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01 Tredemøllen og tilbehør

 
Tusen takk for at du valgte WalkingPad tredemøllen, denne enheten gir mange fordeler når det kommer til innendørs trening og mosjon.Et 

utrolig lekkert og innovativt og praktisk design.Fra nå kan du nyte hjemmetrening med din nye WalkingPad.               

Vennligst sjekk at alle deler er i pakken og intakt. Hvis noen deler mangler eller er ødelagt så tar du kontakt med leverandøren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WalkingPad

Performance Vindicators Detailed parameters 

Dimmensjoner 
1432 x 547 x129mm 

Sammenlagte mål 
822 x 547 x 129mm 

Gåbåndets mål 1200 x415mm 

Bruttovekt 31kg 

Nettovekt 28kg 
Maksbelastning 100kg 

Anbefalt alder 12-60 år 
Anbefalt høye Ubegrenset 

Minimum fart  0.5km/t 

Toppfart  6km/t 

Power Input 746W 

Volt 110-120V 

Modus 
Standby/ Manuell /Automatic 

mode  

Brukermanual  

Velkommen 
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Display panel 

Mode indikator lys 

Roller 

AV/PÅ knapp 

Ladeport 

Hjul 

Modusknapp

02 Deler på enheten 

1. Selve tredemøllen 
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02 Funksjonalitet og diagrammer 

2. Introduksjon av display panelet 3.Walkingpad fjernkontroll 

Tid Fart Distanse Skritt 

Standby Modus Automatisk modus 

ØKNING I FART 

NEDGANG I FART 

MODUS BATTERIDEKSEL 

Manuell modus 
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03 Guide for oppsett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4. Koble til strømkabelen og skru på 

enheten.  

1. Plasser enheten på et flatt underlag. 

Ikke plasser tredemøllen på et mykt 

underlag. 

2.Sett opp WalkingPaden sakte og press 

halvdelen ned for å feste Paden.  

3. Sjekk og juster gåbeltet til 

midtposisjon.  

7. Gå gjennom nybegynner 

guiden. 

https://mystuff.no/pages/wa

lkingpad-oppsett 

 

8.Vennligst gå gjennom guiden for å få låse opp 

alle funksjoner. Hvis ikke vil toppfarten for bli 

3km/t. 

9. Start to use the walker. 

5.Søk på "Walkingpad" I Apple Store 

eller Android Google Play og fullfør 

nedlastningen.  

10. Vennligst juster gåbeltet hvis det ikke ligger sentral. Se: 06 

«Maintenance and servicing»  

6. Åpne applikasjonen og følg 

instruksjonen appen ber om.  

 

https://mystuff.no/pages/walkingpad-oppsett
https://mystuff.no/pages/walkingpad-oppsett
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04 Lær å bruke WalkingPaden
  

1. Modus instruksjoner 

^0^) Standby mnodus 

Lyset til standby mnodus er på: Motoren 

og sensoren er satt på vent. 

Manuell modus 

Lyset til manuell modus er på: 

Justering av fart skjer gjennom 

fjernkontrollen eller APPen 

 

Lyset til automatisk modus er på: 

Hastighet styres automatisk av 

intelligent algoritme. 

 

2.  Instruksjon av Standby modus 

 

Standby Modus  

Motoren og sensoren er satt på vent for å 

gåbåndet ruller. 

 

 

3. Instruksjoner for manuell modus 

(primær modus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fartsøker 

Ett klikk: økt farten med 0.5km/t 

START/STOPP 

Ett klikk: start/stopp WalkingPaden 

Fartsreduksjon 

Ett klikk: redusere farten med 0.5km/t

Modus knapp 

Raskt klikk: Returner til forrige modus

Manuell modus 

I denne modusen kan hastigheten på WalkingPad styres av 

fjernkontrollen. Det anbefales at nybegynnere bruker starter 

med manuell modus og deretter bruker automatisk modus når 

ferdighetene er gode nok. Manuell modus styres av 

fjernkontroll som standard eller i Appen 

MODUS KNAPP 

Ett klikk: Bytt mellom automatisk og manull 

modus. 

 Hold inne: bytt til standby modus 

Automatisk modus 
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04 Lær å bruke WalkingPaden 

4. Beskrivelse av automastisk modus 5. Merknad om fjernkontrollen 6. Varsellys 

Automatisk modus 
 

 i 

Dette er en avansert modus, som gjør det litt ufordrende å 

mestre og kan brukes helt uten fjernkontrollen. Det er 

anbefalt at brukeren har gode koordinative egenskaper for å 

bruke automatisk modus 

1
 På den øvre delen av møllen vil 

WalkingPaden starte eller akselere 

automatisk, i automatisk modus.  

Hvis fjernkontrollen ikke får noen 

respons fra Walkingpaden eller hvis den 

er byttet ut må den re-kalibreres.  

Ett klikk: stopp tredemøllen. 

Moudus knapp: 

Ett klikk: bytt til manuell modus.            

Hold inne: bytt til standby modus 

På nedre delen av møllen vil 

WalkingPaden senke farten 

automatisk i automatisk modus 

Re-kalibrering av fjernkontrollen: Restart 

WalkingPaden, press og hold nede 

"modusknappen" på fjernkontrollen 

umiddelbart.  

Når lyden "beep" er oppnådd, er 

tilkoblingen suksessfull.   

 

Merknad: Under tilkobling bør 

fjernkontrollen være lære displayet til 

tredemøllen.  

Varsellyset er avslått når WalkingPaden fungerer fint. Dersom 

det oppstår noen feil, vil varssellampen lyse og displayet vil 

vise en feilkode.  

E01: Kommunikasjonssvikt 

E02： Motorfeil 

E05： Overstrøms beskyttelse 

E06： Motorbeskyttelse 

E08： Sensorfeil 

E10: Temperatur beskyttelse, klar til bruk etter automatisk 

nedkjøling 

E11: Overbelastnings begrensning, vennligst smør litt olje og 

enheten vil fortsette automatisk etter nedkjøling 
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05 Sikkerhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
/i\ Ha en avstand på minst 50cm på hver 

side av WalkingPaden. 

（V）   

   

           

△ Vennligst dra ut strømkabelen etter bruk. 

/t\ Klemfare △ Hold en bakre avstand på 50 cm eller 

mer. 

/j\ Vennligst bruk treningssko Vennligst ikke stå på tredemøllen når 

den auto-kalibreres.  

® Bruk på ujevnt underlag er 

forbudt.Sørg for at enheten er 

på et rett underlag. 
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05 Sikkerhet 06 Vedlikehold og service 

1. Vasking av enheten. • Dra ut strømkabelen før rengjøring.  

• Bruk mildt rengjøringsmiddel og en bomullsklut. Spray ikke rengjøringsmiddel direkte på 

løpebåndet,  

• Vask ikke under løpebåndet  

• Etter en periode med trening kan det oppstå støv og flekker. Dette er normalt og er bare å 

tørke av 

/i\ Vennligst hold synet rett 

fremover 

® Mer enn en person på enheten 

samtidig er forbudt. 

凶 Kjæledyr er forbudt. (S?) Stå ikke på siden av 

tredemøllen 

2. Juster gåbåndet 

3. Smøring av gåbåndet 

/t\ Barn trenger tilsyn 

fra en voksen. 

® Det er forbudt å gå 

sidelengs på møllen 

® Det er forbudt å gå 

baklengs.  

/i\ Vennligst vær forsiktig under 

bruk, spesielt for eldre, for 

barn og gravide kvinner.  

• Hold inn både modusknappen og fartsøkningknappen på fjernkontrollen over 3 sekunder. 

• Displayet vil vise "CALI”og farten vil være 4km/t 

• Hvis gåbeltet drar til venstre: Skru den venstre justeringsskruen 180 grader med klokken. 

• Hvis gåbeltet drar til høyre: Skru den høyre justeringsskruen 180 grader med klokken. 

• Skru på den høyre og venstre justeringsskruen 180 grader med klokken samtidig.  

• Sjekk om det er behov for videre justering, etter å ha brukt enheten 1-2 minutter. 

• Skru av tredemøllen og dra ut strømkabelen 

• Løft opp kanten på løpebåndet og spør innsiden av olje. 

• Start tredemøllen og kjør den på 3km/t for 10-20 sekunder. 

• 5-10 med kreves. Overdrevent bruk av olje kan gjøre det glatt og påvirke møllen. 

• Smør gåbåndet hver tredje måned.  
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                                    07 Deler og komponenter                                                                                                     Patent og enerett 
  

Patentene involvert i Kingsmith WalkingPad tredemølle-serien er laget av Beijing Kingsmith Techonlogy Co., Ltd. Og eier av selsakpet. Ingen 

oranisasjoner eller enkeltpersoner kan kopiere, destribuere hele eller deler av denne brukermanualen uten KingSmiths skriftlige tillatelse, 

og kan ikke bruke disse patentene uten atorisasjon.  

Vi har lagt forskjellige funksjonelle beskrivelser og instruksjoner i den så godt som mulig. På grunn av kontinuerlig forbedring av 

produktfunksjoner og desgnendringer, kan det likevel være avvik med produktet du kjøpte. På grunn av produktoppdatering kan denne 

brukermanualen avvike fra det faktiske produktet når det gjelder farge, utseende, etc. Se det faktiske produktet.  

Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende 

erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres 

sikkerhet. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet. ADVARSEL: Hold små barn borte fra denne maskinen til enhver tid. 

Kontakt med den bevegelige overflaten kan føre til alvorlige friksjonsforbrenninger. 

Produsent: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd 

Adresse:Floor4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China. Product perfomance standard: Q/FTSMS0001 -2017

Navn 

Tabell over farlige stoffer 

Bly 

(Pb) 

Kvikksølv 

(Hg) 

Kadmium (Cd) 

Krom 

(Cr(VI)) 

Polybromerte 

bifenyler 

(PBB) 

Polybrominerte 

difenyletere  

(PBDE) 

Elektriske 

komponenter X o O O O o 

Metaldeler o o o o O o 

Deksel o o o o O o 

Batteri o o o o O o 

Andre deler o o o o o o  
Dette skjemaet er utarbeidet i samsvar med bestemmelsene i SJ / T 11364. O: 

Indikerer at innholdet av det farlige stoffet i alle de homogene materialene i 

komponenten er innenfor grensene som kreves av GB / T 26572. X: Indikerer at 

innholdet av nevnte farlige stoff overstiger grensene som kreves av GB / T 26572 i 

minst ett homogent materiale i komponenten. 



 

 

Produsent: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd 

Adresse:Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China 
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