  Pilin tam kapasitesini korumak için ürünü kullan
masanız bile her 23 ayda bir şarj etmeniz gerekir. 
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  • Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.

 •  Alternatif olarak adaptör yerine cihazı bir bilgisa
yarın USB girişine bağlayarak şarj edebilirsiniz.  
Bu durumda şarj süresi artacaktır.

Kullanım

Cilt tahrişlerine karşı UYARI 

• Aleti gözünüzün yakınında kullanmayın. Bu bölgeye 
 uygulama yapmayın. 

• Hassas ciltli kişilerde cilt şişlikleri / cilt tahrişleri 
 meydana gelebilir.  
Gerekirse cihazı ilk önce daha az hassas bir yerde 
 deneyin. 

• Olası tepkimeleri mümkün olduğunca düşük tutmak 
için cihazı ilk başta kısaca ve en düşük yoğunluk sevi
yesinde kullanın. Cihaz yüzün her alanında ilk başta  
2 dakika, sonrasında 5 dakikayı aşmamalıdır. 

• Derinin kızarmasını önlemek için cihazı tek bir yerde 
tutmayın.

İlk kullanımdan önce

Cihazı ve derinizin tepkisini öncesinde daha az hassas  
bir bölgede test edin. Sonrasında yakl. 30 dakika bekleyip, 
asıl kullanıma başlamadan önce herhangi bir deri tepkisi 
oluştuğunu kontrol edin.
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Emme başlığı seçme

Mikrodermabrazyon 

Mikrodermabrazyonda en üstteki nasırlaşmış deriye 
 peeling gibi hafifçe uygulanır. Ölü deri hücreler giderilir, 
pürüzlü yüzeyler ve küçük kırışıklıklar düzleştirilir, deri 
daha canlı ve esnek olur.

Vakum uygulama 

Vakum uygulama sayesinde … 
… üst yüzeydeki kirler giderilir, 
… ölü deri hücreler emilir ve 
… kan dolaşımı canlanır ve deri tazelenir.

Mikrodermabrazyon için mikrodermabrazyon başlığını 
 kullanın. Vakum uygulama için mevcut 4 emme başlığından 
birini kullanabilirsiniz. 

m   Tıkanan gözenekleri temizlemek için 
 küçük yuvarlak uçlu hassas başlığı 
 kullanın.  
Düşük emme kuvveti, kullanım başlan
gıcında derinin alışması için ve ince ve 
hassas deri için idealdir.

m   Daha güçlü bir temizlik için büyük 
 yuvarlak uçlu büyük başlığı kullanın.  
Daha yüksek emme kuvveti siyah nokta
ları temizlemek için uygundur. Yağlı deri 
için idealdir.

m   Kırışıklıkları gidermek ve masaj ile 
 gerdirme için oval başlığı kullanın.  

m   Mikrodermabrazyon için metal halkalı 
emme başlığını kullanın. 
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Emme başlığı değiştirme

Kilit mandalı

Girinti m   Önceden takılmış bir başlık 
varsa bunu cihazdan yukarı
ya doğru çekin ve istediğiniz 
başlığı takın. 
Başlığın iç kısmındaki boşluk, 
emme nozulunun önündeki 
çentiğe uymalıdır.

Kullanım 

Hazırlık

1. Yüzünüzü iyice temizleyin ve kurulayın. Deri temiz, 
kuru olmalı ve üzerinde pudra krem vb. bulunmama
lıdır.

2. Gözenekleri açmak için bir havluyu ılık suyla ıslatın  
ve birkaç dakika yüzünüzün üzerinde bekletin.

İlk 2–3 kullanımda … 
… Düşük emme kuvvetli küçük hassas başlığı 
 kullanın. 
… cihazda en düşük yoğunluk seviyesini seçin 
 (yoğunluk göstergesinde yalnızca bir mavi LED 
 yanar).

 Şimdi derinin küçük bir kısmında deneyin. Hemen 
veya sonrasında bir şikayet hissedilirse uygulamayı 
hemen durdurun. Gerektiği durumda doktorunuza 
danışın.

 Bir uygulamanın bütünü ilk başta 2, sonrasında  
5 dakikayı geçmemelidir. 
Cihazı haftada en fazla 2 kez kullanın.
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Cihazı açın ve yoğunluk seviyesini seçin

  M Cihazı çalıştırmak için açma/kapama şalterine  
 basın.  
 Cihaz daima en düşük yoğunluk seviyesiyle başlar  
(1 mavi LED).

  M Açma/kapama şalterine  basarak yoğunluğu kade
meli olarak en üst seviyeye çıkarabilirsiniz (4. mavi 
LED). Sonrasında cihaz tekrardan ilk seviyeye iner vs.

  M Cihazı kapatmak için açma/kapama şalterini   birkaç 
saniye basılı tutun.

Yüz uygulaması

1. Cihazı açın ve yüzünüze 
 tutarken emme başlığının 
deriye temas ettiği, hava 
kaçmadığı veya emilmediği 
ve emme kuvvetini hisset
tiğiniz biçimde tutun.  
Cihazı daima hareket ettirin 
– tek bir noktada bekletme

yin; aksi takdirde kan toplanma izi oluşabilir.

2. Emme başlığı ile resimlerde gösterildiği gibi ok yönün
de ilgili deri bölgesine uygulayın – ilk başta 2–4 kez, 
deri uygulamaya alıştığında 4–6 kez. Gerektiğinde 
 derinizi diğer elinizle gerdirin. Yüzünüzün şeklini takip 
edin. 
Çok güçlü bastırmayın! Göz bölgelerinde özellikle 
 dikkat edin!
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Uygulama sonrası

  M Yüzünüzü soğuk (en fazla ılık su) ile durulayın. 
 Dilerseniz germe etkili temizlik losyonu sürerek kalan 
parçaları giderebilir ve açılan gözenekleri tekrar kapa
tabilirsiniz.

  M Soğutucu ve rahatlatıcı bir yüz maskesi veya nemlen
dirici krem sürün.

  M Deriniz uygulama sonrası normale göre daha yumuşak 
ve hassastır. Doğrudan güneş ışığında durmayın. 
 Gerekirse yüksek faktörlü bir güneş 
kremi sürün.

  M Hijyen açısından cihazı her kullanımdan sonra "Cihazı 
temizleme" bölümünde açıklandığı gibi iyice temizle
yin.  
Bu sayede yağ ve diğer lekeleri temizlersiniz.

Olası yan etkiler

Bu kılavuza uyduğunuzda ve derinizdeki tepkileri gözlem
lediğinizde, komplikasyon veya yan etki son derece nadir
dir. Ancak her insan, dolaşımı iyileştiren, aşırı kullanıldığın
da da alerjik tepkimelere, deride kızarmaya, kılcal 
damarların veya kan toplanmasına sebep olabilecek şekil
de gözenek temizleyicinin mekanik etkisine tepki verebilir.

Bunların bir/iki gün içerisinde geçmemesi durumunda veya 
başka bir rahatsızlık oluştuysa doktorunuza danışın.
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Temizleme ve bakım

DİKKAT  Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar 
veya sert fırçalar kullanılmamalıdır. 

  M Cihazı hijyenik sebeplerden dolayı kullanımdan hemen 
sonra temizleyin; bu sayede yağ ve diğer kirler gideri
lir.

1. Cihazı kapatın.

2. Emme başlığını çıkarın, hafif sabunlu su ile iyice 
 temizleyin, sonrasında akan su altında iyice durulayın. 
Yeniden kullanmadan veya kaldırmadan önce iyice 
 kurutun.

3. Köpük filtresini emme nozu
lundan çıkarın ve durulayın. 
Yeniden kullanmadan önce 
 tamamen kurumasını sağla
yın. 
 

  M Sizin için 50 ilave filtre ekledik. Kirlendiğinde veya 
 zarar gördüğünde filtreyi değiştirin.

  M Normal şartlarda contayı değiştirmeye gerek yoktur. 
Ancak iyi bir temizlik için contayı çıkarabilirsiniz. 
 Conta hasar görürse, ilave bir conta ile değiştirin.

4. Cihazın kendisini ve özellikle emme nozulu çevresin
deki plakayı nemli bir bez ile iyice silerek temizleyin. 
Nozulun iç kısmını hafif nemli bir kulak pamuğu ile 
 temizleyebilirsiniz.
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Teknik bilgiler

Model:     603 499

Şarjlı pil:      Lityum iyon 3,7 V / 450 mAh 
(UN 38.3’e  
göre test edilmiştir)  Nominal güç : 1,665 Wh

Giriş:      5 V 1 A USB

Koruma sınıfı:    III  

Ortam sıcaklığı:   +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn 
değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen 
değerli malzemelerden üretilmiştir.  
Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için 
 bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama 
 merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıklarına ile 
birlikte atılmamalıdır!Yasalara göre atık cihazları
nızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.  
Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama 

merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz 
belediyeye danışabilirsiniz.



Ürün numarası:  
603 499

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.com.tr

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılma
malıdır! 
Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye 

atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama 
kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit ola
rak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir 
şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, 
güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, 
cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden topla
ma yerine teslim edin.


