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Bruger Manual
ffiWARNING
Risiko for elektrisk stød, hvor apparatet bruges uden jordforbindelsen. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået instruktion om
brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvågs for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
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For at reducere risikoen for personskade skal du læse og forstå alle instruktioner, der bruges til at bruge dette produkt.
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Welkommen

01 Produet and Accessories

Tak, fordi du valgte WalkingPad Walking-enheden. WalkingPad, har forskellige fordele, inklusive, sammenklappeligt, innovativt
integreret design. Fra nu af kan du nyde kvaliteten af at gå derhjemme.

Kontroller omhyggeligt, om indholdet af pakken er komplet og intakt. Hvis der er mangler eller dele er beskadiget, bedes du
kontakte forhandler

Præstationsindikatorer
Detaljerede parametre

1432x 547x 129 mm
56.5" X 21. 5" X 5"

Foldet dimensioner

822x 547x 129 mm
32.5" X 21.5" X 5"

Gå areal

1200x 4 15mm
47" X 16.5"

Bruto vægt

31kg/68Ibs

Net vægt

28kg/62 Ibs

Max bruger

vægt

0

0

14 - 60years old

Max Højde

Unlimited

Minimum speed

0.5km/hr 0.5mi/hr

Maximum speed

6km/hr 3.75mi/hr

Power Input

746W

Frequency

50/60 Hz

Rated voltage

220- 24 0 V-

Sport mode

Standby mode/ Manual
mode/Automatic mode

Dele

R

Strøm Kabel

100kg/ 220Ibs

Alder

0

Accessories

0

�
Fjernbetjening

0

Lanyard

L

Unbaco

A

Silicone Oil

Bruger Manual
Båndet
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02 Function schematic diagram
1. Produet main body
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Power kontakt
230 vPower

----------------------�
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Funktionsskematisk diagram
3. Walkingpad fjern betjening

2. lntroduction of the function of the indicator panel
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START/STOP
Display Tid

Display Distance

Hastighed

Display Skridt
Fart ned

standby Mode
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Manual Mode

0

Automatisk Mode
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Fejl alarm Light

MODESWITCH

Batteri Dæksel

LANYARD
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03 Guide for initial operation

WalkingPad

=
=

0

1.Vælg et fladt underlag, placere
WalkingPad. Den må ikke
placeres på et tykt og blødt
underlag.
Bemærk: Tilslut ikke 230v, før
WalkingPad er fuldt udfoldet.

2. Fold langsomt båndet ud og tryk
den ned så den bliver helt flad.

-=-

3. Kontroller, og juster gangbåndet

7. Gå ind i begynderguiden.

for at sikre, at det er centreret

0

□

WalkingPad

4. Tilslut net ledningen og
Tryk på knappen for at starte.
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5. Søg efter "Walkingpad" -app fra
Apple Store er Google Play og
komplet installation
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6. Åbn appen, følg anvisningerne
at opsætte enheden

10. Hvis bæltet afviger fra bane
ved brug, skal du justere
korrekt. SE: 06
Vedligeholdelse og service.

9. Begynd at bruge WalkingPad.

8. Komplet info guide til
lås op for alle funktioner
(maksimal hastighed 6 km / t).
Ellers
forbliver
hastighedsgrænsen på 3 km / t.

::::::;'.'.'.,J:�--

Mode Switch

11. Kort tryk: vende tilbage til den forrige
tilstand. Lang tryk: skift til standby tilstand.
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04 Learn to use WalkingPad
1. Mode-instruktion

0

Mode switch Kort tryk: vende tilbage
til den forrige tilstand. Standby
tilstand Lyset på Standby tilstand er
tændt; Motor og sensor holder op
med at reagere. Manuel tilstand Lyset
på den manuelle tilstand er tændt;
Styr hastigheden gennem
fjernbetjeningen eller APP.
Automatisk tilstand Lyset på den
automatiske tilstand er tændt;
Hastigheden styres automatisk af
intelligent algoritme. Det følger
hastigheden ved at gå.

2. Instruktioner i
mode central

0 0 0

Manual Mode
Standby Mode

Motoren holder op med at reagere i
denne tilstand for at forhindre, at ikkebrugere
ved
et
uheld
starter
WalkingPad

I denne tilstand kan hastigheden på WalkingPad styres af fjernbetjeningen.
Det anbefales, at nye Bruger benytter denne tilstand og derefter den
automatiske tilstand efter at have været lært at bruge WalkingPad. Den
manuelle tilstand styres som standard

1 I den manuelle tilstand skal
du indstille som 1: intelligent
start og stop ,:: WalkingPad
starter: 1 automatisk til målet
1: hastighed (standard er 3
km
/ t):du kommer ind i dette område
: mens
:

ACCELERATION Kort tryk: Øg
hastigheden med 0,5 km / t. START /
STOP Kort tryk: start eller stop
WalkingPad. DECELERATION Kort tryk:
reducer hastigheden med 0,5 km / t.

Mode switch
Kort tryk: vende tilbage til den forrige
tilstand.
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3. lnstructions af manual mode central (primary mode)

MODE SWITCH
Kort tryk: skift til automatisk tilstand.
Langt tryk: skift til standby tilstand
10

04 Lær at bruge WalkingPad
4. Description of automatic mode control (advance mode)

0

Automatic mode

Dette er den udfordrende tilstand. Bruger kan gå på
Walkingpad helt uden brug af fjernbetjeningen. Vi anbefaler
kun dem, der har gode sportsfærdigheder eller
vandreoplevelser, til at tage udfordringen.

Start område
WalkingPad starter her og
accelerer under
automatic mode.

5. Remote Controller Info

6. Error Warning Light

Hvis fjernbetjeningen ikke får noget
svar, eller hvis du skifter til en ny,
skal fjernbetjeningen og båndet
genoprette kommunikationen.
Parrings metode til fjernbetjening:
Genstart WalkingPad, tryk og hold
mode-knappen på fjernbetjeningen
øjeblikkeligt nede og hør lyden
"Beep" indikerer, at parringen er
succes. Bemærk: Under betjeningen
skal fjernbetjeningen være tæt på
LED-display panelet på WalkingPad.

Fejl Advarselslys på skærmpanelet er slukket, når
Walkingpad fungerer godt. Når der opstår fejl, tændes
advarselsfejl for fejl og viser dens fejlkode.
E01: Fejl i kommunikation i drev;
E02: Motoriske abnormiteter;
E05: Overstrømbeskyttelse; 06: Motorbeskyttelse;
E0B: Sensorfejl;
E10: Høj temperaturbeskyttelse, automatisk
gendannelse atter slutningen af nedtællingen;
E11: Overbelastningsbeskyttelse, tilføj venligst smøreolie,
og

\'

. genoptages automatisk efter nedtælling

Kort tryk: stop WalkingPad.
Mode switch
Kort tryk: skift til manuel tilstand.
Lang tryk: skift til standbytilstand.
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05 Sikkerhedsmeddelelse
0
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r.

& Hold afstad til væge og inventar
1000 mm eller mere.

& Brug kun sports sko .

& Stå ikke på båndet når den

under auto calibration tilstand.

& skarp kant.

(8) Sluk strømmen før i pakker
WalkingPad sammen .

(8) Forbudt at placer den lodret .

C
0
0
0

0D 0

&
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Hold distance af 500 mm
eller mere til begge sider

(8) Brug på ujævn flade er forbudt

(8) Det er strengt forbudt at gå
op og ned af maskinen,
når den kører.

& mekaniske dele involveret, vær venlig ikke & Afmonter stik når den ikke er i brug
Træde på

(8) Forbudt at placer den lateral
�
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06 Maintenance and Service

05 Sikkerhedsmeddelelse

& Hold dit syn

vandret for at undgå svimmelhed

Q9 Mere end en person
på Walkingpad er
forbudt.

Q9 Brug af maskine med
dyr er forbudt .

Q9 det er forbudt at træde

1. Clean the walking machine

Sluk for maskinen, og tag netledningen ud.
- Tilsæt dråber af vaskemiddel på et bomulds håndklæde. hæld ikkr vaskemidlet og
sæbe! direkte og ikke syre og ætsende rengøringsmidler.
- Tør af støv og pletter en ramme, frontpanel og bel!et. Tør ikke bagside af bæle!.
- Efter brug i en periode kan støv og pletter forekomme som den bageste del, tør det
af ved normalt brug .

2. Adjust the belt

- Tryk på Mode-knap og accelerationsknapen på samme tid og hold den og
fjernbetjeningsenhed i over 3 sekunder.

op på båndets motorkasse.

- Front panel viser "CALI" og hastighed er 4 km/hr ( 2.5 mi/hr).
- Hvis bæltet køre mod venstre. Drej venstre justerskruen en halv omgang med uret.
- Hvis bæltet køre mod højre. Drej højre skruen en halv omgang mod højre.
- Hvis bæltet glider stram begge sider samme tid med klokken rundt.
- Lad båndet køre i 1-2 min for at rette sig ind .

3. Lubricate the Belt

- Sluk maskinen og tag stikket ud .
- Løft båndet op påfør silikone på indvendig side af båndet
- Start maskinen op igen

& Børn skal blive vist hvordan
15

båndet virker og holdes
under opsyn af en
voksen, båndet er ikke til
leg

Q9 Gang sidevers på
båndet er forbudt

Q9 Gang baglæns på
maskinen er forbudt

& Brug venligst ikke båndet
hvis du er ældre eller
gravid

- lad den køre i4 km/hr ( 2.5 mi/hr) for 10-20 seconds.
- påføre kun 5 ml - 10 ml silikone hver gang, for meget olie og båndet vil glide .
- kom silikone på hver3 mdr..
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