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MiMi 
Vaše první hračka, která Vám otevře bránu do světa milostné smyslnosti 

MiMi je malá, elegantní a nenápadná hračka stvořená pro začátečníky v oblasti 

milostného života. Perfektně se hodí jak pro jednotlivce, tak i pro páry. 

Hebký povrch je vytvořen ze zdravotně nezávadného a velice hebkého silikonu. Už při 

prvním doteku objevíte její smyslnost. Nechte se hýčkat dotekem hedvábí. 

Umí být tak něžná a vzrušující, že se pro Vás předehra stane procházkou rájem. Na druhou 

stranu, její nezkrotnou sílu můžete využít pro příjemnou masáž konečků prstů nebo celého 

těla. 

Jak na to: Tlačítky „+“ a „-“ si sama zvolte jednu z pěti vibračních úrovní – od jemného, 

téměř nepatrného chvění až po nezkrotné vášnivé vibrace. Dále na Vás čeká 5 pulsních 

vibračních programů, které mezi sebou opět přepnete tlačítky „+“ a „-“. 

MiMi lze dobíjet pomocí Je Joue magnetického adaptéru, je 100% voděodolná, lze jí 

proto použít i při koupeli, a navíc ji dostanete v luxusním černém dárkovém balení s 

ozdobnou stuhou. 

MiMi je k dostání ve čtyřech barevných odstínech. 

Materiály: Povrch je vyroben ze 100% zdravotně nezávadného silikonu a ABS plastu. 

Produkty z kolekce Je Joue neobsahují škodlivé ftaláty (změkčovadla používaná při 

výrobě některých erotických hraček). 

Lubrikce: Je doporučeno používat výhradně lubrikační gely založené na bázi vody. 

Čištění: MiMi omývejte ve vlažné vodě s mýdlem, nebo používejte vlhčené hygienické 

ubrousky. 
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Před použitím si důkladně přečtěte následující „Bezpečnostní informace“ 

Varování: 
Při používání elektronických výrobků byste měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla! 

Jak předejít požáru, popálení, elektrickému šoku a dalším zraněním: 

1. Nepokládejte/Neskladujte MiMi ani adaptér ve vodě (popř. jiné tekutině) ani na 
vlhkém místě. 

2. Nepoužívejte MiMi v průběhu nabíjení. 
3. Pro nabíjení používejte výhradně adaptér JeJoue, který je součástí balení 
4. Nezapojujte adaptér do zásuvky s nesprávným napětím. Přesné informace najdete 

na štítku zástrčky. 
5. Nepoužívejte konventory. 
6. Nabíjecí kabel se nesnažte zapojit násilím. 
7. Nepoužívejte adaptér, jestliže je jakýmkoliv způsobem poničený. 
8. MiMi nepřipojujte k adaptéru, jestliže je vlhká/mokrá nebo pokud máte vlhké/mokré 

ruce. 
9. Pokud se chystáte Vaši MiMi vyčistit, vždy ji odpojte od adaptéru. 
10. Vždy před nabíjením MiMi a vlastním zapojením adaptéru do sítě se ujistěte, že je 

Vaše hračka dostatečně vysušená. 
11. Adaptér zapojujte jen do zásuvky, která je správně uzemněná. 
12. Nenabíjejte MiMi venku. 
13. Přestože je Vaše MiMi voděodolná a lze ji používat ve sprše i při koupeli, není 

doporučeno ji potápět pod vodu na delší dobu. Po každém použití by měla být 
dostatečně vysušená. 

14. MiMi nikdy nepoužívejte v extrémně teplé či studené vodě. 

15. Používejte MiMi pouze v souladu s tímto návodem. 
16. Nepoužívejte MiMi s jinými, než JeJoue originálními doplňky. 
17. Nepokoušejte se rozebírat MiMi, adaptér nebo kteroukoli jinou část balení. Riskujete 

tak své zdraví a zrušení záruční doby. 
18. Nepoužívejte adaptér, pokud je síťový kabel jakkoliv poškozen nebo pokud MiMi 

náležitě nefunguje. 
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19. Nepoužívejte MiMi, pokud jste zjistili jakoukoliv závadu (pokud se setkáte 
s jakýmkoliv problémem, prosím kontaktuje nás, zašlete produkt zpět na přezkoušení 
a případnou opravu).  

20. Nevyhazujte MiMi ani její součásti do ohně. 
21. Nepokládejte MiMi ani nabíjecí kabel na rozpálené povrchy. 
22. Při manipulaci s předmětem buďte opatrní – mohlo by dojít k porušení nabíjecího 

konektoru, který je umístěný na povrchu hračky. 
23. Adaptér, který s MiMi obdržíte, nikdy nepoužívejte s jinými výrobky. 
24. Nikdy nepoužívejte jiný adaptér, než ten, který jste obdrželi spolu s MiMi 
25. Adaptér se může v průběhu nabíjení zahřát – dbejte na bezpečnostní zásady. 
26. Vaše MiMi se může v průběhu zahřát – nezakrývejte ji. 
27. Používejte MiMi v souladu s tímto návodem. 
28. MiMi není hračka pro děti. Udržujte ji prosím mimo jejich dosah. 
29. Nikdy se nesnažte odstranit kryt hračky. 
30. Nepoužívejte MiMi bez silikonového povlaku a vždy se ujistěte, že je správně 

upevněn. 
31. Nepoužívejte MiMi, jestliže byla poškozena vnější vrstva silikonu. 
32. Pád na zem by mohl způsobit neopravitelnou závadu a zrušení záruční doby. 
33. Vždy nejdříve připojte MiMi k adaptéru, až potom adaptér do elektrické zásuvky. Po 

skončení nabíjení nejdříve odpojte kabel ze zásuvky a až poté odpojte MiMi od 
adaptéru. 

34. Použité baterie (adaptér) vhodně zlikvidujte – nikdy se je nesnažte spálit. Baterie by 
mohli při zahřátí explodovat. Zabalte je do papírových novin (nikdy je nebalte do 
alobalu) a odneste na sběrné místo. 

35. Nikdy se nesnažte rozebrat nebo propíchnout lithiové baterie. Zabraňte dotyku 
kovových objektů s póly baterií. 

36. Pokud MiMi nenabíjíte, odpojte adaptér z elektrické zásuvky. 
37. V průběhu nabíjení nesahejte na místo, kde je MiMi k adaptéru připojená. 
38. Nikdy nepokládejte MiMi do myčky na nádobí. 
39. Nepoužívejte SaSi pod pokrývkou či polštářem. Vyhnete se tak nadměrnému zahřátí 

přístroje (tím i možného požáru, popálení a dalších zranění).  
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40. Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru. 
41. Nikdy MiMi nepoužívejte jinak, než jak je popsáno v tomto návodu. 

 

Zdravotní rizika 

1. MiMi je určena pouze pro masáž těla a intimní stimulaci vnějších erotogenních zón.  

2. Pokud máte kardiostimulátor nebo jste prošla gynekologickou operací, raději se 
před použitím MiMi poraďte s Vaším lékařem. 

3. MiMi je určena pro individuální použití. S nikým tuto hračku nesdílejte a vyvarujte se 
tak pohlavně přenosným nemocem. 

4. Nepoužívejte MiMi, pokud cítíte sebemenší bolest při/po použití. 
5. MiMi není lékařská pomůcka! 
6. Stimulace/masáž jednoho místa by neměla trvat déle než 15 minut. 

7. Nikdy nemasírujte místa, která jsou oteklá či zanícená. 

8. Nepoužívejte MiMi pro masáž břicha, pokud jste těhotná nebo je to pro Vás 
bolestivé. 

9. Nikdy MiMi nepoužívejte k masáži bolestivých lýtek, pokud nevíte příčinu bolesti. 

10. Nepoužívejte MiMi k masáži zátylku. 
11. Vyhněte se kontaktu s očima a očními víčky. 
12. Nepoužívejte MiMi v oblastech citlivé kůže, nebo pokud trpíte špatným krevním 

oběhem.  

13. Tento produkt by neměly používat osoby s fyzickým či mentálním postižením, dále 
pak osoby, které nemají s používáním podobných produktů zkušenosti nebo s nimi 
nebyly obeznámeny – v takovém případě by jim informace měla poskytnout osoba 
za ně zodpovědná. 

14. Po každém použití MiMi důkladně omyjte, snížíte tak riziko infekcí. 

 


