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ČEŠTINA
Tento produkt je kosmetický přístroj pro péči o rty na principu LED světla.

Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte nejprve tento návod.
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Popis produktu

LED rty (hlavní přístroj)

Lithiové baterie, 2 kusy

*    Obsah balení se může lišit od vyobrazení v návodu podle 
    konkrétního typu modelu

Krabička na přístroj

Silikonový kryt, 2 kusy

A

B

C

D

A Náústek Vložte do úst a stiskněte 
mezi zuby

B LED Červené světlo 623nm(normal)

C Tlačítko Zapnout/Vypnout
D Silikonový kryt Nasaďte na náústek
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Jak používat

· Stáhněte silikonový kryt náústku. Otevřete 
přístroj dle pokynů k výměně baterie a vložte 
správně lithiové baterie (pokyny k výměně 
baterie najdete na jiném místě, dále v návodu).

· Nasaďte silikonový kryt na náústek.

*  Krém na rty HONEY COCO 
   TOTAL CARE můžete použít 
   i bez přístroje. Aplikujte 
   dostatečné množství na rty 
   před tím, než jdete spát.

·  Aplikujte exkluzivní krém pro použití s 
přístrojem BIBILIP LED (HONEY COCO TOTAL 
CARE) který je součástí balení. Nechte krém 10 
minut působit na rtech.

· Když byste chtěli použít váš vlastní zvlhčovací 
krém na rty, aplikujte dostatečné množství na 
rty, ale až po vyčištění pleti v okolí rtů a rtů. 
(Nechte krém cca 10 minut působit).
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④  Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto pro zapnutí.

⑤  Skousněte jemně mezi zuby náústek 
      s nasazeným silikonovým krytem. 
      Přední stranou rtů se jemně dotýkejte zadní 
      částí přístroje. 

·  Přístroj se automaticky po 3 minutách sám 
vypne. (Potřebujete-li přístroj vypnout, 
stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.

·  Po skončení používání přístroje sundejte 
silikonový kryt náústku,  umyjte ho v tekoucí 
vodě a usušte ho. Vyčistěte zadní část přístroje 
vlhčeným ubrouskem.

*  BIBILIP ALOE CICA DUAL MOISTUREZER krém
   (Používejte pravidelně)
1.  Po vyčištění pleti okolo rtů a rtů aplikujte 

dostatečné množství krému.
2.  Poté aplikujte vaši oblíbenou rtěnku.
3.  Krém používejte pravidelně, zejména, když 

budete mít suché rty.
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Jak vyměnit lithiové baterie

Když začnou LED světla blikat, znamená to, že baterie jsou vybité, a je potřeba je vyměnit. 
LED světla v takovém případě nesvítí ani při stisknutí tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

· Oddělte pevnou část přístroje od odnímatelné 
části zařízení, otočením náustku o 90 stupňů 
ve směru hodinových ručiček.

· Sundejte odnímatelnou část.

· Vložte dvě 3V lithiové baterie (CR 2032) 
tak, aby měly správou polaritu +/-. 
Zkontrolujte polaritu dle obrázku.

· Zkompletujte obě části přístroje do 
původního složení.

· Nasaďte náústek a jeho pootočenímo 90
stupňů proti směru hodinových ručiček 
spojte přístroj dohromady.

*Životnost baterií je více než 100 použití 
přístroje po dobu provozu 3 minut jednou za den.  

 4/5

비비립 매뉴얼 국문 영문 최종.indd   15 2019-09-02   오후 5:57:24



Specifikace produktu

Název produktu BIBILIP
Označení BBL-100
Napájení DC 6V (3V Lithiové baterie (CR2032) 2ks)
Rozměry 12x9x8,5 cm / 160g (Kompletní balení)
LED vlnová délka Červená 623 nm (normal)
Výrobce GTG Wellness
Země původu Jižní Korea

Preventivní opatření k používání

Varování
1. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní opatření.
2.  Zařízení je zakázáno používat, pokud jste vystaveni slunečnímu záření a máte spálenou pokožku.
3. Doporučené používání přístroje je jednou denně. Pokud budete zařízení používat častěji, mohou se 

objevit problémy s pokožkou.
4. Pokud máte níže uvedené příznaky, použijte prosím zařízení až po odborné lékařské konzultaci.

- kožní potíže nebo kožní lékařská péče (alergická kůže, dermatitida)
- jste-li v péčí zubního lékaře (implantáty, zubní protézy, ošetření dásní)
- máte-li příznaky epilepsie
- máte-li příznaky infekčních nemocí
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- máte-li přecitlivělost na světlo
- máte-li citlivou pokožku, abnormální stavy, jiná onemocnění nebo větší fyzickou únavu

5.  Pokud se během používání zařízení objeví kožní problémy (zarudnutí kůže, krvácení, svědění, atd.) 
okamžitě přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

6. Při používání zařízení BIBILIP LED může dojít k mírným teplotám. (Pokud máte teplotu vyšší, 
vypněte zařízení a konzultujte stav s lékařem.)

7. Zařízení se nedoporučuje používat těhotným, menstruujícím a kojícím ženám.
8. Zařízení není doporučeno pro mladistvé do 16 let.
9. Je zakázáno používat zařízení při řízení, chůzi a podobných činnostech.
10. Pokud během používání přístroje pociťujete závratě nebo nevolnost, použijte přistroj až po konzultaci 

s lékařem.
11. Přímý pohled na LED světlo může způsobit poškození nebo ztrátu zraku. Nedívejte se prosím na LED 

světlo.
Bezpečnostní opatření pro lithiovou baterii
1. Izolujte baterii ochrannou páskou při skladování baterie.
2. Neskladujte lithiovou baterii s jinými bateriemi nebo kovovými předměty.
3.  Použité baterie izolujte ochrannou páskou. Použité baterie likvidujte pouze na k tomu určených 

sběrných místech. Pokud baterii správně neizolujete, hrozí možnost vzniku požáru.
4. Vzhledem k tomu, že lithiová baterie je spotřební zboží, životnost baterie se používáním zařízení 

snižuje.
5. Baterie skladujte na místě mimo dosah dětí.
6.  Spolknutí lithiové baterie může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud dojde ke spolknutí 

okamžitě kontaktujte lékaře.
7.  Zahřátím, rozebráním, stlačením, nabitím, vystavením ohni nebo nesprávným vložením lithiové 

baterie do výrobku může dojít k výbuchu nebo úniku obsahu baterie.
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Další opatření
01. Vzhledem k tomu, že tento přístroj není voděodolný, dejte pozor, aby výrobek nebyl politý nebo ponořený 
       do vody.
02. Provozování přístroje mokrýma rukama může být příčinou poruchy.
03. Dávejte pozor, abyste přístroj nepoškodili. Poškozený přistroj může způsobit trvalé znehodnocení výrobku.
04. Poškozený výrobek nepoužívejte.
05. Nerozebírejte/nepřestavujte výrobek svépomocí.
06. Upozorňujeme, že používání zařízení v suchých podmínkách může způsobit statickou elektřinu.
07. Vyvarujte se provozu nebo skladování produktu v blízkosti ohně nebo hořlavých materiálů.
08. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům než k účelům popsaným v této uživatelské příručce.

Skladování
01. Neuchovávejte zařízení na místě s přímým slunečním zářením, vysokou teplotou nebo vlhkostí.
02. Po použití přístroje oddělte silikonový kryt od přístroje a kryt omyjte tekoucí vodou. Poté vše nechejte 
       oschnout.
03. Po použití přístroje otřete vnitřek (zadní stranu) přístroje vlhkým hadříkem, pak otřete přístroj do 
       sucha, a poté jej vložte do pouzdra pro uložení. Nepoužívejte silné chemické látky (např. alkohol), 
       který může poškodit povrch přístroje.
04. Vzhledem k možnosti poškození přístroje pádem nebo tlakem uschovejte zařízení na bezpečném 
       místě.
05. Neuchovávejte přístroj na místě, kde se ho mohou dotýkat děti nebo domácí zvířata.
06. Neumisťujte přístroj do blízkosti těkavých materiálů.
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Název produktu (model č.) Záruční lhůta
Datum nákupu
Výrobní číslo
Zákazník
Adresa zákazníka
Evidenční číslo 

Záruka na produkt

- Tento produkt prošel kontrolou podle našeho standardu kontroly kvality. Pokud je produkt nefunkční, bude 
   produkt opraven podle tohoto záručního listu. (Tento záruční list nebude znovu vydán.)
- Záruku uplatněte v prodejnách, kde byl přístroj zakoupen

Evidenční číslo 
01. Záruční doba je 1 rok od data nákupu.
02. Vyskytne-li se v záruční době závada výrobce nebo závada produktu, bude produkt vyměněn 
       nebo opraven, podle předpisů o bezplatné opravě nebo náhradě škody způsobené spotřebiteli.
03. Za následujících podmínek je výrobek opraven s příplatkem:
      - Selhání přístroje v důsledku nesprávného použití nebo nedbalosti uživatelů
      - Porucha nebo poškození v důsledku opravy produktu jinými osobami, které nejsou autorizovaným 
         servisem
      - Používání spotřebního zboží, volitelného zboží, které není dodáváno originálně s přístrojem 
         (Máte-li dotazy na použití vhodného spotřebního a volitelného zboží, obracejte se na prodejce)
      - Přírodní katastrofy (poškození požárem, vodou, povodněmi, atd.)
      - Záměrný účel uživatele k poškození nebo nedbalost v dodržování pokynů popsaných 
         v návodu k použití 8/9
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