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G-Ki  

ÚVOD 

Představujeme vám „klíč“ k takzvané bráně rozkoše – G-bodu. 

G-Ki byl vytvořen pro ženy a páry. Díky nastavitelnému tvaru lze G-Ki využít k dokonalé masáži G-

bodu nebo k současné stimulaci G-bodu a klitorisu. 

G-Ki byl navržen tak, aby vyhovoval jedinečnosti vašeho těla. Vyznačuje se hebkou, měkkou a 

zaoblenou hlavou, elegantním a štíhlým krkem a pevným, pečlivě vytvarovaným tělem k masáži 

klitorisu. 

• Díky jedinečně přizpůsobivému tělu hračky a snadno ovladatelnému voliči si můžete 

jednoduše nastavit tvar a intenzitu vibrací, která vám v daném okamžiku nejvíce vyhovuje. 

• Jemný silikonový povrch elegantně tvarovaného těla G-Ki je velmi příjemný na dotek. 

• G-Ki je voděodolná, dobíjecí hračka, vhodná jak pro hrátky ve dvou tak pro jednotlivce. 

 

UŽITEČNÉ INFORMACE 

Barvy:  G-Ki je dostupný ve čtyřech odstínech. Vyberte si z černé, světle růžové, tmavě růžové nebo 

fialové. 

Bezpečnost:  G-Ki je vyroben z jemného 100% zdravotně nezávadného silikonu. Žádné výrobky 

z produkce Je Joue neobsahují ftaláty (některé erotické hračky se vyrábí z chemických plastifikátorů  -

změkčovadel, které se nazývají ftaláty). Přestože tyto látky zvyšují pružnost a životnost výrobků, 

pravděpodobně obsahují karcinogeny a proto se postupně přestávají v USA a v EU používat. Některé 

erotické hračky se stále z ftalátů vyrábí, proto vyhledávejte pouze značky jako Je Joue, které tyto 

škodlivé látky k výrobě nepoužívají. 

Údržba a čišt ění:  Voděodolná hračka G-Ki se velmi snadno udržuje. Jednoduše přístroj omyjte teplou 

vodou a mýdlem. Doba výkonu po dvouhodinovém nabíjení je celé dvě hodiny, popř. lze ponechat dva 

týdny v pohotovostním režimu. 

 

www.jejoue.cz



G-BOD 

Co to je?  G-bod je velmi citlivá oblast uvnitř pochvy, která vhodnou masáží přivodí silný orgasmus. 

Kde se nachází?  G-bod leží zhruba 5 cm uvnitř pochvy, většinou je však téměř k nerozeznání od 

okolní tkáně. Při vzrušení se ale zpevní a jeho povrch se lehce zvlní. 

Jak na n ěj? Klíčem k fantastickému orgasmu je jeho nepřetržitá a důkladná masáž. Zpočátku 

vyzkoušejte, jaké masážní tahy budou vám nebo vaší partnerce nejvíce vyhovovat. G-bod se při 

takové stimulaci zvětší, zpevní a je velice citlivý na dotek. 

Jak používat G-Ki? Díky ergonomickému tvaru G-Ki usnadní 

hledání G-bodu a přizpůsobí se pozici, která je Vám nejpříjemnější. 

Několik tipů pro začátek… 

• Poprvé nastavte hlavu hračky do přirozené polohy. Až se 

s G-Ki blíže seznámíte, můžete ji stisknutím tlačítka 

označeného třemi body nastavit do takové pozice, která Vám 

bude nejvíce vyhovovat.  

 

 

Pro páry: Přizpůsobivá hlava a tělo hračky G-Ki Vám umožní zkoumat tajemství G-bodu ve dvou. 
Několik tipů… 

• Pro začátek je pro ženu nejpohodlnější pozice vleže na zádech.  
• Vyzkoušejte nejprve vzrušit svou partnerku masáží klitorisu pomocí vibračního programu (lze 

nastavit intenzita vibrací). 

• Použijte dostatečné množství lubrikačního gelu. Poprvé nastavte hlavu hračky do přirozené 

polohy. Až se s G-Ki oba blíže seznámíte, můžete ji stisknutím tlačítka označeného třemi body 

nastavit do takové pozice, která bude Vaší partnerce nejvíce vyhovovat.  

• Až nastavíte hlavu hračky do pozice, která bude nejpříjemnější a pro Vaši partnerku nejlepší, 

vyzkoušejte s G-Ki pohybovat přirozeně (nebo v malých kruzích) tak aby její špička 

masírovala G-bod. Masážní tahy by měly být pomalé a tlak na G-bod stálý. 

• Zároveň partnerce můžete masírovat klitoris – pomocí ohebného krku, který lze ovládat 

tlačítkem označeným pěti body, můžete nastavit tělo G-Ki tak aby se co nejvíce dotýkalo 

partnerčina těla. 
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Pokud chcete G-Ki aktivovat a nastavit vibrační režim, tiskněte + po dobu dvou vteřin. Pro zvýšení 

intenzity vibrací stiskněte stejné tlačítko. Až dosáhnete páté úrovně vibrací, stiskněte opět tlačítko + 

s jehož pomocí vstoupíte do režimu pěti pulzních vibrací. Pro návrat do předchozího pulzního režimu a 

pro snížení intenzity vibrací stiskněte tlačítko –. Stisknutím stejného tlačítka na dobu dvou vteřin G-Ki 

vypnete. 

 

Nikdy při používání nezasunujte celé tělo G-Ki. Používejte vždy dostatečné množství lubrikačního 

gelu. Používejte pouze lubrikanty na bázi vody. 

NABÍJENÍ  

 G-Ki se nabíjí pomocí magnetického adaptéru, který se připojí k určenému bodu na přístroji. 

Tento malý magnetický adaptér se pomocí drobných magnetů jednoduše připojí ke dvěma tlačítkům 

na těle hračky G-Ki. 

Při nabíjení G-Ki na povrchu svítí. Dobíjení trvá 2 hodiny a zaručuje až dvouhodinový výkon. 
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