


KegelSmartTM Osebni trener za medenično dno

™

Hvala, ker ste izbrali Intimino. Vzemite si trenutek ter pred uporabo 
™KegelSmart  osebnega trenerja preberite ta uporabniški priročnik ali pa za 

popoln pregled izdelka obiščite našo spletno stran www.kunapipi.si in si 
prenesite elektronsko različico tega dokumenta.

Naslednja evolucija za izvajanje Keglovih vaj
Povrnite si medenični tonus z napravo, ki misli namesto vas.

™KegelSmart s pomočjo senzorjev na dotik ugotovi jakost medeničnega dna 
in tako določi nivo telesne vadbe.  Ko se vaša moč izboljša, bo inteligentni 
program samodejno prilagodil nivo vadbe. 

Naj vas KegelSmart vodi skozi vsako kontrakcijo z nežnimi vibracijami z 
najlažjo in najbolj učinkovito vajo medeničnega dna.

KegelSmart je namenjen osebni uporabi odraslih žensk. Uporabnik mora 
biti sposoben prebrati uporabniški priročnik. Spreminjanje izdelka ni 
dovoljeno.

http://www.kunapipi.si


Informacije o garanciji

Intimina se ponaša z razvojem najbolj kakovostnih izdelkov za intimno zdravje, 
ki so 100% nepremočljivi, izdelani iz medicinskega silikona in podprti z 
enoletno garancijo.

Garancijski pogoji
Intimina priznava garancijo zaradi napak na izdelku ali materialu eno leto od 
nakupu izdelka.
Če odkrijete napako in obvestite Intimino (Kunapipi.si) v garancijskem roku, 
vam bomo po presoji izdelek brezplačno nadomestili.

Garancija zajema poškodovanje delov, ki vplivajo na delovanje naparve 
KegelSmart. Ne zajema kozmetičnih poslabšanj, ki jih povzroči obraba ali
poškodbe ali škoda zaradi nesreče, zlorabe ali zanemarjanja. Vsak poskus 
odprtja ali razstavljanje naprave KegelSmart razveljavi garancijo.

Garancijski zahtevki morajo biti podprti z razumnimi dokazi, da je odškodninski 
zahtevek v garancijskem roku. Za potrditev garancije hranite originalno potrdilo 
o nakupu skupaj s temi garancijskimi pogoji, dokler traja garancijsko obdobje.



Senzorji

LED

Gumb za Vklop / Izklop

Pokrov
(odvite, da vstavite baterijo)

Vrvica za odstranjevanje

Materiali: Ohišje je iz medicinskega silikona (uporabljeni deli)/ABS/PVC vrvica

34 mm 

83 mm 



™Kako uporabljati KegelSmart

™ ™

™

Vstavljanje baterije
KegelSmart™ uporablja eno AAA-baterijo (1.5V, ni za ponovno polnjenje). Če 
želite vstaviti baterijo, odvijte končni pokrovček in vstavite baterijo z znakom +
na vrhu. Ena AAA-baterija naj bi zadostovala za 200 rednih vadb. Če se 
naprava ne vklopi ali pride do zmanjašanja intenzivnosti vibracij, je baterijo 
potrebno zamenjati.
Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, je treba baterijo odstraniti.

Vklop in izklop
Za vklop naprave KegelSmart pritisnite tipko O.  KegelSmart se samodejno 
izklopi po vsaki končani vadbi. Če ga želite ročno izklopiti, pritisnite in držite 
tipko O dokler LED lučka ne ugasne. KegelSmart neprekinjeno deluje (ko je 
naprava enkrat vklopljena, bo delovala do konca vadbe in se nato avtomatsko 
izklopila).



Kako začeti

Napravo pred in po vsaki uporabi vedno dobro sperite, da zagotovite popolno 
higieno, 100% vodotesna. Poiščite udoben položaj za vadbo. Večini žensk 
najbol ustreza ležeči položaj. Za lažje vstavljanje napravo namažite z 
lubrikantom.

Napravo vklopite s pritiskom na tipko O; vadba se bo samodejno začela 
čez 30 sekund.

Napravo popolnoma vstavite v nožnico, pri čemer naj vrvica ostane zunaj 
telesa.

Začutili boste serijo 3 hitrih vibracij, ki bodo pomenile začetek vadbe.
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™Kako postaviti KegelSmart

OPOZORILA: Če je bilo v zadnjih 12 mesecih potrjeno, da ste noseči ali ste 
rodili, se o varnosti uporabe pogovorite z vašim osebnim zdravnikom ali 
ginekologom. Uporabljajte samo po navodilih - vaginalno vstavljanje in 
sledenje vadbi medeničnega dna. Ne uporabljajte, če imate simptome 
spolno nalezljive bolezni, okužbe medenice  ali kakršnega koli vnetja 
medeničnega področja.

Maternica

Mehur
 
 
Nožnica

Mišice medeničnega dna

Črevesje



Kako vaditi z napravo KegelSmart™

Ko začutite vibracije, dvignite in stisnite mišice medeničnega dna, zadržite 
v tem položaju za čas trajanja vibracij.

Ko vibracije prenehajo, sprostite mišice medeničnega dna in počivajte.

2 preprosta koraka:

1

2

Vibracije Vibracije

STISKANJE STISKANJE

POČITEK



Vsaka vadba se začne z ogrevanjem, s krajšimi serijami in nato preide v
daljše serije, ki so odvisne od stopnje moči vačega medeničnega dna.
Ponovitve so dolge od 3 do 5 minut.

Serija 3 hitrih vibracij pomeni konec vadbe in naprava se samodejno izklopi.

Če želite odstraniti napravo, sprostite mišice medeničnega dna, primite 
vrvico in počasi izvlecite napravo.

•

•

•

™

Za najboljše rezultate naredite eno ponovitev dnevno. Ko dosežete cilj, 
ohranjajte moč medeničnega dna tako, da ponovitev izvajate nekajkrat na 
teden. Če začutite kakršno koli nelagodje, napravo takoj odstranite. Če se 
nelagodje ponavlja, se posvetujte z osebnim zdravnikom ali ginekologom. 
Dnevna vadba z napravo KegelSmart  ne sme nikoli presegati 60 minut.



Napredovanje na naslednjo stopnjo

™

 

™KegelSmart  vas bo peljal skozi 5 stopenj, skozi vsako z vadbo namenjeni 
™

izgradnji mišične moči in tonusa. Pri vsaki uporabi bo KegelSmart  izbral 
stopnjo glede na moč mišic medeničnega dna, ki jih je zaznal pri prejšnji vadbi. 
Stopnjo višje ali ali nižje glede na vašo uspešnost. 

Kako preveriti stopnjo
 Vsakič, ko vklopite KegelSmart, zraven tipke O utripnila LED lučka, da bo 

prikazala vašo trenutno stopnjo moči medeničnega dna: 1 utrip za stopnjo 1, 
5 utripov za stopnjo 5. Napravo vklopite kadarkoli in preverite napredek, nato 
pa jo pred začetkom oddajanja vibracij ročno izklopite.



5 stopenj moči medeničnega dna

 
 
 

™Za več o vadbah medeničnega dna z napravo KegelSmart,  obiščite  našo 
spletno stran www.kunapipi.si

.

Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 Stopnja 5

Zelo močna 

Močna  

Povprečna 

Šibka

Zelo šibka

Moč medeničnega dna

http://www.kunapipi.si


  
 

 
 
 

 

 
 
 

    
   

Napravo pred in po uporabi vedno umijte z antibakterijskim milom ali 
namenskimi izdelki, kot je naše čistilo za intimne izdelke. Nikoli ne uporabljajte 
čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin, kis ali aceton, saj lahko motijo naravno pH 
ravnovesje in poškodujejo silikon. Shranjujte v priloženi protibakterijski vrečki.

Intimina priporoča gel na vodni osnovi, kot je Intiminin intimni vlažilni gel
(Moisturizer). Izogibajte se uporabi maziv na osnovi silikona, saj bi lahko 
silokon naprave postal trajno lepljiv.

Izjava o omejitvi odgovornosti
Uporabnice naprave KegelSmart uporabljajo na lastno odgovornost. Niti 
Intimina ali njegovi trgovci na drobno, ne prevzemajo nobene odgovornosti za 
uporabo naprave. Uporabnice naprave KegelSmart to počnejo na lastno 
odgovornost. Intimina si pridružuje pravico do spremembe navodil za uporabo
brez obveščanja katerekoli osebe.

Model se lahko zaradi izboljšav spremeni brez opozorila.

Okoljski pogoji: Uporaba: 10° - 40° Celzija, vlažnost 40% - 80%, 
atmosferski tlak 800 - 1060 hPa. Za skladiščenje in pošiljanje: -10° - 50° 
Celzija, vlažnost 30% - 80%, atmosferski tlak od 500 - 1060 hPa.

Čiščenje in shranjevanje



1 Evropska medicinska direktiva 93/42/EEC. 2 V skladu z ANSI/AAMI Std.ES60601-1& certificirano 

CAN/CSAStd. C22.2 No.60601-1. 3 Skladno z omejitvami nevarnih snovi. 4 Električnih in elektronskih 

naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. 5 Zaščita pred udarci BF. 6 Vodoodporen do 1m. 7

Pred uporabo preberite navodila.

Ta izdelek ne bo povzročal elektromagnetnih motenj z drugimi električnimi 
napravami.

Če imate kakršna koli dodatna vprašanja ali pomisleke oziroma želite izvedeti 
več informacij o izdelkih Intimina obiščite www.kunapipi.si ali nam pošljite email 
na info@kunapipi.si
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