


























Model WPA1F



Proszę zapoznać się z treścią instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Instrukcję należy 
zachować na przyszłość.

Niniejszy produkt może być używany przez dzieci powyżej 8 roku życia. W przypadku osób o ograniczonej 
sprawności fizycznej i psychicznej oraz użytkujących podukt po raz pierwszy należy zadbać o nadzór osób, 
które zapoznały się z instrukcją obsługi. Produkt nie jest zabawką, nie należy udostępniać go dzieciom do 
zabawy. Dzieci nie powinny także dokonywać napraw ani czyścić urządzenia bez nadzoru.
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Witamy i zapraszamy!

Dziękujemy za zakup bieżni WalkingPad. Urządzenie posiada wiele funkcjonalności oraz prosty i innowacyjny de-
sign. Nasza bieżnia pozwala cieszyć się treningiem w dowolnym miejscu. Zapraszamy do ćwiczeń!

Wskaźniki i efektywność Parametry szczegółowe

Wymiary po rozłożeniu 1432 x 547 x 129mm/ 
56.5" X 21.5" X 5"

Wymiary po złożeniu 822 x 547 x 129mm/ 
32.5" X 21.5" X 5"

Obszar treningu 1200 x 415mm/ 
47"x 16.5"

Waga brutto 31kg /68 lbs

Waga netto 28kg /62 lbs

Maks. obciążenie 100kg /220 lbs

Rekomendowany wiek 
użytkownika

12-60 lat

Wzrost użytkownika Bez ograniczeń

Prędkość minimalna 0.5 km/h 0.5 mi/h

Prędkość maksymalna 6 km/hr 3.75 mi/h

Pobór mocy 746W

Częstotliwość 50/60Hz

Napięcie znamionowe 220-240V-

Tryby treningu Tryb czuwania / Tryb stały /  
Tryb automatyczny
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01 Produkt i akcesoria

Proszę dokładnie sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna i nienaruszona. W razie uszkodzeń lub 
braków proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

Części Pozostałe akcesoria

Kabel zasilania Pilot Smycz Klucz Olej silikonowy

 Instrukcja obsługi

Produkt główny
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02 Schemat i funkcjonalności

1.Budowa bieżni

Pas bieżni

Zawias
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Panel wyświetlacza

Wskaźnik trybu

Rolka

Włącznik
Wtyczka zasilająca

Rolka

Przełącznik trybu
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02 Schemat i funkcjonalności

2. Funkcje i wskazania wyświetlacza

Czas Prędkość Dystans Liczba kroków

Tryb czuwania Tryb stały/
ręczny

Tryb  
automatyczny

Lampka ostrzegająca o  
błędzie/usterce
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3. Pilot sterujący

Start/Stop

Smycz

Zwiększ  
prędkość

Zmniejsz  
prędkość

Tryb Osłona baterii
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03 Pierwsze uruchomienie

1. Ustawić bieżnię na płaskim podłożu. 
Nie umieszczać na grubych dywanach.

2. Powoli rozwinąć bieżnię i rozprostować 
ją, dociskając do podłoża.

3. Sprawdzić czy pas bieżni znajduje się 
równo na środku.

4 . Podłączyć do źródła zasilania i 
włączyć urządzenie.

5. Pobrać i zainstalować aplikację  
Walkingpad (Apple Store/Google Play).

6. Otworzyć aplikację i skonfigurować 
urządzenie zgodnie ze wskazówkami
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7. Otworzyć przewodnik dla 
początkujących

8.Skorzystać z samouczka, aby odblokować 
wszystkie funkcje i prędkość 6 km/h. Inaczej 
prędkość maksymalna to 3 km/h.

9. Można rozpocząć korzystanie 
z bieżni.

1O. Jeśli pas przesuwa się lub zsuwa, należy 
odpowiednio wyregulować. ZOBACZ: 06 Przegląd 
i konserwacja
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04 Użytkowanie bieżni WalkingPad

1. Zestawienie trybów

Tryb czuwania
Lampka Standby jest włączona; 
napęd i czujnik są w trybie czuwania.

Tryb stały/ręczny
Lampka trybu stałego jest włączona. 
Regulacja prędkości za pomocą  
pilota lub w aplikacji.

Tryb automatyczny
Lampka Auto jest włączona.  
Regulacja prędkości przy pomocy 
inteligentnego algorytmu.

2. Instrukcja dla trybu czuwania

Tryb czuwania

W tym trybie silnik i czujnik przestają  
reagować, aby zapobiec przypadkowemu 
uruchomieniu bieżni przez osoby niebędące 
użytkownikami.

Przełącznik trybu: krótkie naciśnięcie 
- powrót do poprzedniego trybu

09



3. Instrukcja dla trybu stałego/ręcznego (tryb domyślny)

Tryb stały/ręczny

W tym trybie prędkość WalkingPada może być 
kontrolowana za pomocą pilota. Zaleca się, aby 
początkujący korzystali najpierw z trybu stałej 
prędkości, a następnie z trybu automatycznego 
po opanowaniu umiejętności korzystania z  
WalkingPada. Tryb stałej prędkości jest  
domyślnie kontrolowany za pomocą pilota, tzn.  
Przycisk START/STOP na pilocie służy do 
uruchamiania lub zatrzymywania WalkingPada, 
modyfikacji można dokonać przy pomocy  
klienta „Personalizowane”.

ZWIĘKSZ PRĘDKOŚĆ
Krótkie naciśnięcie zwiększa prędkość o 
0,5km/h

START/STOP
Krótkie naciśnięcie uruchamia lub zatrzymuje 
WalkingPad.

ZMNIEJSZ PRĘDKOŚĆ
Krótkie naciśnięcie zmniejsza prędkość o 0,5km/h.

PRZEŁĄCZNIK TRYBU
Krótkie naciśnięcie uruchamia tryb automatyczny
Długie naciśnięcie uruchamia tryb czuwania
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4. Instrukcja dla trybu automatycznego (zaawansowanego)

W trybie automatycznym, 
ustawionym jako inteligent-
ny start i stop, Walking Pad 
uruchomi się automatycz-
nie w celu osiągnięcia 
docelowej prędkości 
(domyślnie jest to 3 km/h) 
podczas wchodzenia w ten 
obszar.

Tryb automatyczny

To jest tryb zaawansowany i bardziej  
wymagający. Nie wymaga pilota. Jest zalecany  
dla użytkowników, którzy mają dobrą koordynację 
lub doświadczenie w treningu na bieżni.

Krótkie naciśnięcie 
zatrzymuje bieżnię

Zmiana trybu:
Krótkie naciśnięcie uruchamia tryb 
stały/ręczny. Długie naciśnięcie 
uruchamia tryb czuwania

Po wejściu w ten obszar 
Walking Pad zwiększy 
prędkość w trybie  
automatycznym.

Po wejściu w ten obszar 
WalkingPad zmniejszy 
prędkość w trybie  
automatycznym

04 Użytkowanie bieżni WalkingPad
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5. Parowanie/wymiana pilota

Jeśli pilot nie odpowiada lub został 
wymieniony na nowy, należy  
ponownie sparować pilot z bieżnią. 

Metoda parowania: Zresetować 
bieżnię i kilkukrotnie krótko na-
cisnąć przycisk trybu MODE na 
pilocie w trakcie komendy “WAIT” 
na wyświetlaczu.

6. Lampka ostrzegająca o  
błędzie/usterce

Lampka ostrzegająca o usterce jest wyłączona, gdy 
bieżnia działa poprawnie. Gdy wystąpi błąd/awaria 
lampka ostrzegawcza usterki świeci się, a na  
wyświetlaczu pojawia się kod błędu.

E01: Błąd komunikacji napędu 
E02: Nieprawidłowe działanie napędu
E05: Zabezpieczenie nadprądowe
E06: Zabezpieczenie silnika
E08: Usterka czujnika
E10: Zabezpieczenie przed przegrzaniem,  
automatyczne wznowienie po zakończeniu odliczania 
E11: Zabezpieczenie przed przeciążeniem, dolać oleju 
i automatyczne wznowienie po odliczaniu
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05 Zalecenia bezpieczeństwa

Ustawić tylną krawędź bieżni  
minimum 50 cm od innych sprzętów

Zalecane jest obuwie sportowe Nie stawać na bieżni, gdy jest 
włączona i w stanie automatycznej 
kalibracji.

Boczne krawędzie bieżni ustawić 
min. 50 cm od innych sprzętów

Używanie na nierównych 
podłożach jest zabronione
 

Nie należy wchodzić i schodzić z 
bieżni, gdy pas jest w ruchu
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Nie zbliżać palców do 
zawiasów

Składanie bieżni w ruchu 
zabronione

Nie ustawiać w pozycji 
pionowej

Nie deptać i nie skakać po bieżni – 
grozi uszkodzeniem

Bieżnię należy odłączyć od prądu, 
gdy nie jest używana
 

Ustawianie bieżni na bocznej 
krawędzi zabronione
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05 Zalecenia bezpieczeństwa

Patrzećprzed 
siebie

Patrzeć przed siebie, 
aby uniknąć zawrotów głowy

Do użytku przez 
jedną osobę

Trening z psem 
zabroniony

Nie deptać bieżni

Użytkowanie przez dzieci tylko 
pod nadzorem dorosłych

Trening bokiem do 
ruchu pasa zabroniony

Trening tyłem do ruchu 
pasa zabroniony

Nie zaleca się korzystania osobom 
starszym i kobietom w ciąży
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06 Przegląd i konserwacja

1. Czyszczenie bieżni

2. Regulacja pasa

3. Smarowanie pasa

• Przed rozpoczęciem odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• Wlać trochę delikatnego detergentu na bawełnianą ścierkę lub ręcznik. Nie wlewać  

detergentu bezpośrednio na pas bieżni i nie używać kwasów lub żrących środków  

czyszczących.

• Wytrzeć ramę, obudowę silnika i pas bieżni. Pas wycierać jedynie od góry.

• Po pewnym czasie na pasie mogą pojawić się kurz i plamy – jest to sytuacja normalna 

• Nacisnąć jednocześnie przycisk Trybu (Mode) i Zwiększenia prędkości (Acceleration) na 

pilocie przez 3 sekundy. Wyświetlacz pokazuje CALI a prędkość wynosi 4 km/h.

• Jeśli pas przesuwa się w lewo: przekręcić lewą śrubę regulującą o pół obrotu zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. Jeśli pas przesuwa się w prawo: przekręcić śrubę w prawo o pół 

obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

• Jeśli pas zsuwa się: obrócić jednocześnie lewą i prawą śrubę o pół obrotu zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. Jeśli trzeba, wyregulować ponownie.

• Przed rozpoczęciem odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• Podnieść pas bieżni, nałożyć od spodu olej silikonowy i uruchomić bieżnię.

• Ustawić prędkość na 4 km/h i pozostawić bieżnię w ruchu na 10-20 sekund.

• Nie używać więcej niż 5-10 ml lubrykantu, większa ilość powoduje zsuwane się pasa.

• Ponawiać smarowanie olejem silikonowym co 3 miesiące.
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07 Informacja o substancjach niebezpiecznych

Nazwa  
części

Tabela substancji niebezpiecznych

Ołów
(Pb)

Rtęć
(Hg)

Kadm
(Cd)

Chrom 
6wartości-

owy
(Cr(VI))

Polibro-
mowane 
bifenyle
(PBB)

Polibro-
mowane 

etery 
fenylowe
(PBDE)

Komponenty 
elektroniczne

X O O O O O

Części  
metalowe

O O O O O O

Obudowa O O O O O O

Akumulator O O O O O O

Pozostałe  
części

O O O O O O

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami SJ / T 
11364.
0: wskazuje, że zawartość wspomnianej substancji niebezpiecznej we 
wszystkich jednorodnych materiałach w składniku mieści się w granicach 
wymaganych przez GB / T 26572.
X: wskazuje, że zawartość tej niebezpiecznej substancji przekracza wartoś-
ci graniczne wymagane przez GB / T 26572 w co najmniej jednym jedno-
rodnym materiale w elemencie.
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08 Znak handlowy i oświadczenie prawne

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd jest właścicielem patentów na produkty serii WalkingPad Walking Machine.

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Kingsmith, który jest właścicielem praw autorskich. Wszelkie formy 
nieautoryzowanej dystrybucji, powielania, publikacji lub cytowania przez jakąkolwiek instytucję lub osobę są zabro-
nione bez pisemnej zgody Kingsmith.

Niniejsza instrukcja jest aktualna na dzień publikacji. Nieustannie pracujemy nad usprawnieniami i wprowadzamy 
zmiany konstrukcyjne itp. Mogą zatem występować rozbieżności pomiędzy niniejszą instrukcją a zakupionym pro-
duktem. 
Ze względu na aktualizacje produktu zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia różnic kolorystycznych, w zakresie 
wzornictwa itp.

Producent: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd
Adres: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China. 
Standard wydajności: Q/FTSMS0001-2017
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Prawidłowa 
utylizacja 
produktu

 

Oznaczenie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi 
na terytorium UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego  
wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, recykling powinien w sposób  
odpowiedzialny promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów. Aby zwrócić  
używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i lub zbiórki elektrośmieci lub skontaktuj 
się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Odpowiednia instytucja lub sprzedawca 
pomoże dokonać recyklingu zgodnie  z obowiązującymi normami.

Producent: Beijing Kingsmith Technology Co., Lid Adres: Floor 
4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China


