
Read the instruction manual carefully before using this device, es-
pecially the safety instructions, and keep the instruction manual for 
future use. Should you give this device to another person, it is vital 
that you also pass on these instructions for use.

GB   Safety instructions

• The device must only be used for its intended purpose as described in the 
instruction manual. Using the appliance for any other purpose invalidates the 
warranty.

• 
dry hands.

• Always carefully inspect the device for damage before use. Do not attempt to 
use a defective unit.

• Do not dismantle or modify the device in any way.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and per-
sons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.
• 
• Do not use this unit to supplement or replace medical treatment.
• Do not store this device in direct sunlight and store it only in dry and well-venti-
lated areas.

• If the supply cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by the 

hazard.
• The rechargeable battery must not be disassembled, heated, incinerated or ex-
posed to water.

• During the use of this device no water or cream residues must come in contact 
with the device as this may lead to defects.

• Before use, remove any jewellery (e.g. nacklaces, earrings etc.) and contact 
lenses.

• This device must not be used on sensible parts of the skin (e.g. eyes, ears, neck 
etc.) - risk of injuries!

• Do not use this device on parts of the skin, which have been altered by cosmetic 
procedures (e.g. after cosmetic surgery). 

• Do not use the device during pregnancy or existing heart deseases.
• If you should feel unwell during use, stop the use immediately.
• Cleaning and head exchanging must only be done when the device is switched 

• If the device has been fallen or other damages are present, do not use the de-
vice - contact the customer service!

• Do not charge the battery during the use!
• The device must not be used by patients with allergies, skin deseases, derma-
titis, swellings, eczema or other serious (skin-) injuries.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervi-
sion.

Scope of supply

way. In case of doubt, do not use the it and contact your dealer or your service 
centre. 
The following parts are included:
• 1 MEDISANA Pore cleanser PR A60 

• 1 USB charging cable 
• 1 Instruction manual          

If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer 
without delay.

Charging the battery

Explanation of the charging indicator C:

Red, constant light: Charging in progress - please do not interrupt.
Green light: Battery is fully charged.
Charge the battery in accordance with the following guidelines
• Charge the battery only with the supplied charging cable.
• Do not use the device during charging!
• Charging the battery: 

Connect the mini USB plug of the included charging cable to the charging 
port D of the device and connect the other end to a suitable power source. 

Use
B once, the device will be switched on at the lo-

west level (level 1). Pressing the button twice activates the medium level (level 2) 
and three presses activate the highest level (level 3). A fourth press on the button 

The head F (big, round opening)
This head provides a strong suction for heavily contaminated pores. Keep mo-
ving slowly on the skin from bottom to top with activated device.

The head G (thick and round)
This head is mainly suitable for the exfoliation of the facial skin. You should not 
use this head more than twice a week.

The head H (elliptic, transparent)
This head is especially suitable for   eignet sich insbesondere for wrinkle 
smoothing, promoting skin elasticity and blood circulation. 

The head I (small, round opening)
This head is designed for sensible skin. It features a less strong suction than the 
head F, but is also suitable for pore cleaning. 

General instructions for handling:
• The application should not be longer than 30 seconds maximum twice daily at 

the same part of the skin.
• Hold the head with light pressure on the skin area only - do not apply force or 

greater pressure!
• After application, the skin area may become a little red. This is completely 

normal and disappears by itself after some time.
• After using the device, do not scrub the skin area with brushes or rags. You 

can, however, moisten the skin with a little moisturizer.

Cleaning and maintenance
• B . Clean the unit with a soft, 
dry cloth.

• The head may be cleaned separately e.g. with a cotton swab.
• Under no circumstances should you use aggressive detergents, strong brush-
es, solvents or alcohol, as they may damage the surface of the unit.

• When cleaning, never immerse the unit in water and make sure that no water 
gets into the unit.

• You should ideally store the device in its original packaging and keep it in a 
clean, cool and dry place.

Disposal
             This product must not be disposed of together with domestic waste.              
             All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, 
             regardless of whether or not they contain toxic substances, at a 
             municipal or commercial collection point so that they can be disposed 
of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or 
your dealer for information about disposal.

Name and model:  
Battery:
Input:
Power consumption:
Application time:
Vacuum suction:

Noise:
Size approx.: 
Weight approx.:  
Item number:  
EAN number:

WARNING
Please ensure that polythene packing is kept away from the reach 

MEDISANA Pore cleanser PR A60  
Lithium-Ion, 3.7V, 400mAh (charging time approx. 1 h)
5V       , 0.4A
4 watts
45 minutes
60-65 kPa, level 1: 63.8 kPa ± 10%, level 2 : 64.1 kPa 
± 10% kPa, level 3: 64.5 kPa  ± 10% 
58.5 dB (in 1 m distance)
19.5 x 8.5 x 4.5 cm
170 g
48781
40155 88 48781 1

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve 
the right to make technical and visual changes without notice.

GB Instruction manual
Pore cleanser PR A60

Device and controls

IMPORTANT   
Non-observance of these instructions 
can result in serious injury or damage 
to the device.

WARNING   
These warning notes must be observed 
to prevent any injury to the user.

CAUTION  
These notes must be observed to pre-
vent any damage to the device.

NOTE     
These notes give you useful additional 
information on the installation or opera-
tion. 

Do not use the device in damp rooms 
(e.g. when bathing or showering).

LOT number

Manufacturer

A Position for exchangeable head                                            
B
C Charging indicator 
D USB charging port 
E USB charging cable
F Head (big, round opening)
G Head (thick and round)
H Head (elliptic, transparent)
I Head (small, round opening)

Warranty and repair terms
Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the war-
ranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and 
state what the defect is. 
The following warranty terms apply:
1. The warranty period for this MEDISANA product is one year from date of  
    purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven 
    by means of the sales receipt or invoice.

2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the 
    warranty period.

3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit 
    or for the replacement parts.

4. The following is excluded under the warranty:
    a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-
        observance of the user instructions.
    b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or 
        unauthorised third parties.
    c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the 
        consumer or during transport to the service centre.
    d. Accessories which are subject to normal wear and tear.

5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are 
    excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.
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TR Kullanım kılavuzu
Gözenek temizleyici PR A60

Cihaz ve kontroller

Sembollerin açıklaması

�  Değiştirilebilir kafa pozisyonu
�  Açma / Kapama düğmesi
�  Şarj göstergesi
�  USB şarj bağlantı noktası
�  USB şarj kablosu
�  Başlık (büyük, yuvarlak açıklık)
�  Başlık (kalın ve yuvarlak)
�  Başlık (eliptik, transparan)
�  Başlık (küçük, yuvarlak açıklık)

Bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu ve özellikle güven-
lik talimatlarını dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere sakla-
yın. Bu cihazı başka bir kişiye verirseniz, bu kullanım talimatlarını da 
iletmeniz çok önemlidir.

Sürekli ürün geliştirme politikamıza uygun olarak, önceden haber vermeksizin 
teknik ve görsel değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.

TR   Güvenlik talimatları

• Cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanılmalıdır. Cihazın 
başka herhangi bir amaçla kullanılması garantiyi geçersiz kılar.

• Cihazı başka sıvılara daldırmayın ve cihazı sadece kuru ellerle kullanın.
• Cihazı kullanmadan önce daima hasar açısından dikkatle inceleyin. Arızalı bir 
cihazı kullanmaya çalışmayın.

• Cihazı hiçbir şekilde sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.
• Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek-
leri azalmış veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve tehlikeleri anlaması 
konusunda denetim veya talimat verilmişse deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından kullanılabilir.

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Bu cihazı yanıcı veya aşındırıcı maddelerin veya sıvıların yakınında kullanmayın.
• Bu cihazı doğrudan güneş ışığında bırakmayın ve sadece kuru ve iyi havalan-
dırılan yerlerde saklayın.

• Bu cihazın besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için yalnızca 
üretici, servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.

• Şarj edilebilir pil sökülmemeli, ısıtılmamalı, yakılmamalı veya suya maruz bıra-
kılmamalıdır.

• Bu cihazın kullanımı sırasında, cihazla temas eden su veya krem   artıkları arıza-
lara yol açabileceğinden, cihazla temas etmemelidir.

• Kullanmadan önce takıları (örn. kolyeler, küpeler vb.) ve kontakt lensleri çıkarın.
• Bu cihaz cildin hassas kısımlarında kullanılmamalıdır (örn. gözler, kulaklar, bo-
yun, vb.) - Yaralanma tehlikesi!

• Bu cihazı, cildin kozmetik prosedürlerle (örneğin kozmetik cerrahi sonrası) de-
ğiştirilmiş olan kısımlarında kullanmayın.

• Cihazı hamilelik veya mevcut kalp hastalıkları sırasında kullanmayın.
• Kullanım sırasında kendinizi iyi hissetmiyorsanız, kullanımı derhal durdurun.
• Temizlik ve başlık değişimi sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır.
• Cihaz düşmüşse veya başka hasarlar varsa, cihazı kullanmayın - müşteri hiz-
metlerine başvurun!

• Kullanım sırasında pili şarj etmeyin!
• Cihaz, alerjisi, cilt hastalıkları, dermatit, şişlikler, egzama veya diğer ciddi (cilt) 
yaraları olan hastalar tarafından kullanılmamalıdır.

• Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Teslimat kapsamı
Lütfen öncelikle cihazın eksiksiz olduğunu ve herhangi bir şekilde hasar gör-
mediğini kontrol edin. Şüphe durumunda, kullanmayın ve satıcınıza veya servis 
merkezinize başvurun.
Aşağıdaki parçalar dahildir:
• 1 MEDISANA Gözenek temizleyici PR A60
• 4 farklı başlık
• 1 USB şarj kablosu
• 1 Kullanım kılavuzu
Ambalajdan çıkarma sırasında herhangi bir nakliye hasarı fark ederseniz, lütfen 
gecikmeden bayinize başvurun.

DİKKAT
Lütfen polietilen ambalajın çocukların erişemeyeceği bir yerde mu-
hafaza edildiğinden emin olun! Boğulma tehlikesi!

Pilin şarj edilmesi
İlk kullanımdan önce pili en az 1 saat şarj edin.
Şarj göstergesinin açıklaması � : 
Yanıp sönen kırımızı ışık: Pilin acilen şarj edilmesi gerekiyor.
Kırmızı, sabit ışık: Şarj işlemi devam ediyor - lütfen bölmeyin. 
Yeşil ışık: Pil tamamen şarj edilmiştir.
Pili aşağıdaki yönergelere göre şarj edin
• Pili yalnızca birlikte verilen şarj kablosuyla şarj edin.
• Şarj sırasında cihazı kullanmayın!
• Pilin şarj edilmesi:

Birlikte verilen şarj kablosunun mini USB fişini cihazın şarj girişine �  ve diğer 
ucunu uygun bir güç kaynağına bağlayın.

Kullanım
Açma/kapama düğmesine �  bir kez basıldığında, cihaz en düşük seviyede açılır 
(seviye 1). Düğmeye iki kez basıldığında orta seviye (seviye 2) ve üç kez basıldı-
ğında en yüksek seviye (seviye 3) etkinleştirilir. Düğmeye dördüncü kez basıldı-
ğında cihaz tekrar kapanır.

Başlık �  (büyük, yuvarlak açıklık)
Bu başlık, aşırı kontamine gözenekler için güçlü bir emiş sağlar. Çalışan cihaz ile 
ciltte yavaşça aşağıdan yukarıya doğru ilerleyin.

Başlık �  (kalın ve yuvarlak)
Bu başlık esas olarak yüz cildini ölü derilerden arındırmaya uygundur. Bu başlığı 
haftada iki kereden fazla kullanmamalısınız.

Başlık �  (eliptik, transparan)
Bu başlık özellikle kırışıklık azaltmaya, cilt elastikiyetini ve kan dolaşımını teşvik 
etmeye uygundur.

Başlık �  (küçük, yuvarlak açıklık)
Bu başlık hassas ciltler için tasarlanmıştır. �  no’lu başlıktan daha az güçlü bir 
emme özelliğine sahiptir, ancak gözenek temizliği için de uygundur.

Genel kullanım talimatları:
• Uygulama cildin aynı kısmında günde iki kere ve 30 saniyeden uzun olmamalıdır.
• Başlığı sadece cilt bölgesinde hafif basınçla tutun - kuvvet uygulamayın veya 
daha fazla baskı uygulamayın!

• Uygulamadan sonra ciltte biraz kızarıklık olabilir. Bu tamamen normaldir ve bir 
süre sonra kendiliğinden kaybolur.

• Cihazı kullandıktan sonra, cilt bölgesini fırça veya bezle ovalamayın. Bununla 
birlikte, cildi biraz nemlendirici ile nemlendirebilirsiniz.

Temizlik ve bakım
• Üniteyi temizlemeden önce kapalı olduğundan emin olun. Üniteyi yumuşak, 
kuru bir bezle temizleyin.

• Başlık ayrı ayrı temizlenebilir, örn. pamuklu çubukla.
• Hiçbir koşulda, ünitenin yüzeyine zarar verebileceklerinden dolayı agresif deter-
jan, sert fırça, çözücü veya alkol kullanmayın.

• Temizlerken, üniteyi asla suya batırmayın ve üniteye su girmediğinden emin 
olun.

• Cihazı ideal olarak orijinal ambalajında bulundurmalı ve temiz, serin ve kuru bir 
yerde saklamalısınız.

Bertaraf
Bu ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tüm kullanıcılar, zehirli 
maddeler içerip içermediklerine bakılmaksızın, tüm elektrikli veya elekt-
ronik cihazları bir belediye veya ticari toplama noktasında çevresel ola-
rak kabul edilebilir bir şekilde bertaraf edilebilmeleri için teslim etmek 
zorundadır. Bertaraf etme hakkında bilgi için belediyenize veya bayinize 

danışın.

Teknik özellikler
İsim ve model MEDISANA Gözenek temizleyici PR A60
Pil: Lityum-İyon, 3.7V, 400mAh (şarj süresi yakl. 1 s)
Giriş: 5V , 0.4A
Güç tüketimi: 4 watt
Uygulama süresi: 45 dakika
Vakum emme: 60-65 kPa, seviye 1: 63.8 kPa ± %10, seviye 2 : 64.1 kPa

± %10 kPa, seviye 3: 64.5 kPa ± %10
Gürültü: 58.5 dB (1 metre mesafede)
Yakl. boyut: 19.5 x 8.5 x 4.5 cm
Yakl. ağırlık.: 170 g
Ürün numarası: 48781
EAN numarası: 40155 88 48781 1

Bu kullanım kılavuzunun güncel sürümünü www.medisana.com adresinde bulabilirsiniz.

Garanti ve onarım koşulları
Garanti kapsamında bir talep olması durumunda lütfen satıcınıza veya servis mer-
kezine başvurun. Üniteyi iade etmeniz gerekiyorsa, lütfen makbuzunuzun bir kop-
yasını ekleyin ve kusurun ne olduğunu belirtin.  
Aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

1.  Bu MEDISANA ürününün garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren bir yıl-
dır. Garanti talebi durumunda, satın alma tarihinin satış makbuzu veya fatura 
ile kanıtlanması gerekir.

2.  Malzeme veya işçilik kusurları garanti süresi içinde ücretsiz olarak 
giderilecektir.

3.  Garanti kapsamındaki onarımlar, ünite veya yedek parçaların garanti süresini 
uzatmaz.

4. Aşağıdakiler garanti kapsamında değildir:
    a.  Uygunsuz tedavi nedeniyle ortaya çıkan tüm hasarlar, ör. kullanıcı talimatla-

rına uyulmaması.
    b.  Müşteri veya yetkisiz üçüncü kişiler tarafından yapılan onarım veya tahrifat-

lardan kaynaklanan tüm hasarlar.
    c.  Üreticiden tüketiciye nakliye sırasında veya servis merkezine nakliye sıra-

sında ortaya çıkan hasar.
    d. Normal aşınma ve yıpranmaya maruz kalan aksesuarlar.

5.  Üniteye verilen hasar garanti talebi olarak kabul edilse bile, ünitenin yol açtığı 
doğrudan veya dolaylı zararlardan doğan sorumluluk hariç tutulur.
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ÖNEMLİ
Bu talimatlara uyulmaması, ciddi yara-
lanmalara veya cihazın hasar görme-
sine neden olabilir.

DİKKAT
Kullanıcının yaralanmasını önlemek 
için bu uyarı notlarına uyulmalıdır.

DİKKAT
Cihazın hasar görmesini önlemek için 
bu notlara uyulmalıdır.

NOT
Bu notlar size kurulum veya çalıştırma 
hakkında yararlı ek bilgiler verir.

Cihazı nemli odalarda kullanmayın 
(örn. banyo veya duş yaparken).

LOT-sayısı 

İmalatçı

Black Head Cleanser

Model No: LOVE178
Art. No: 48781

Manufacturer:
YUYAO LOVE TECHNOLOGY CO., LTD.
Lishan Village, Ditang Town, Yayao Ningbo, China

İthalatçı:
KALE ELEKTRONİK VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Bakır ve Pirincciler San. Sit. Menekşe Cad. No:2 34520
Beylikdüzü/İstanbul/TURKEY


