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Introduktion

Path Finder er designet til at stimulere 
gågang og forebygge at fryse fast i 
Parkinson’s sygdom.

Se de projekterede linier på gulvet og brug 
dem til at træde henover.
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Primær enhed

Laser

Tænd- sluk knap

Justeringsskive Opladningspunkt

Introduktion



Vigtig sikker-
hedsinformation



Klasse 2 Laserprodukt

!

Dette produkt har til hensigt at projektere en laserlinie på gulvet eller lignende 
overflade. 

Laser

- Undgå at kigge direkte ind i laserstrålen.
- Brug varsomt når laseren er tændt.
- Peg aldrig laseren i retning af øjnene på andre mennesker eller dyr
- Undgå at pege laseren imod meget reflekterende overflader. 
- Pas på at laseren ikke distraherer nogen som arbejder med noget som  
  kræver høj koncentration for at undgå eventuelle sikkerhedsskader. 
- Undgå at pege laseren mod materialer som kan gå i brand eller eksplodere.

< 5mW laser output ved 515nm, med en 
spredning på 35x0.07 grader

En Klasse 3R laser findes indeni produktet. 
Brug af laserproduktet med manglende eller 
beskadigede dele kan være farligt.
Dette produkt har til hensigt at projektere en 
laserlinie på gulvet eller lignende overflade.



LASER-
ÅBNING

Vigtig Sikkerhedsinformation

FORSØG IKKE AT ÅBNE PRODUKTET. Dette vil give adgang til laserstråling der 
er stærkere end Klasse 2. Eventuel produktreparation som involverer at skille 
laserenheden ad, eller at åbne den, skal under alle omstændigheder kun gøres 
af Walk With Path. FORSØG ALDRIG SELV AT ÅBNE ENHEDEN. 

LASERSTRÅLING KIG IKKE IND 
I STRÅLEN KLASSE 2 LASER-

PRODUKT 

ADVARSEL - KLASSE 3B LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN.  UNDGÅ 
LASERPROJEKTION DIREKTE MOD ØJNE



Begynd at bruge 
Path Finder



Læs vejledningen  først1

Begynd at bruge Path Finder

Oplad før brug.



Tag ud af emballagen2

Venstre fod

Begynd at bruge Path Finder



Placer på skoen3
Sørg for at produktet sidder sikkert fast på skoen.

Begynd at bruge Path Finder



Tænd produktet5

tryk

Path Finder tændes ved at 
trykke på knappen ovenpå 
produktet. Et grønt lys 
(eller orange ved lavt 
batteri) indikerer at produk-
tet er tændt. For at slukke 
trykkes der på knappen 
igen. 
Hvis du er inaktiv for en 
kort periode, slukker 
laserlyset automatisk, men 
lyset ovenpå produktet 
forbliver tændt. Dette er 
midlertidigt og laserlyset 
kommer tilbage når 
aktivitet opdages. 

Begynd at bruge Path Finder



Et grønt lys 
lyser når 

produktet er 
tændt

Begynd at bruge Path Finder



Hvordan du 
kalibrerer 

Path Finder



Korrekt linjeprojektion

Hvordan du kalibrerer Path Finder: Højre fod



Hvordan du kalibrerer Path Finder: Venstre fod

Korrekt linjeprojektion



6 Rotate the unit
Move side-side and up-down to adjust the laser light.

Hvordan du kalibrerer Path Finder



Roter enheden
Bevæg fra side til side eller op-ned for at justere laserlyset.7

Hvordan du kalibrerer Path Finder



Hvordan du oplader
Path Finder



Lavt batterisignal

Hvordan du oplader Path Finder

Et rødt eller 
orange lys 
indikerer lavt 
batteri



Tag opladerkablet1
OBS: Brug kun det givne kabel. Oplad ikke med et andet kabel, 

da dette kan medføre at produktet stopper med at virke. 

Hvordan du oplader Path Finder



Forbind kablet
Den runde del føres ind i enheden.2

Hvordan du oplader Path Finder



Tag stikket3

Hvordan du oplader Path Finder



Placer USB i stikket4

Hvordan du oplader Path Finder



Placer i en stikkontakt5 OBS: Produktet kan ikke tændes mens det lades.

Hvordan du oplader Path Finder



Batteri indikation

orange konstant
-lavt batteri
-produktet er 
  tændt

rød konstant
-lavt batteri
-produkt 
  slukket

rød konstant
-lades

lys slukket
-fuldt ladet

Dette produkt indeholder lithium-ion batterier. 
Bortskaf produktet ansvarligt eller send tilbage til producenten.

Hvordan du oplader Path Finder



For yderligere information og instruktionsvideo 
se www.walkwithpath.com

Yderligere information

?
www.walkwithpath.com



Walk With Path har ikke oplevet nogen sundshedsproblemer 
eller bivirkninger forbundet med at bruge Path Finder.

Produktet kan modstå let vand men er ikke vandtæt.

Sørg for at skoremmen sidder ordentligt fast på skoen.

UNDGÅ DEN DIREKTE LASERSTRÅLE



Walk With Path  
All rights reserved


