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Gebruikershandleiding 

 

Gevaar voor elektrische schokken, wanneer het apparaat zonder aardaansluiting wordt 

gebruikt. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 

verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, 

tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het 

apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten 

onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. 
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Welkom 
Dank u voor het kiezen van de WalkingPad wandelapparaat, hierin vernoemd als 

WalkingPad, die beschikken over verschillende voordelen van het verfijnd, opvouwbaar, 

innovatief integraal ontwerp. Van nu af aan, geniet u van de kwaliteit van het leven van 

lopen, thuis. 

 

Prestaties & indicatoren 
 

Gedetailleerde parameters 
 

Gedetailleerde parameters 
 

1432 x547 x129mm ~  

Afmetingen opgevouwen 
 

822 x 547 x 129 mm 

Loopgebied 
 

1200 x 415 mm 

Bruto gewicht 
 

31 kg 

Netto gewicht 
 

28 kg 

Maximale belasting 
 

100 kg 

Toepasselijke leeftijd 
 

14 ~ 60 jaar 

Benodigde lengte 
 

ongelimiteerd 

Minimumsnelheid 0.5 km/uur 

Maximale snelheid 
 

6 km/uur 

Opgenomen vermogen 746 W 

Frequentie 60 Hz 

Nominale spanning 220 - 240 V 

Sportwijze 
 

Standby modus/ Manuele modus/ 
Automatische modus 
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01 Product en accessoires 
Controleer zorgvuldig of de inhoud van het pakket volledig en intact is. Als er iets ontbreekt 

of beschadigd is, neem dan contact op met de verkoper. 

 

  
Hoofdproduct 

Handleiding 

Stroomkabel Afstandsbediening  

Sleutelkoord 

Moersleutel  

Siliconeolie 
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02 Functieschema 
1. Product hoofdonderdeel 
  

Loop

band 

Vouwscharnier 

Roller 

Schakelaar 
Stekker 
 

Modusschakelaar 
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2. inleiding van de functie van het indicatorpaneel 

 

 

3. WalkingPad Afstandsbediening 

 

  

Display 

Tijd 

Display 

Snelheid 
Display 

Afstand 
Display 

Stappen 

Standby 

modus 

Manuele 

modus 

Automatische 

modus 

Display 

scherm 

Start/Stop 

Sleutel-

koord 

Versnellen 

Vertragen 

Verander 

modus 
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03 Gids voor eerste ingebruikname 

 

  

1. Kies een vlakke ondergrond om de 

WalkingPad op te plaatsen. Het is 

verboden om het op een dik en zacht 

kussen te plaatsen. 

Let op: Sluit de stroom niet aan 

voordat de WalkingPad volledig is 

uitgevouwen. 

2. Vouw de WalkingPad langzaam uit 

en druk het naar beneden tot het 

helemaal plat ligt. 

3. Controleer en stel de loopband af 

om er zeker van te zijn dat hij 

gecentreerd is. 

4. Sluit het netsnoer aan en druk op de 

knop om in te schakelen. 
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5. Zoek de "WalkingPad" App in de 

Apple Store of Google Play en voltooi 

de installatie. 

6. Open de App, volg de aanwijzingen 

om het apparaat in te stellen. 

7. Beginnersgids invoeren. 8. Complete Beginnersgids voor het 

ontgrendelen van alle Functies ( 

maximum snelheid 6 km/u). Anders 

blijft de limiet op 3 km/u. 

9. Begin de WalkingPad te gebruiken. 
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  10. Als de riem afwijkt van de baan 

tijdens het gebruik, gelieve de 

loopband correct af te stellen. 

ZIE: 06 Onderhoud en service. 

11. Kort indrukken: terugkeren naar de 

vorige modus. 

Lang indrukken: overschakelen naar 

de Standby modus. 
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04 Leer de WalkingPad te gebruiken 
1. Modusinstructie 
Stand-by modus 

Het lampje van de Stand-by modus brandt; Motor en sensor reageren niet meer. 

 

Handmatige modus 

Het lampje van de handmatige modus is aan; Regel de snelheid met de afstandsbediening of 

APP. 

 

Automatische modus 

Lampje van de automatische stand is aan; De snelheid wordt automatisch geregeld door het 

intelligent algoritme. Het volgt de snelheid van het lopen. 

 

2. Instructies voor de stand-by modus controle 

 

De motor en sensor reageren niet meer in deze modus om te voorkomen dat niet-gebruikers 

per ongeluk het WalkingPad te activeren. 

 

 Modusschakelaar 

 Kort indrukken: terug naar de vorige modus 
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3. Instructies voor handmatige modusregeling (primaire modus) 

 

In deze modus kan de snelheid van het WalkingPad worden geregeld met de 

afstandsbediening. Het wordt aanbevolen dat beginners eerst de handmatige modus 

gebruiken en vervolgens dan de automatische modus gebruiken nadat ze de WalkingPad 

goed hebben leren gebruiken. 

De handmatige modus wordt standaard bediend met de afstandsbediening, dat wil zeggen, 

de START/STOP-knop van de afstandsbediening wordt gebruikt om de WalkingPad te 

starten of te stoppen, wat kan worden gewijzigd in de client "Personalized". 

 

 

 

 

 

 

  

ACCELERATIE 

Kort indrukken: snelheid verhogen met 0,4 km/h 

START/STOP 

Kort indrukken: Start of Stop de WalkingPad. 

DECELERATIE 

Kort drukken: snelheid verminderen met 0,4 km/h 

MODUS SCHAKELAAR 

Kort indrukken: overschakelen naar automatische 

modus. 

Lang indrukken: overschakelen naar stand-by. 
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4. Beschrijving van de automatische moduscontrole (gevorderde modus) 

 

Dit is een uitdagende en hogere klasse modus. De gebruiker kan lopen op de WalkingPad 

volledig zonder afstandsbediening. Wij raden de Automatische modus alleen aan diegenen 

aan die over goede sportvaardigheden of loopmachine ervaring beschikken om de uitdaging 

aan te gaan. 

 

 

 

Kort drukken: stop de WalkingPad. 

Modusschakelaar: 

Kort indrukken: overschakelen naar handmatige 

modus. 

Lang indrukken: overschakelen naar stand-by. 

Als u in dit ge bied 

loopt, zal de 

WalkingPad starten 

of versnellen onder 

de automatische 

modus.  

Bij het betreden van 

dit gebied zal de 

WalkingPad 

automatisch 

vertragen onder de 

automatische 

modus. 
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5. Opmerking over de afstandsbediening 
Als de afstandsbediening niet reageert of als u een nieuwe gebruikt, moeten de 

afstandsbediening en het loopapparaat de communicatie opnieuw tot stand brengen. 

Methode voor het koppelen van de afstandsbediening: 

Start de WalkingPad opnieuw op, houd de modusknop op de afstandsbediening onmiddellijk 

ingedrukt, het horen van het geluid van "Beep" geeft het succes van het koppelen aan. 

Opmerking: Tijdens het gebruik ervan moet de afstandsbediening dicht bij de WalkingPad 

zijn. 

6. Foutcode 

De foutcode is uit wanneer de loopband normaal werkt. Wanneer de fout optreedt, toont het 

display van de loopband de foutcode. 

E01: Fout in de aandrijvingscommunicatie; 

E02: Afwijkingen aan de motor; 

E05: Overstroombeveiliging; 

E06: Motorbeveiliging; 

E08: Fout in de sensor; 

E09: Storing in de verbinding van de regelaar; 

E10: Bescherming tegen hoge temperatuur, automatisch herstel na het einde van aftellen; 

E11: Overbelastingsbescherming, gelieve smeerolie toe te voegen, en automatisch 

hervatten na aftellen. 
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05 Veiligheidsmededeling 

 

  

Houd een achter-afstand van 1000 mm 

of meer. 
Gebruik sportschoenen. 

Ga alstublieft niet op de loopband 

staan wanneer deze onder auto 

kalibratie is. 

Houd een afstand van 500 mm of meer 

van beide zijden. 

Gebruik op oneffen terrein is verboden. Het is ten strengste verboden op en 

van de loopband te lopen tijdens het 

lopen. 
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Anti-knijper. Schakel de stroom uit voordat u de 

WalkingPad opvouwt. 

Verbod op verticale plaatsing Niet op de rand lopen. 

Trek de stekker uit het stopcontact als 

u de loopband niet gebruikt. 

Verbod op zijdelingse plaatsing. 
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Houd alstublieft uw zicht horizontaal 

om duizeligheid te voorkomen. 
Meer dan één persoon op de 

WalkingPad is verboden. 

Het gebruik van de machine met 

huisdier is verboden. 
Het vertrappen van de voorkant is 

verboden. 

Kinderen moeten onder toezicht staan 

om ervoor te zorgen dat zij niet spelen 

met de WalkingPad spelen. 

Zijwaarts lopen op de machine is 

verboden. 



 

NRG FITNESS BV – Nederland 0(031) 165 512603 | info@nrgfitness.nl | www.nrgfitness.nl  

 

 

 

 

  

Achteruit lopen op de machine is 

verboden. 

Gebruik de loop machine niet als u van 

bejaarde leeftijd of zwanger bent. 
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06 Onderhoud en service 
1. Maak de loopband schoon 

• Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. 

• Doe enkele druppels wasmiddel op een katoenen lap of 

handdoek. Giet het wasmiddel niet direct op de riem en 

gebruik geen zure of bijtende reinigingsmiddelen. 

• Veeg stof en vlekken van het frame, het voorpaneel en de riem. Veeg niet de 

achterkant van de riem. 

• Na een periode van gebruik kunnen er stof en vlekken verschijnen op het achterste 

gedeelte, dat is een normale situatie, en gewoon schoon te maken 

2. Verstel de riem 
• Houd beide Modus Switch knoppen en de Acceleratie knop 

op de afstandsbediening ingedrukt gedurende 3 seconden 

ingedrukt. 

• De loopband zal zich voortbewegen met een snelheid van 

4 km/u. 

• Als de band naar links afwijkt: Draai de linker stelschroef 

voor een halve cirkel met de klok mee. 

• Als de riem naar rechts afwijkt: Draai de rechter stelschroef een halve cirkel met de 

klok mee. 

• Als de riem slipt: Draai zowel de linker als de rechter stelschroef voor een halve cirkel 

met de klok mee tegelijkertijd. 

• Laat de machine 1-2 minuten draaien en controleer of de riem opnieuw moet worden 

afgesteld. 

3. Smeer de riem 
• Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. 

• Til de riem op en breng siliconenolie aan op de achterkant 

van de riem. 

• Zet de machine weer aan. 

• Laat de machine gedurende 10-20 seconden onder de 4 

km/uur lopen. 

• Breng slechts 5 ml ~ 10 ml smeerolie per keer aan, te veel smeerolie maakt de riem 

slipperig. 

• Breng eens in de 3 maanden siliconenolie aan. 
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07 Handelsmerk en wettelijke verklaring 
 

Beijing Kingsmith Technology Co, Ltd bezit de octrooien van Walkingpad Walking Device 

serie producten. Kingsmith bewerkt en bezit het auteursrecht van dit handboek. Zonder 

schriftelijke toestemming van Kingsmith is elke vorm van ongeoorloofde distributie, 

reproductie, publicatie, uitgave of citaat door een instelling of individu verboden. Deze 

handleiding bevat zoveel mogelijk van alle functies en gebruiksaanwijzingen. Echter, als 

gevolg van product onvolkomenheden, ontwerp wijzigingen, enz., kan de beschrijving nog 

afwijkingen vertonen met wat u hebt gekocht. Met het oog op product updates, kan de 

beschrijving in deze handleiding afwijken van wat u hebt gekocht in kleur, uiterlijk, enz. De 

werkelijke leveringen prevaleren. Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (inclusief 

kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan 

ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende 

het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat 

spelen. Kinderen van 8 jaar en ouder en personen kunnen dit apparaat met beperkte fysieke, 

sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruiken, indien zij 

toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de 

gevaren ervan hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging 

en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 

Product prestatienorm : Q/FTSMS0001-2017 
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08 Vervanging en verwijdering 
De batterij in dit toestel moet verwijderd worden voor of verwijdering. Gebruik bij 

het vervangen van de batterij alleen originele batterijen, verkrijgbaar bij de 

onderdelenwinkel. De batterij kan worden vervangen door de achterklep te 

openen, let op de polaire markering bij het plaatsen van een nieuwe batterij. 

Gooi oude batterijen nooit bij het huisvuil, maar uitsluitend via de daarvoor 

bestemde inzamelpunten. Dit geldt ook voor de batterij van defecte apparaten.  

Apparaten gemarkeerd met dit symbool moeten gescheiden van uw 

huishoudelijk afval worden afgevoerd, omdat ze waardevolle materialen 

bevatten die kunnen worden gerecycled. Een correcte verwijdering beschermt 

het milieu en de menselijke gezondheid. Uw gemeente of winkelier kan u 

hierover informatie verschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


