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Uporabniški priročnik

Nevarnost električnega udara, ko se naprava uporablja brez ozemljitve.
Ta naprava ni namenjena za uporabo ljudi (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi 
sposobnostmi, manjkajočimi izkušnjami in znanjem, razen če imajo nadzor in navodila o uporabi naprave, s strani osebe 
odgovorne za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati, da je zagotovljeno, da naprave ne uporabljajo za igro.

Da zmanjšate verjetnost poškodb, preberite in sledite vsem navodilom preden uporabite napravo.

OPOZORILO



Dobrodošli 01 Izdelek in dodatki

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali WalkinPad napravo za hojo, v nadaljevanju WalkingPad, ki ponuja mnoge 
prednosti, kot so izbrano, zložljivo, invativno obliko. Od zdaj naprej lahko uživate v kvalitetni hoji tudi doma.

Prosimo previdno preverite ali je vsebina paketa popolna in nepoškodovana. Če karkoli manjka ali je poškodovano, se obrnite 
na kontakt na zadnji strani.

Mere

Zložene mere

Površina za hojo

Bruto teža

Neto teža

Maksimalna teža uporabn.

Primerna starsot uporabn.

Primerna višina uporabn.

Minimalna hitrsot

Maksimalna hitrost

Izhodan moč

Frekvenca

Napetost

Športni način

Produkt

Drugi dodatkiDeli

   Zmogljivosti in indikator     Podrobni parameter

1432 x547 x129mm
56.5'' x 21.5'' x 5''

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

1200 x 415 mm
47" x 16.5"

31 kg / 68 lbs

28 kg / 62 Ibs

100 kg / 220 lbs

14 ~ 60 years old

Neomejeno

0.5 km/hr  0.5 mi/hr

6 km/hr  3.75 mi/hr

746 W

60 Hz

220 - 240 V ~

Stanje pripravljenosti/ 
Ročni način/ Avtomatksi 

način

Daljinski upravljalnik Trak Ključ Silikonsko oljePolnilni kabel

Uporabniški priročnik
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1. Produkt

02 Diagram naprave

Tekalni trak
Kolo

Stikalo
Vtičnica

Kolo

Stikalo načinov uporabe

Zglob za zlaganje

03 04



Čas Hitrost Razdalja Koraki

Stanje pripravljenosti Ročni način vtomatski način

2. Funkcije indikatorskega panela 3. WalkingPad daljinski upravljalnik

02 Diagram funkcij

05 06

START/STOP

TRAK

POSPEŠEVANJE

ZMANJŠEVANJE
HITROSTI

STIKALO NAČINOV

ZASLON

POKROV BATERIJ



03 Navodila za prvo uporabo
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1. Poiščite ravno površino, da 
postavite WalkingPad. 
Prepovedano jo je postaviti na 
debelo in mehko podlogo. Pripis: 
Ne priklapljajte naprave na 
elektirko, dokler ni popolnoma 
raztegnjena.

4. Priklopite napravo na 
elektriko in pritisnite na 

stikalo, da vklopite napravo.

2. Raztegnite WalkingPad in jo 
potisnite proti tlom, dokler ni 
popolnoma ravna.

3. Preverite in nastavite trak za hojo, 
da je ta popolnoma v sredini.

10. Če trak ni usredinjen, ga 
prosimo nastavite. GLEJTE: 06 
Vzdrževanje in servis.

8. Dokončajte vodič za začetnike, 
da odklenete vse funkcije 
(maksimalno hitrost 6 Km/H). 
Drugače hitrost ostane 1, 5 Km/H. 

7. Vstopite v vodič
za začetnike.

9. Pričnite z uporabo WalkingPada.

5. Poiščite "WalkingPad" aplikacijo 
v Apple Store ali Google Play in 
jo namestite.

6. Odprite aplikacijo in sledite 
navodilom.

11. Short press: return to the previous mode.
Long press: switch to Standby mode.

Mode Switch



1. Načini uporabe 2. Navodila za uporabo 
stanja pripravljenosti

Stanje pripravljenosti

3. Navodila za uporabo ročnega načina (primarni način)

04 Naučite se uporabljati WalkingPad
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Stanje pripravljenosti
Lučka stanja pripravljenosti gori; 
Motor in senzor nehata delovati.

Ročni način

Lučka ročnega načina gori; 
Nadzorujte hitrost preko daljinskega 
upravljalnika ali aplikacije.

Avtomatksi način

Lučka avtomatksega načina gori; 
Hitrost je avtomatsko nadzoravan 
od intelignetnega algoritma. Sledi 
hitrosti vaše hoje.

Motor in senzor se nehata odzivati . 
Ta način preprečuje neuporabniku, da 
bi pomotoma zagnal napravo.

V tem načinu, se hitrost WalkingPada nadzoruje preko daljinskega 
upravljalnika. Priporočljivo je, da začetniki najprej uporabljajo ročni način 
in šele ko postanejo bolj izurjeni, avtomatskega. Standardno se 
WalkingPad nadzoruje preko daljinskega upravljalnika, torej z gumbom 
START/STOP, da zaženete in ustavite WalkingPad. To se da spremeniti v 
delu "Personalized".".

Stikalo načina
Kratek pritisk: vrnitev v prejšnji način.

Ročni način

STIKALO NAČIN
Kratek pritisk: vklop avtomatskega načina
Dolg pritisk: preklop na stanje pripravljenosti.

POSPEŠEVANJE
Kratek pritisk: povečanje hitrosti za 0.25 mi.

START/STOP
Kratek pritisk: Zaženite ali ustavite WalkingPad.

ZMANJŠEVANJE HITROSTI
Kratek pritisk: zmanjšanje hitrosti za 0.25 mi.

V ročnem  načinu, lahko 
nastavite inteligentni star 
in stop. WalkingPad bo 
avavtomatsko prilagodil 
začetno hitrost na željeno 
(Standardna je 1.75 mi/h).



Kratek pritisk: ustavite WalkingPad.

Stikalo načina:
Kratek pritisk: preklop na ročni način. 
Dolg pritisk: preklop na stanje 
pripravljenosti.

4. Opis avtomattskega načina delovanja (napredni način) 5. Daljinski upravljalnik

04 Naučite se uporabljati WalkingPad
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Če je daljinski upravljalnik neodziven ali ste ga zamenjali 
za novega, morate ponovno vzpostaviti povezavo med 
stezo in daljincem.

Način povezovanja steze in daljinca 

Ponovno zaženite WalkingPad, pritisnite in držite gumb 
za preklop načinov na daljincu. Ko zaslišite pisk, je 
proces povezovanja končan. Opomba: Med 
povezovanjem mora biti daljincem relativno blizu 
WalkingPad-u.

To je zahtevnejši način uporabe. Uporabnik lahko 
hodi po WalkingPadu popolnoma brez daljinskega 
upravljalnika. Ta način uporabe priporočamo samo 
tistim, ki imajo veliko izkušenj s športom in hojo po 
tovrstnih napravah.

Avtomatski način

Ko hodite v tem območju, 
bo WalkingPad, v 
avtomatskem načinu,
pospeševal tempo hoje.

Ko hodite v tem območju,
bo WalkingPad, v 
avtomatskem načinu, 
zamnjševal tempo hoje.

6. Kode napak

Kode napak se ne prikazujejo, ko je naprava deluje 
pravilno. Ko pa se pojavi napaka, pa bo zaslon prikazal 
kodo napake na zaslonu:

E01: Drive communication fault (napaka v pogonski 

povezavi);

E02: Motor abnormalities (napaka na motorju);

E05: Overcurrent protection (varovalka);

E06: Motor Protection (zaščita motorja);

E08: Sensor Fault (napaka senzorja);

E09: Controller connection failure (napaka v povezavi 

nadzornega modula);

E10: High temperature protection, automatic recovery 

after the end of countdown (zaščita pred pregrevanjem, 

avtomatska ponastavitev po odštevanju);

E11: Overload protection, please add lubricating oil, 

and resume automatically after countdown (zaščita 

pred preobremenitvijo, prosimo dodajte lubrikantno olje, 

potem lahko nadaljujete z vadbo).



05 Varnostna opozorila
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Prosimo da držite razdaljo 
1000 mm ali več do zadnjega 
roba.

Prosimo da imate razdaljo 500 
mm ali več na obeh straneh.

Prosimo obujte športno obutev. Prosim da ne stojite na 
naprava, ko je ta v procesu 
avtokalibracije.

Proti-priščipno.

Ne stopajte na rob. Izklopite iz elektrike, ko naprave 
ne uporabljate.

Uporaba na neravnih 
površinah je 
proepovedana.

Striktno je prepovedano 
vstopati ali sestopati iz 
naprave, medtem ko je ta v 
pogonu.

Izklopite elektriko, preden 
zlagate WlakingPad.

Prepovedano postavljanje vertikalno.

Prepovedano postavljanje na bok.



1. Čiščenje naprave za hojo - Izklopite napravo in jo odklopite iz elektrike.
- Dodajte nekaj kaplic detergenta na bombažno krpo ali brisačo. Ne dajajte detergenta 
   neposredno na trak in ne uporabljajte kislin ali drugih agresivnih čistil.
- Pobrišite prah in madeže na okvirju, prednjem panelu in traku. Na traku nikoli ne brišite nazaj,

v nasprotni smeri vrtenja.
- Po daljši uporabi se prah in madeži lahko naredijo na zadnjem delu naprave. To je    
normalno, madeže preprosto obrišite

- Pritisnite in zadržite stikalo načina in gumb za pospeševanje istočasno, za 3 sekunde
- Tekalni trak se bo premikal s hitrostjo 4 km/H (2.5 mi/H).
- Če tekalni trak vleče v levo: obrnite levi vijak za nastavljanje za pol obrata v smeri urinega 
kazalca.
- Če tekalni trak vleče v desno: obrnite desni vijak za nastavljanje za pol obrata v smeri urinega 
kazalca.
- Če trak zdrsava: obrnite levi in desni vijak za nastavljanje za pol obrata v smeri urinega 
kazalca, istočasno.
- Pustite napravo, da teče 1-2 minuti in nato ponovne preverite ali potebuje 
dodoatno nastavitev.

- Izklopite napravo in jo odklopite od elektirke.
- Dvignite trak in in pod njega nanesite silikonsko olje.
- Ponovno priklopite napravo.
- Pustite da naprava teče s hitrostjo pod 4 km/H za 10-20 sekund.
- Nanesite samo 5 ml ~ 10 ml olja ob vsakem nanosu. Preveč olja lahko naredi trak 
preveč drseč..
- Olje nanesite vsake 3 mesece.

05 Varnostna opozorila 06 Vzdrževanje in servis
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Otroci morajo biti 
nadzorovani, da naprave 
ne bi uporabljali za igro.

Uporaba se odsvetuje 
starejšim osebam in 
nosečnicam.

Med uporabo glejte 
vodoravno, da se izognete 
omotici.

Več kot ena oseba na 
napravi je 
prepovedana.

Uporaba naprave s 
hišnim 
ljubljenčkom je 
prepovedana.

Stransko hoditi po 
napravi, je 
prepovedano.

Hoditi ritensko po 
napravi je 
prepovedano.

Stopanje po prednjem 
delu naprave je 
prepovedano.

Obzorje

2. Nastavljanje traku

3. Namažite trak



Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd ima patent za WalkingPad napravo za hojo. Kingsmith ureja in si lasti avtorske pravice v 
tem uporabniškem priročniku. Brez pisnega dovoljenaj podjetja Kingsmith, je vsaka oblika nepobolaščene distribucije, 
reprodukcije, objave, izdaje ali citiranja s strani institucij ali oseb, prepovedana. Ta priročnik vsebuje navodila za uporabo in 
razlago funkcij naprave. Zaradi možnih napak, sprememb v oblikovanju, itd., so lahko v opisu odstopanja od naprave, ki jo 
imate. Zaradi nadgradenj produkta, so lahko opisi v tem priročniku drugačni od realnosti v obliki barve, fizičnega izgleda, ipd. 
Naprava ni namenjena, da jo uporabljajo osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi in mentalnimi sposobnostmi, 
razen če imajo nadzor in pomoč odgovorne osebe.Otroci morajo biti nadzorovani, da naprave ne uporabljajo za igro. Otroci 
nad 8 let starosti in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi in mentalnimi sposobnostmi, lahko uporabljajo napravo, če so 
jim nujena navodila o uporabi naprave na varen način in da razumejo nevarnosti povezane z uporabo naprave. Otroci se z 
napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo naprave čistiti ali vzdrževati brez nadzora odrasle osebe.

Standard produkta: Q/FTSMS0001-2017

08 Zamenjave in odstranjevanje07 Blagovna znamka in deklaracije
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Baterija v napravi mora biti pravilno odstranjena in zavržena.

Ko menjujete baterijo, uporabljajte samo originalne baterije, dostopne pri dobavitelju.

Baterija se zamenja z odpiranjem hrbtnega dela naprave, previdni bodite pri polariteti The battery can be 

replaced by open the back cover, be aware of the polar mark while inserting a new battery. Never dispose of 

old battery in domestic garbage, but only through the proper public collection points. This also applies to the 

battery of defective appliances.



08 Zamenjave in odstranjevanje

Naprave označene s tem simbolom morajo biti odstranjevanje in zavržene ločeno od hišnih odpadkov, saj 
vsebujejo vredne materiale, ki morajo biti reciklirani. Pravilno zavrženi odstranjevanje je pomembno za okolje 
in človekovo zdravje. Ravnajte se po lokalnih pravilih.
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