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Treinador pélvico pessoal KegelSmart™

Obrigado por escolher a Intimina. Antes de usar o seu treinador pélvico 
KegelSmart™, por favor, dedique alguns minutos a ler este manual de utilizador. 

A Próxima Evolução no Treino de Kegel Chegou
Recupere o tónus   pélvico com o primeiro exercitador de Kegel que pensa 
por si. O KegelSmart™ usa sensores de toque para registar a sua força 
pélvica e determinar o seu nível de exercício. O programa inteligente ajustará 
automaticamente o nível à medida que a sua força melhora com o tempo. 
Deixe o KegelSmart™ guiá-lo através de cada contração com vibrações suaves 
para um exercício mais fácil e eficaz.

Este produto é destinado para uso pessoal por mulheres adultas. O utilizador 
deve ser capaz de ler o manual de utilizador. Não é permitida nenhuma 
modificação a este equipamento.
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Informações de garantia 

A Intimina orgulha-se de desenvolver produtos de saúde íntima da melhor 
qualidade, 100% à prova de água, fabricados com silicone de qualidade 
médica e com uma garantia total de 1 ano.

Ativar garantia
Para ativar a sua garantia, encontre o seu número de garantia no código de 
barras anexado a este manual. Em seguida, visite www.intimina.com e clique 
em Atendimento ao Cliente no canto superior direito da página. Clique em 
Garantia e siga as instruções de ativação.

Termos e condições da garantia
A Intimina oferece garantia para este dispositivo por um período de UM (1) 
ANO, após a data da compra original, contra problemas devido a defeitos de 
fábrica ou materiais. Se descobrir algum defeito e notificar a Intimina durante 
o período de garantia, a Intimina, a seu critério, substituirá o KegelSmart™ 
gratuitamente.
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A garantia cobre peças que afetam a função do KegelSmart™. Não cobre a 
deterioração causada pelo uso e desgaste ou danos causados   por acidente, 
uso indevido ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o 
KegelSmart™ anulará a garantia.

As reclamações sob garantia devem ser suportadas por provas razoáveis   
de que a data da reclamação está dentro do período de garantia. Para 
validar a sua garantia, por favor, mantenha o recibo de compra original junto 
com as condições de garantia durante o período da mesma.

Reivindicar garantia
Para reivindicar a sua garantia, entre na sua conta em www.intimina.com e 
siga as instruções. Este compromisso é adicional aos direitos estatutários 
dos consumidores e não afeta esses direitos de forma alguma.
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Sensores de
toque

LED

Botão de ligar / 
desligar

Tampa
(desenrosque para

inserir as pilhas)

Cabo
de retração

Materiais: invólucro de silicone médico (parte aplicada) / cabo de ABS / PVC

34 mm

83 mm
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Como usar o seu KegelSmart™

Inserindo as pilhas
O KegelSmart™ usa pilhas AAA (1.5V, não recarregável). Para inserir a pilha,  
desaperte a tampa e com o + no topo. Uma pilha AAA deve durar cerca de 200 
rotinas de exercícios regulares. Se o dispositivo não ligar ou houver uma queda 
na intensidade da vibração, as pilhas devem ser alteradas. Se o dispositivo 
não for utilizado por um longo período de tempo, a pilha deve ser removida.

Ligar e desligar
Para ligar o KegelSmart™, pressione o botão O. O KegelSmart™ desligará 
automaticamente no final de cada rotina. Para desligar manualmente, 
pressione e segure o botão O até a luz do LED se apagar. O KegelSmart™ 

funciona continuamente (uma vez ligado, o dispositivo irá funcionar até ao 
final da rotina e depois desligar). 
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Iniciando

Lave sempre o aparelho antes e depois de cada utilização para garantir uma 
higiene completa. O dispositivo é 100% à prova de água. Encontre uma 
posição confortável para o seu exercício. A maioria das mulheres considera 
a posição reclinada ou deitada mais confortável. Lubrifique o dispositivo para 
facilitar a inserção.  

Ligue o dispositivo pressionando o botão O; a rotina de exercícios será 
iniciada automaticamente após 30 segundos.

Insira completamente o dispositivo na sua vagina, mantendo o fio fora 
do corpo.

Você sentirá uma série de 3 vibrações rápidas que sinalizarão o início 
da rotina de exercícios.   

1

2

3
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Como posicionar o KegelSmart™

PRECAUÇÕES: Se confirmou que está grávida ou deu à luz nos últimos 
12 meses, consulte o seu médico sobre a segurança do exercício com 
KegelSmart™. Use apenas como indicado - introduzido por via vaginal 
para guiá-lo através do exercício dos músculos pélvicos. Não use se tiver 
sintomas de uma doença sexualmente transmissível, infecção pélvica ou 
qualquer inflamação da área pélvica.

Útero

Bexiga

Vagina
Músculos 
pélvicos

Intestino



•   PORTUGUÊS8

Como se exercitar com o KegelSmart™

Quando sentir a vibração, levante a bacia e aperte os músculos pélvicos, 
segure a contração pela duração da vibração. 

Quando a vibração parar, solte os músculos pélvicos e descanse.

Apenas 2 passos simples:

1

2

Vibrações Vibrações

CONTRAIA CONTRAIA 

DESCANSE
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Cada rotina de exercícios começará com um aquecimento de movimentos 
curtos de repouso e contração; seguido pelo treino principal de movimentos 
de repouso e contração mais longos adequados ao nível de força dos seus 
músculos pélvicos. As rotinas duram entre 3 e 5 minutos.

Uma série de 3 vibrações rápidas significará o final da rotina de exercícios e 
o dispositivo será desligado automaticamente.

Para remover o seu dispositivo de treino, relaxe os músculos pélvicos, 
segure o cabo de retração e puxe lentamente o dispositivo.

•

•

•

Para melhores resultados, complete diariamente uma rotina de exercícios 
KegelSmart™. Uma vez atingido o seu objetivo, pode manter a força dos 
músculos pélvicos exercitando-se algumas vezes por semana. Se sentir 
algum desconforto, remova o aparelho imediatamente. Se o desconforto 
persistir, consulte seu médico. O exercício diário de Kegel nunca deve 
exceder 60 minutos.
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Progredindo para o próximo nível

O KegelSmart™ irá progredir através de 5 níveis, cada um com uma rotina 
de exercícios concebida para aumentar a força e o tónus muscular. A cada 
utilização, o KegelSmart™ selecionará um nível para si com base na força de 
contração registada na sessão anterior. KegelSmart™ ajustará o nível, para 
cima ou para baixo, com base no seu desempenho.

Como verificar o seu nível
Cada vez que ligar o KegelSmart™, uma luz LED localizada acima do botão 
O piscará para indicar o seu nível atual de resistência pélvica: 1 flash para 
o nível 1, 5 flashes para o nível 5. Ligue o dispositivo a qualquer momento 
para verificar seu progresso e depois desligue manualmente antes que a 
rotina comece.
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5 níveis de força dos músculos pélvicos

Força dos músculos pélvicos

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Muito Forte

Forte

Médio

Fraco

Muito Fraco
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Lave sempre o seu dispositivo antes e depois de cada utilização com sabonete 
antibacteriano ou produtos específicos, como o nosso spray íntimo de limpeza 
de acessórios. Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina 
ou acetona, pois podem interferir com o equilíbrio natural do corpo e danificar o 
silicone do dispositivo. Guarde na bolsa antibacteriana fornecida.

A Intimina recomenda um lubrificante à base de água, como o hidratante íntimo 
feminino da Intimina. Evite usar um lubrificante à base de silicone, pois isso 
pode tornar o silicone permanentemente pegajoso.

Isenção de responsabilidade: Os utilizadores deste produto Intimina fazem-
no por sua conta e risco. Nem a Intimina nem seus comerciantes assumem 
qualquer responsabilidade pelo uso deste produto. A Intimina reserva-se o 
direito de rever esta publicação sem a obrigação de notificar qualquer pessoa. 
O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

Condições ambientais: Para uso: 10 ° - 40 ° Celsius, humidade 40% - 80%, 
pressão atmosférica 800 - 1060 hPa. Para armazenamento e transporte: -10 
° - 50 ° Celsius, humidade 30% - 80%, pressão atmosférica de 500 - 1060 hPa.

Limpeza e Armazenamento
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© 2021 LELOi AB. Minden jog fenntartva.
Gyártó: Suzhou Armocon Technology Co. Ltd. 3-5 / F 77 SuHong Middle Road, SIP, 
215027 Jiangsu, Kína
Forgalomba hozza: LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Svédország
Származási ország: Kína

Este produto não causará interferência eletromagnética noutros aparelhos 
elétricos. 

Se tiver alguma dúvida ou preocupação e desejar obter mais informações 
sobre os produtos da Intimina, visite www.intimina.com ou envie um e-mail 
diretamente para customercare@intimina.com

1 Diretiva Médica Europeia 93/42 / EEC. 2 Em conformidade com ANSI / AAMI Std.ES60601-1 e com 
a certificação CAN / CSA Std. C22.2 No.60601-1. 3 Em conformidade com a restrição de substâncias 
perigosas. 4 Dispositivos elétricos e eletrónicos não podem ser descartados com lixo doméstico. 5 Proteção 

contra choque tipo BF. 6 Impermeável submerso até 1m. 7 Consulte as instruções antes de usar.

Segurança

IPx7
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