מדריך למשתמש

אזהרה
קיימת סכנת התחשמלות בעת השימוש בציוד זה במקרה של היעדר הארקה.
על מנת להפחית סיכון לנזק גופני ,נא לקרוא מדריך זה בעיון רב לפני תחילת השימוש במכשיר.
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תוכן העניינים:

 .1מכשיר ואביזרים
 .2ציוד \ פונקציות

6

 .3הוראות לגבי השימוש הראשון
 .4מדריך לשימוש בהליכון חשמלי
 .5הוראות בטיחות
 .6תחזוקה טכנית
 .7סימן מסחרי והצהרת תאימות
 .8החלפה ומיחזור
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ברוכים הבאים למדריך למשתמש של WalkingPad
אנו מודים לכם על שבחרתם במכשיר ההליכה ) WalkingPadלהלן :הליכון( .העיצוב שלו -
קומפקטי ,פשוט וחדשני .כעת תוכלו לשפר את איכות חייכם על ידי אימוני הליכה בביתכם.
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מאפיינים טכניים

פרמטרים

מידות במצב פתוח

 129 * 547 * 1432מ"מ

מידות במצב מקופל

 822 * 547 * 129מ"מ

גודל הרצועה

 415 * 1200מ"מ

משקל ברוטו

 31ק"ג

משקל נטו

 28ק"ג

עומס מרבי

 100ק"ג

מהירות מינימאלית

 0.5קמ"ש

מהירות מקסימאלית

 6קמ"ש

כוח נומינלי

W 746

תדר

 50הרץ

מתח נומינלי

 220וולט

מצבים

המתנה ,ידני ,אוטומטי

 .1מכשיר ואביזרים
בדקו היטב את ערכת הציוד .אם חסרים רכיבים ,או קיים נזק כלשהו ,אנא פנו
לאתר השירות relax-market.co.il

אביזרים

שלט רחוק

כבל חשמל

מפתח

פיפטה

רצועת ההליכה

מדריך למשתמש עם שובר אחריות
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 .2ציוד \ פונקציות
 .1גוף של הליכון חשמלי

רצועת ההליכה

מקום לקיפול הרצועה
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תצוגה
לוח בקרה
רולרים להזזת ההליכון

רולרים להזזת ההליכון
לחצן לשינוי הגדרות ידני
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 .2ציוד \ פונקציות
 .2אינדיקציה

קלוריות

צעדים

מרחק

מהירות

זמן

מחוון לזיהוי תקלות
מצב אוטומטי
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מצב ידני

מצב המתנה

 .3לוח בקרה

הגברת מהירות באופן ידני
התחל \ עצור
הפחתת מהירות באופן ידני

שינוי בהגדרות

סוללה
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 .3הוראות לשימוש ראשון
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 .1בחרו אזור ישר וחלק להצבת המכשיר.
ודאו שיש מספיק מקום מימין ,משמאל
)לפחות  50ס"מ( ,ומאחור )לפחות מטר (1
לפני הצבת ההליכון.

 .2פרשו לאט את הרצועה .אל תמשכו בחוזקה ואל
תפעילו לחץ על המכשיר .ודאו שרצועת המכשיר
מיושרת.

 .3בדקו את מרכוז המסלול להליכה.
בהזזת הרצועה יש לכוונן אותה באופן ידני,
תוך כדי הרמת החלק האחורי של המכשיר.

 .4חברו את כבל החשמל אל רשת החשמל
ולמכשיר .הפעילו את מתג ההפעלה.

 .5ביישומים  Appstoreאו ,Google Play
מצאו והורידו אפליקציה  WalkingPadכדי
להתקין אותה ולבטל את הנעילה של כל
הפונקציות.

 .6כנסו לאפליקציה ופעלו לפי ההוראות.

 .7השלימו את תהליך חיבור המכשיר הנייד להליכון.

 .8בהתאם להוראות למשתמש מתחיל ,אנא
השלימו את תהליך הלומדה ובטלו נעילה של
כל הפונקציות .אחרת ,תישמר הגבלת
המהירות של  3קמ"ש .לאחר ביטול הנעילה,
המהירות המרבית תהיה  6קמ"ש.

 .9לאחר השלמת הלומדה ,ניתן להתחיל את
השימוש במכשיר.

 .10השתמשו במפתח להידוק הרצועה
במקרה של הופעת שגיאה  06בתצוגה.

יש לעיין בהוראות למשתמש לפני תחילת השימוש במכשיר.
יש להסיר ולמחזר באופן בטיחותי את כל חומרי האריזה.
אנא בדקו את תוכן הערכה של המכשיר.
התקינו את המכשיר בהתאם להוראות ההתקנה.
כללי החיבור לרשת החשמל
אין לגעת בתקע של כבל החשמל בידיים רטובות.
יש לחבר את המכשיר רק לשקע עם הארקה.
בעת הוצאת התקע מהשקע ,אל תמשכו בכבל; יש להחזיק בתקע בלבד.
הפעלת המכשיר
חברו את המכשיר לרשת חשמל.
לחצו על מתג ההפעלה אשר בקצה הקדמי של המכשיר .המכשיר יהיה במצב המתנה,
והמחוון יהיה דלוק.
לחצו על הכפתור באמצעות לוח הבקרה או בעזרת לחצן ההגדרות אשר בקצה הקדמי של
המכשיר ,כדי לבחור את מצב הבקרה.
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 .4הוראות השימוש בהליכון.
 .1תיאור מצבי פעילות

מצב המתנה
מחוון של מצב ההמתנה.
המנוע החשמלי והחיישן
מפסיקים לעבוד.

מצב ידני
לאחר הפעלת המצב הידני
החיישן יידלק .התאמת המהירות
מבוצעת באמצעות השלט או היישום
בטלפון.

מצב אוטומטי
חיישן של מצב אוטומטי  -בסרגל
הכלים .המהירות מותאמת
אוטומטית באמצעות אלגוריתם
חכם .ניתן לכוונן את המהירות
בהתאם למיקום על ההליכון.

 .2בקרה של מצב ההמתנה

מצב המתנה
במצב זה המנוע והחיישן עוצרים את התגובה
כדי למנוע הפעלה בלתי צפויה של ההליכון
על ידי אנשים אחרים ולא על ידי המשתמש
הראשי.
החלפת מצבי הפעילות.
לחיצה קצרה מעבירה את המכשיר
למצב התנועה.
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 .3מצב בקרה ידני

למשתמשים מתחילים אנו ממליצים להשתמש במצב זה.
לחצו על הכפתור באמצעות לוח הבקרה או באמצעות לחצן ההגדרות אשר בקצה הקדמי
של המכשיר ,כדי לבחור במצב בקרה ידני .המחוון יהיה דלוק בלוח הבקרה.
השתמשו בלחצנים  +ו  -בשלט הרחוק כדי לכוונן את מהירות ההליכה
כפתור האצה .עם לחיצה קצרה
המהירות עולה ב 0.5 -קמ"ש
כפתור פונקציות .בלחיצה קצרה
ההליכון מתחיל לעבוד או נעצר.
כפתור האטה .עם לחיצה קצרה
מהירות לחיצה קצרה
יורדת ב 0.5 -קמ"ש
שינוי הגדרות
עם לחיצה קצרה המכשיר עובר
למצב אוטומטי.
עם לחיצה ארוכה – המכשיר
למצב המתנה.

במצב ידני בחלק זה
של המשטח מבוצעת
הפעלה חכמה של
ההליכון )כברירת
מחדל  3 -קמ"ש(
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 .4מצב בקרה אוטומטי

מצב אוטומטי
מצב אוטומטי מיועד למשתמשים מנוסים בעלי קואורדינציה טובה של התנועות .למשתמשים
חדשים ,מומלץ להתחיל עם מצב ידני אשר בטיחותי יותר עבורם.
לחצו על הכפתור בשלט הרחוק כדי לבחור במצב בקרה
אוטומטי .המחוון יהיה דלוק בלוח הבקרה .במצב אוטומטי תוכלו לכוונן את מהירות
ההליכה ללא שלט רחוק.
 הישארו בחלק הקדמי של מסלול ההליכה בעת הגברת המהירות. -הישארו בחלק האחורי של מסלול ההליכה בעת האטת המהירות

שינו בהגדרות:
לחיצה קצרה  -מעבר למצב אוטומטי.
לחיצה ארוכה  -מעבר למצב המתנה.

אזור הגברת
המהירות

אזור הפחתת
המהירות
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 .5חיבור השלט הרחוק
בעת השיבוש בחיבור בין ההליכון ללוח הבקרה ,יש לבצע שוב הגדרות של חיבור המכשירים,
לפי ההוראות שלהלן:
לקרב את שלט הבקרה לתצוגת  LEDשל ההליכון.
לבצע מספר לחיצות קצרות ומהירות על לחצן שינוי ההגדרות בשלט הרחוק.

 .6מחווני זיהוי תקלות
בעת פעולה תקינה של ההליכון ,מחוון התקלות אינו נדלק .המחוון נדלק כאשר מתרחשת תקלה.
קוד שגיאה יוצג בלוח הבקרה.
 :E01שגיאת תקשורת בכונן
 :E02תקלה במנוע החשמלי
 :E05אזהרה לגבי עומס יתר
 :E06אזהרה לגבי תקינות של המנוע
 :E08תקלה בחיישן
 :E09כשל בתקשורת
 :E10אזהרה לגבי חימום יתר .חזרה אוטומטית לאחר השלמת הספירה לאחור.
 :E11אזהרה לגבי עומס יתר .הוסיפו שמן סיליקון .חזרה אוטומטית לאחר השלמת הספירה לאחור.
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 .5הוראות בטיחות

המרחק הבטוח מאחורי ההליכון
הנו לפחות מטר .1

אין לעמוד על הרצועה
בזמן כיול אוטומטי

חל איסור מוחלט לקפל את
הרצועה כאשר המכשיר
מחובר לרשת החשמל.
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לאימונים השתמשו
בנעלי ספורט

המרחק בצידי ההליכון
צריך להיות לפחות
 50ס"מ )ומעלה(.

בשום אופן אין להשתמש
בהליכון שמוצב על משטח
לא אחיד או נטוי.

היזהרו כדי לא למחוץ
את הידיים בזמן קיפול
הרצועה.

כאשר המכשיר אינו בשימוש,
נתקו אותו מהחשמל.

בעת השימוש הביטו קדימה
ותתמקדו בנקודה לפניכם,
בכדי למנוע סחרחורות.

חל איסור מוחלט לאחסן
את ההליכון בצורה אנכית.
יש לאחסן רק בצורה אופקית.

בעת האחסון אל תעמידו
את המכשיר על צידו .הניחו
אותו בצורה אופקית על הרצפה.

חל איסור מוחלט להשתמש
בהליכון לשני משתמשים בו זמנית.
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 .5הוראות בטיחות

חל איסור מוחלט לעשות שימוש
בהליכון עבור חיות מחמד.

משתמשים קטינים חייבים
להיות תחת השגחה של
מבוגרים.

חל איסור מוחלט לבצע
הליכה לאחור על ההליכון.
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אל תעמדו על לוח הבקרה
ועל התצוגה.

חל איסור מוחלט לבצע
הליכה צידית על ההליכון.

בעת השימוש במכשיר קיימת סכנת נפילות.
אסור להשתמש בהליכון:
 לילדים מתחת לגיל  .12ילדים מעל גיל  12יכוליםלהשתמש במכשיר רק בנוכחות מבוגרים;
 לנשים הרות; לאנשים קשישים; לאנשים עם מוגבלויות הקשורות להפרעות שלמערכת החישה או בעלי מוגבלות שכלית;
 -לאנשים ללא ניסיון וידע מספיקים.

 .6תחזוקה טכנית

 .1ניקוי ההליכון

 .2כיול הרצועה

 .3שימון הרצועה

נתקו את המכשיר מהחשמל.
שימו חומר ניקוי עדין על מטלית רכה .אין לרסס מוצרי
ניקוי ישירות על הרצועה .כמו כן ,אין להשתמש במוצרי
ניקוי חומציים או נוגדי קורוזיה.
נגבו אבק וכתמים בחלקו העליון של המכשיר ועל גבי
הרצועה .אסור לשפשף מתחת לרצועה.

לחצו לחיצה ממושכת על לחצן שינוי ההגדרות ועל
הכפתור  +בו זמנית ,למשך  3שניות .מחוון  CALIיופיע
בתצוגה ,ההליכון יתחיל לעבודה במהירות של  4קמ"ש.
השתמשו במפתח כדי להדק את הרצועה .אם הרצועה
נעה שמאלה ,הדקו את הצד השמאלי של הרצועה בכיוון
השעון .אם הרצועה נעה ימינה ,הדקו את הצד הימני של
הרצועה בכיוון השעון.

נתקו את כבל החשמל מהמכשיר.
הרימו את קצה הרצועה ומרחו שמן סיליקון על הצד הפנימי.
חברו שוב את המכשיר אל החשמל.
תנו לרצועה לנוע במשך  10-20שניות במהירות של  4קמ"ש.
צריך להשתמש בכ 5-10 -מ"ל של שמן סיליקון .במידה
ושמים יותר מדי שמן סיליקון ,הדבר יגרום לשיבוש בתנועת
הרצועה ובעבודת המכשיר.
הוסיפו שמן סיליקון כל  3חודשים.
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 .7סימן מסחרי והצהרת תאימות

מדריך למשתמש זה מוגן על פי חוק זכויות יוצרים .בעלי זכויות יוצרים -
Beijing KingSmith Technology Co.
LTD
אסור לארגונים או לצדדים אחרים להעתיק או להפיץ מדריך זה ,הן באופן מלא והן
באופן חלקי ,ללא אישור בכתב של Beijing KingSmith Technology Co., LTD.

שימו לב! בשל השיפור המתמיד של איכות המוצרים ,היצרן שומר על זכותו לבצע שינויים
בקונסטרוקציה ,בהרכב הציוד ובמפרט הטכני .את הגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה
תוכלו למצוא באתר relax-market.co.il
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 .8החלפות ומיחזור

יש להוציא את הסוללה של המכשיר ולהעבירה למיחזור.
תא הסוללה ממוקם בתחתית המכשיר .הוציאו את הברגים
שעל המכסה ,באמצעות מברג
מתאים .לאחר מכן לחצו על הקצה התחתון של מנעול
החיבורים.
בעת הכנסת סוללה חדשה ,הזיזו את שני החיבורים ,וודאו
שהמכסה ננעל.
לעולם אל תשליכו סוללות ישנות יחד עם פסולת ביתית!
זרקו אותן בנקודות איסוף ומיחזור
ציבוריות מיוחדות.

ציוד המסומן בסמל זה ,מיועד למיחזור בנפרד מהפסולת
הביתית ,מכיוון שהוא מכיל חומרים שניתן לעשות בהם
שימוש חוזר .עם מיחזור נכון אנו שומרים על הסביבה ועל
בריאות האדם .הרשות המקומית שלכם או המוכר יכולים
לספק לכם את המידע הדרוש בעניין המיחזור.
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Beijing KingSmith Technology Co.,Ltd יצרן
מיוצר בסין
יבואן רלקס מרקט בעיים
2  הרצליה השונית:כתובת
09-8812525
manager@relax-market.co.il
relax-market.co.il

