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Kegel Ninja!
Przewodnik po aplikacji PelviFly & Kegel Ninja Trainer 

Instrukcja obsługi urządzenia kGoal
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Od Założycielki

Nieustająco i z pasją rozwijamy PelviFly. 

Z nieukrywaną radością oddaję w Twoje ręce nasz system  

będący efektem ponad 4-letniej współpracy z kobietami oraz  

lekarzami i fizjoterapeutami od zdrowia kobiet.

 

Zainspirowani zmianą, wytrwali w tym co robimy, nieustannie  

poszukujemy nowych rozwiązań pomagając kobietom pokonać 

bariery i rozwiązać stare problemy.

 

Wierzymy, że odkrywając w kobietach ich prawdziwą  

sprawczość i moc działania pomagamy budować lepszy świat.

Dlatego właśnie staramy się wesprzeć kobiety w walce z niedo-

godnościami i pokazać, że nie ma się czego wstydzić.

 

Dziękuję, że uczestniczysz w tworzeniu PelviFly!

Dr Urszula Herman
Założycielka PelviFly
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Jak zacząć?

Pobierz bezpłatną aplikację PelviFly & Kegel Ninja Trainer.

PIERWSZE LOGOWANIE DO APLIKACJI

Jako nowa użytkowniczka nie posiadasz konta w aplikacji.  

Będziesz mogła je założyć w dowolnym momencie, po  

wykonaniu testu mięśni dna miednicy z urządzeniem  

kGoal. Do momentu założenia konta Twoje dane pozostają  

anonimowe.
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Czy posiadasz konto PelviFly?  
Zaznacz  na ekranie NIE

Czy posiadasz urządzenie kGoal? 
Zaznacz  na ekranie TAK

PO ZAINSTALOWANIU APLIKACJI  NA SWOIM 
TELEFONIE WYKONAJ PONIŻSZE KROKI:
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Po zaakceptowaniu regulaminu,  

zdecyduj czy chcesz od razu  

rozpocząć ćwiczenia wykonując test 

mięśni z urządzeniem czy chcesz  

najpierw poznać aplikację.

14 DNI  PAKIETU TRENINGOWEGO

Wykonanie testu rozpoczyna bezpłatny okres 14 dni 

pakietu treningowego. Plan ćwiczeń jest ułożony na  

podstawie Twoich wyników z testu. 

Konto utworzysz, wybierając jeden z 3 pakietów i decydując,  

w jakiej formie chcesz dalej ćwiczyć. Możesz to zrobić zarówno  

w trakcie trwania 14 dniowego okresu próbnego, jak i po jego  

zakończeniu. 
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Będziesz mogła kontynować ćwiczenia w pakiecie BASIC  

lub rozszerzyć możliwości aplikacji w płatnych pakietach - CARE 

lub SMART.
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Przygotowanie do testu

Część zewnętrzna

Lampka kontrolna jest jednocześnie 
gniazdem do ładowania

Przycisk do włączenia, 
wyłączenia i kalibracji

Przycisk pompki

Część dopochwowa

Dopasowuje się do budowy 
ciała i odbiera informacje 
o skurczu i rozluźnieniu 
mięśni dna miednicy
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1. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem. Wyjmij  

ładowarkę USB spod plastikowego wieczka pudełka i podłącz 

ją do kGoala. Lampka kontrolna jest jednocześnie gniazdem, 

do którego wkłada się wtyczkę kabla. Kiedy urządzenie będzie  

naładowane lampka kontrolna będzie świecić się jednostajnie  

na zielono. 

Urządzenie nie może być używane podczas ładowania. 

Częstość ładowania zależy od ilości treningów, które  

wykonujesz – zazwyczaj należy ładować urządzenie co około  

2 tygodnie. Czas ładowania to 1,5 godziny.

Wtyczka

Lampka kontrolna
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2.  Pielęgnacja urządzenia 

kGoal wykonany jest z medycznego silikonu klasy VI. 

Możesz go umyć stosując wodę z mydłem. Uważaj, żeby nie  

zalać lampki kontrolnej i pompki urządzenia. Możesz również 

użyć jednorazowych chusteczek dezynfekujących. Zalecamy 

pielęgnację urządzenia przed i po każdym treningu.

3. Przed testem, a później przed każdym treningiem  

będziesz miała dostęp do zebranych zasad ćwiczeń mięśni dna  
miednicy.
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Będziesz również otrzymywała informacje o tym 

jak przygotować się do rozpoczęcia ćwiczeń.
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Jak wygląda test?
Test składa się z  6 etapów, podczas których sprawdzimy Twoją 

zdolność do rozluźnienia, kontrolę, siłę i wytrzymałość mięśni 

oraz szybkość skurczu. 

Dzięki niemu możemy dostosować ćwiczenia do kondycji  

mięśni dna miednicy. Pozwala również obserwować  Twoje 

postępy. W aplikacji masz dostęp do raportów z testu  
i treningów.

Co dalej, po wykonaniu testu? 

Przez 14 dni będziesz miała dostęp do ćwiczeń w ramach okresu 
próbnego.
Będziesz również otrzymywała od nas wiadomości na chacie. 

Opowiemy Ci na czym polegają treningi oraz podpowiemy na co 

zwrócić uwagę podczas ćwiczeń.
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PO ZAKOŃCZENIU 14 DNI  OKRESU PRÓBNEGO

Aby kontynuować ćwiczenia będzie niezbędne założenie  

konta. Będziesz wtedy mogła wybrać w jakiej formie chcesz 

dalej ćwiczyć. Są trzy możliwości - treningi w ramach pakietu 

CARE, SMART i BASIC. Będziesz mogła również wziąć udział  

w Wyzwaniu Kegel Ninja i przez 100 dni otrzymywać  

wiadomości edukacyjne. 

Płatność za pakiety wykonuje się za pomocą aplikacji, która  

przeniesie Cię na stronę Stripe. Będziesz mogła na niej  

podpiąć swoją kartę płatniczą. Co miesiąc będą pobierane środki  

z Twojej karty w ramach płatności za wybraną usługę. W każdej 

chwili możesz zrezygnować z subskrypcji płatnego abonemantu 

zmieniając pakiet na BASIC. 

Płatność kartą to zdecydowanie najbezpieczniejszy sposób  

płatności w internecie. Co więcej, w przypadku pomyłki  

technicznej i nieuzasadnionego pobrania pieniędzy z karty,  

istnieje gwarancja, że utracone środki otrzymamy  

z powrotem na nasza kartę. Płatności kartą w internecie 

chroni dodatkowy mechanizm bezpieczeństwa w postaci 

tzw. reklamacji chargeback. Chargeback jest to obciążenie  

zwrotne, zawsze masz możliwość dochodzenia nieautoryzowa-

nych obciążeń od dostawcy karty, czyli Twojego banku. 
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Co daje system PelviFly?
Test mięśni i ćwiczenia w formie gier 

Napinając mięśnie możesz wprawiać w ruch motyla, 

grać w koszykówkę czy latać rakietą! Treningi z wibracją  

urządzenia pozwalają na stymulację mięśni, poprawę ukrwienia  

i czucia. Ułatwia ona również wykonanie skurczu  

i rozluźnienie mięśni. W systematycznych treningach pomogą 

Ci przypomnienia o ćwiczeniach i podsumowania okresów  
treningowych.
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Teleopieka i sieć wybitnych specjalistów

W aplikacji możesz wybrać specjalistę, który przeprowa-

dzi z  Tobą zdalną konsultację, dostosuje plan treningowy  

do Twoich problemów i potrzeb, oceni wyniki i postępy ćwiczeń, 

doradzi jak zmienić nawyki dnia codziennego. Wybieraj spośród  

przedstawicieli zawodów medycznych oraz trenerów  z całego 

świata, którzy pomogą Ci w treningu. 

 Zdobywanie kolejnych poziomów

36 zadań do wykonania zmotywuje Cię do regularnych  

treningów. Będziesz mogła je monitorować na ścieżce postępu.

 100 dni bezpłatnej edukacji

W ramach Wyzwania Kegel Ninja dowiesz się jak ćwiczyć  

mięśnie dna miednicy i na jakie nawyki zwrócić uwagę w ciągu dnia.  

Pomożemy Ci również zwiększyć świadomość swojego ciała,  

zadbać o przyjemność z seksu oraz przypomnimy o badaniach 

profilaktycznych ważnych dla każdej kobiety.
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Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z ginekologiem. 

Wszystkie zaburzenia w obrębie miednicy oraz ciąża i okres  

bezpośrednio po porodzie wymagają konsultacji ginekologicznej. 

Nie zalecamy używania urządzenia kGoal w I trymestrze ciąży 

oraz w połogu.

 

Jeśli podczas stosowania urządzenia odczuwasz ból lub inne  

niepokojące objawy przerwij ćwiczenia i skonsultuj się  

z lekarzem.
 
Gwarancja
-     Sonda dopochwowa kGoal nie podlega zwrotowi, chyba że 

urządzenie było już wadliwe przy zakupie.

-  kGoal posiada roczną gwarancję. Gwarancja obowiązuje  

od daty zakupu i obejmuje jedynie wady wykonania i defekty  

materiału.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych,  

spowodowanych codziennym użytkowaniem, uszkodzeń  

baterii, uszkodzeń z powodu wypadku oraz w wyniku użytkowania  

niezgodnego z przeznaczeniem.

-     Działanie podlegające warunkom gwarancji ogranicza się do 

wymiany lub naprawy urządzenia.
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-     Producent kGoala – Minna Life oraz Pelvifly nie ponoszą  

odpowiedzialności związanej ze stosowaniem tego produktu. 

Użytkownicy korzystają z niego na własne ryzyko.

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji, może  

skutkować jego zniszczeniem.

Wymagania systemowe

kGoal jest kompatybilny z urządzeniami posiadającymi system 

Android i iOS. Smartphone do sprawnego połączenia wymaga 

wersji Bluetooth powyżej 4.0.
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Dziękujemy  
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