
KINGSMITH WalkingPad Běžecký pás - Uživatelský manuál
Před použitím si důkladně prostudujte manuál.

Výrobce: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.
Adresa: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China.
Vyrobeno v Číně TRR1F



Obsah

01. Produkt a příslušenství

02. Funkční schéma

03. Úvodní provozní příručka

04. Naučte se používat běžecký pás

05. Ochranné známky a právní upozornění

06. Bezpečnostní instrukce

07. Údržba a opravy

02

03

07

09

12

13

16

Uživatelský manuál

VAROVÁNÍ

1. Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí případným rizikům. Čištění a údržbu nesmí děti 
provádět bez dozoru.

2. Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že by tento produkt neměl být likvidován s jiným 
domácím odpadem v celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského 
zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně za účelem podpory udržitelného 
opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr 
nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt vzít k recyklaci bezpečné 
pro životní prostředí.

Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o 
bezpečném používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečí.
Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
VAROVÁNÍ: Vždy držte malé děti mimo dosah tohoto zařízení. Kontakt s pohyblivým povrchem může 
způsobit těžké popáleniny.



Vítejte 01. Produkt a příslušenství

Index preference Parametry

14-60 let

Running Mode/Walking Mode

0,5–10 km/h (Maximální 
rychlost při chůzi: 6 km/h)

Věk uživatele

Běžecká plocha

Maximální nosnost

Frekvence

Napětí

Příkon

Čistá hmotnost

Celková hmotnost

Velikost při rozložení

Velikost ve složeném stavu

Motor

Rozsah rychlosti

440×1200 mm

110 kg

50/60 Hz

220-240 V~ 

918 W

33 kg

38 kg

1460×720×900 mm

980×720×155 mm
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Děkujeme, že jste si vybrali zařízení KINGSMITH WalkingPad Běžecký pás, dále jen "Běžecký pás". 
Vynikající, jednoduchý a inovativní design Vám umožní vychutnat si kvalitu a příjemné cvičení v prostředí domova.
Tento běžecký pás je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej pro obchodní, nájemní nebo veřejné účely.

Prosím, zkontrolujte, zda jsou položky uvnitř balení kompletní a neporušené.
V případě chybějících nebo poškozených částí nás prosím kontaktujte na e-mail support@walkingpad.com
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


