KegelSmart

TM

ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ

KegelSmart личен тренер за мускулите на карличното дно
TM

Ви благодариме што ја одбравте Intimina. Пред да го употребите
личниот тренер за правење вежби за зајакнување на карлицата
KegelSmart™, Ве молиме прочитајте го овој прирачник за користење. За
да добиете подетални информации и да преземете електронска копија од
овој документ, посетете ја www.intimina.com
Еволуција на Кегеловите вежби
Вратете си го тонусот на мускулите на карличното дно со првиот уред
за Кегелови вежби кој размислува наместо Вас. KegelSmart™ има
сензори на допир со кои ја регистрира силата на Вашите мускули и го
определува нивото на вежбање. Интелигентната програма за вежбање
автоматски го поставува нивото кое е прилагодено на Вашата сила и
на напредокот на контракцијата на мускулите. Дозволете му на
KegelSmart™ со нежни вибрации да Ве води низ секоја контракција за
најлесниот и најефективниот тренинг за зајакнување на мускулуте на
карличното дно.
Овој производ е наменет за лична употреба за возрасни жени.
Корисничката мора да го прочита прирачниот за користење. Не е
дозволена никаква измена на оваа опрема.

Информации за гаранцијата
Intimina може да се пофали со развојот на најквалитетни производи за
интимно здравје коишто се 100% водоотпорни, направени од
медицински силикон и достапни со целосна едногодишна гаранција.
Активирање на гаранцијата
За да ја активирате гаранцијата, најдете го бројот на гаранција на
баркодот во ова упатство. Потоа посетете ја www.intimina.com и
кликнете на Customer Care (Грижа за корисници) на горниот десен агол
на страницата. Одберете Warranty (Гаранција) и следете ги
инструкциите за активирање.
Одредби и услови на гаранцијата
Intimina гарантира за овој уред во период од ЕДНА (1) ГОДИНА од
датумот на купување, за недостатоци заради несоодветна изработка
или материјали. Доколку откриете дефект и ја известите Intimina за
време на периодот на гаранција, Intimina бесплатно ќе го замени
уредот KegelSmart™.

Гаранцијата ги опфаќа сите делови од уредот кои влијаат на
исправното работење на уредот KegelSmart™. Таа не покрива естетски
недостатоци поради нормалното користење или штета настаната
поради незгода, несоодветна употреба или негрижа. Секој обид за
отворање или расклопување на уредот KegelSmart™ ја прави
неважечка оваа гаранција.
Приговорите за гаранција мора да бидат поддржани со основани
докази дека датумот на приговорот е во рамки на гарантниот период.
За да ја уважите гаранцијата, Ве молиме чувајте ја оригиналната
сметка од купувањето заедно со гарантниот лист во нејзиното
времетраење.
Користење на гаранцијата
За да ја искористите гаранцијата, пријавете се на својата сметка на
страницата www.intimina.com и следете ги упатствата. Оваа обврска е
во согласност со законските права на потрошувачите и на никаков
начин не влијае на тие права.

34 mm

Сензори на допир
ЛЕД светло
Копче за вклучување
и исклучување

83 mm

Капаче

(одвртете го за да ставите батерија)

Врвка за извлекување

Материјали: обвивка од медицински силикон (дел за примена)/ABS/PVC врвка

Како се користи уредот KegelSmart™
Ставање на батеријата
KegelSmart™ користи ААА-батерија (1,5V, за една употреба). За да ја
ставите батеријата, одвртете го капачето и ставете ја батеријата така што
+ да е нагоре. Една ААА-батерија треба да трае околу 200 регуларни
тренинзи. Доколку уредот не успее да се вклучи, или има пад во
интензитетот на вибрациите, треба да се смени батеријата. Доколку
уредот не се користи подолг период, батеријата треба да се отстрани.
Вклучување и исклучување
За вклучување на уредот KegelSmart™ пртиснете го копчето О.
KegelSmart™ автоматски ќе се исклучи на крајот на секој тренинг. За да го
исклучите рачно, притиснете го и задржете го копчето О до исклучување
на ЛЕД светлото. KegelSmart™ има континуирано работење – штом се
вклучи, уредот ќе работи до крајот на тренингот, а потоа ќе се исклучи.

За почеток
Секогаш измијте го уредот пред и по секоја употреба за да обезбедите
целосна хигиена. Уредот е 100% водоотпорен. Најдете удобна
позиција за вежбите. На повеќето жени најмногу им одговара да се
навалат или да легнат. Употребете гел за навлажнување за лесно
вметнување.
1

Вклучете го уредот со притискање на копчето О; вежбите ќе
започнат автоматски по 30 секунди.

2

Целосно внесете го уредот во вагината, оставајќи ја врвката за
извлекување надвор од телото.

3

Ќе почувствувате серија од 3 брзи вибрации кои го означуваат
почетокот на вежбањето.

Како се мести KegelSmart™
Матка
Дебело црево

Мочен меур

Вагина

Мускули на
карличното дно

ВНИМАНИЕ: Доколку сте бремена или сте родиле во последните 12
месеци, консултирајте се со Вашиот лекар за безбедноста на
вежбањето со уредот KegelSmart™.Користете го само според
насоките – вметнат вагинално за да Ве води низ вежбањето на
карличното дно. Не користете го доколку имате симптоми на
сексуално пренослива болест, инфекција или воспаление во
пределот на карлицата.

Како се вежба со уредот KegelSmart™
Само 2 едноставни чекора:
1

Кога ќе ја почувстувате вибрацијата, подигнете и стегнете ги
мускулите на карличното дно и задржете ги стегнати додека трае
вибрацијата.

2

Кога вибрацијата ќе заврши, опуштете ги мускулите на карличното
дно и одморете.
КОНТРАКЦИЈА

КОНТРАКЦИЈА

ОДМОР

Вибрации

Вибрации

• Секој тренинг ќе започне со загревање преку кратко изменување на
контракција-одмор, проследено со главниот тренинг од подолги
контракции и одмори, прилагодени на силата на Вашето карлично дно.
Тренингот трае од 3 до 5 минути.
• Серија од 3 брзи вибрации ќе го означи крајот на тренингот и уредот
автоматски ќе се исклучи.
• За да го отстраните уредот, опуштете ги муслулите на карлицата,
фатете ја врвката за извлекување и бавно повлечете го уредот.
За да постигнете најдобри резултати, правете еден KegelSmart™
тренинг дневно. Штом ја постигнете Вашата цел, може да ја
одржувате силата на мускулите на карличното дно со вежбање
пати
неделно.
Доколку
почувствувате
некаква
неколку
неудобност, веднаш отстранете го уредот. Доколку неудобноста
повторно се појавува, консултирајте се со Вашиот лекар.
Правењето Кегелови вежби никогаш не смее да надмине 60 минути
дневно.

Напредување на следното ниво
KegelSmart™ има 5 нивоа на вежби кои се дизајнирани за зајкнување и
тонирање на мускулите на карличното дно. При секоја употреба,
KegelSmart™ го бира нивото за Вас врз основа на силата на контракција
што ја регистрирал при претходното вежбање. Зависно од
интензитетот на Вашето вежбање, KegelSmart™ ќе прилагоди повисоко
или пониско ниво.
Како да си го проверите нивото
Секогаш кога ќе го вклучите KegelSmart™, ЛЕД светлото над копчето О
трепка за да Ви го покаже Вашето моментално ниво на сила на
карличните мускули: 1 трепкање за ниво 1, 5 трепкања за ниво 5.
Уредот може да го вклучите во секое време за да го проверите Вашиот
напредок, а потоа исклучете го рачно пред да почне тренингот.

5 нивоа на сила на мускулите на карличното дно

Сила на мускулите на карличното дно

Многу силно
Силно
Умерено
Слабо
Многу слабо

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

Ниво 4

Ниво 5

Посетете ја www.intimina.com за да дознаете повеќе за едноставните
вежби за зајакнување на карличното дно со помош на уредот
KegelSmart™.

Чистење и чување
Секогаш мијте го уредот пред и по секоја употреба со антибактериски
сапун или средство за таа намена, како Intimate Accessory Cleaner на
Intimina. Никогаш не користете средства кои содржат алкохол, петролеј
или ацетон, бидејќи може да ја нарушат природната рамнотежа на
Вашето тело и да го оштетат силиконот на уредот. Чувајте го во
антибактериската торбичка која доаѓа со него.
Препорачуваме гел за навлажнување на база на вода, како Feminine
Moisturizer на Intimina. Избегнувајте употреба на гелови на база на
силикон бидејќи може да го направи силиконот трајно леплив.
Оградување од одговорност: Овој производ на Intimina корисниците
го употребуваат на сопствен ризик. Ниту Intimina ниту нејзините
продавачи не преземаат никаква одговорност за користењето на овој
производ. Intimina го задржува правото на измени во оваа објава без
обврска за известување за таквите промени. Моделот може да се
менува заради подобрувања без претходно известување.
Услови за чување: За употреба: 10° - 40° C, влажност 40% - 80%,
атмосферски притисок 800 - 1060 hPa. За складирање и транспорт: -10°
- 50° C, влажност 30% - 80%, атмосферски притисок 500 - 1060 hPa.

Безбедност
1
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IPx7
1 Европска директива за медицински производи 93/42/EEC. 2 Во согласност со стандардот ANSI/AAMI
Std.ES60601-1& сертифицирано во согласност со стандардот CAN/CSA Std. C22.2 No.60601-1. 3 Во
согласност со ограничувањето на опасни супстанци. 4 Електрични и електронски уреди не смеат да се
одложуваат задно со домашен отпад. 5 Вид на заштита од електричен удар BF. 6 Водоотпорно при потопување
до 1m. 7 Пред употреба задолжително прочитајте го упатството.

Овој производ не предизвикува електромагнетни пречки на други
електрични уреди.
Доколку имате дополнителни прашања или проблеми и сакате да
дознаете повеќе информации за производите на Intimina, посетете ја
www.intimina.com или испратете имеил на customercare@intimina.com
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