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VIKTIGE SIKKERHETS INSTRUKSJONER 
 

The appliance is intended for household. 

FARE – Fore å redusere riskoen for elektrisk støt: 

Koble alltid apparatet fra stikkontakten etter bruk og før rengjøring 

ADVARSEL – Fore å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade 

1) Apparatet skal aldri etterlates uten tilsyn når det er plugget i stikkontakten. Trekk ut stikkontakten når 

det ikke er i bruk, før du setter på, tar av deler eller rengjør enheten.  

2) Tett tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes av eller i nærheten av barn eller 

funksjonshemmede  

3) Bruk bare dette apparatet til den tiltenkte bruken som beskrevet i brukermanualen. Ikke bruk 

tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.  

4) Bruk aldri dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis den ikke fungerer som den 

skal, hvis den har falt eller er skadet eller har blitt utsatt for vann. Returner apparatet til et servicesenter 

for undersøkelse og reparasjon.  

5) Ikke bær dette apparatet med strømledningen eller bruk ledningen som et håndtak.  

6) Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.  

7) Ikke kast eller stikk gjenstander i noen åpninger.  

8) Ikke bruk utendørs. 

9) For å koble fra, skru alle knapper i av posisjon, og ta deretter støpselet ut av stikkontakten.   

 



VIKTIG SIKKERHETS INTRUKSJONER Innhold 
 

 

ADVARSEL 

 
1. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 

evne eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på 

en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og 

brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. 

2. Korrekt håndtering av dette produktet. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen 

med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra 

ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk. For å 

returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene i nærheten av deg eller kontakt 

forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøsikker resirkulering. 

 
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. 
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Velkommen 01. Produkt og tilbehør 

01 02 

 

 

Takk for at du valgte ZuloPad tredemølle, og heretter kalt "tredemølle". Det utsøkte, enkle og innovative 

designet gjør at du kan nyte kvaliteten og den morsomme treningen hjemme. Denne tredemøllen er kun 

beregnet for familiebruk. Vennligst ikke bruk den til forretnings-, leasing- eller offentlig konsernformål. 

Kontroller om varene i emballasjen er fullstendige og intakte. Ta kontakt med saler i tilfelle mangler eller gått i 

stykker. 

Accessories 

 

 

 

Strømkabel 

 
 

  Fjernkontroll Fjernkontroll 
snor 

 
 

 

Unbrako 

 
 

 
 

 

 

ZuloPad Pro 

Sikkerhet
slås 

     Olje Brukermanual 

 

 
User Manual 

Preference Index Parameter 

Applicable Age 14-60 years old 

 

Speed Range 

 
Walking Mode: 0.5-6km/h(0.5-3.7mi/h) 

Running Mode: 0.5-10km/h(0.5-6.2mi/h) 

Running Area 440×1200 mm (17"×47" in) 

Max Load 110 kg (240 lbs) 

Frequency 50/60 Hz 

Voltage 220-240 V~ 

Power Input 918 W 

Net Weight 33 kg (72 lbs) 

Unfold Size 1460×720×900 mm (57.5"×28"×35.5" in) 

Folded Size 980×720×155 mm (38.5"×28"×6" in) 

Working Mode Running Mode/Walking Mode 

Noisy Level 65dB(A) 

 



02. Funksjoner og deler 
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1. Gåmodus 

Håndtaket er vannrett når tredemøllen er i gåmodus. Maks fart i dette moduset er 6km/t. I dette moduset kan du bruke manuelt modus (M) og automatisk 

modus (A). Ved første bruk har enheten en toppfart på 3km/t. Fremgangsmåten for å låse opp farten til 6km/t er å gjennomføre nybegynnerguiden i 

Applikasjonen som heter KS Fit. Gå på møllen i 1km og sett begrenset hastighet i appen. 

2.  Løpemodus 

Håndtaket er loddrett når tredemøllen er i løpemodus. Maks hastighet for denne modusen er 10 km / t. I løpemodus kan du bruke manuell modus (M). I henhold 

til sikkerhet støtter ikke løpemodus automatisk modus (A). 

 
 Sikkerthetslås 

 

Justering av håndtakshøyde 

 

 
Modusknapp 

Display 

 
 

 
Strømbryter 

Strømuttak 

 

Hjul 

Løpebånd  

Hengsel 

 
 
 

Håndtak 

 
 
 
 

Lås til håndtaket 

 
 
 
 
 
 

 
Skinne 

 
 
 
 
 
 

Justering for løpebåndet 



02. Funksjoner og deler 
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3. Displaypanel  4. Fjernkontroll 
 
 

 

 

 
Tid 

 
Distanse 

 
Fart 

 
Skritt Kcal 

Fartsøkning 

 

* Skritt og kalorier kan vises på displayet, 

etter oppsett i APPen.  

 

 
Funksjon 

 
 

Touch Key-press Indikator lys 
Hastighetsreduksjon 

 
 

Feil/ Varsellampe 

 

Modus 

 

Batteri deksel 

 
 
       Standby modus.           Manuell modus        Automatisk modus 

  TIlkoblingslys 
 

Hull til snor 
 
 

 
Front 

 
 

Back 



03. Oppsettsguide 
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1. Sørg for at alle hengsler er festet skikkelig ved 

flytting av enheten. Vennligst legg enheten på 

et fast underlagt.  

 
 
 

 
3. Brett ut møllen, juster belte til sentral posisjon 

og press halvdelen på plass for å feste delen. 

2. Løsne på lås til håndtaket, løft håndtaket til 

loddrett vinkel, stram de låsene på begge sider 

av håndtaket.  

 

 
4. Juster håndtaket til ønsket høyde og fest 

håndtaket. De gule merkene indikerer minimum 

og maksimal høyde.  

5. Installer nødstoppbryter, 

koble til strømforsyningen, og 

slå på strømbryteren. 

 

 

 
7. Åpne APP, følg guiden for å legge til 

og koble til tredemøllen, og deretter 

er enheten klar til bruk.  

6. Last ned "KS Fit" APP fra Apple Store 

eller Google Play Store og fullfør 

installasjonen.

 
 

KS Fit 



04. Lær deg å bruke tredemøllen 
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1. Modus beskrivelse 2. Standby Mode Kontroll Beskrivelse 3. Manuell Modus Manual beskrivelse (primærmodus) 

 
 

Standby Modus 

I standby modus lyser indikatoren, 

motoren og sensoren er avslutt. 

 

Manuell modus 

I manuell modus lyser indikatoren, kontroller 

farten via fjernkontrollen eller APPen 

 

 
Automatisk modus 

I automatisk moduser lyser indikatoren og farten 

kontrolleres automatisk via smart-algoritme.  

 
 
 

Standby Modus 
 

I standby-modus kan brukerne trykke kort på modus-knappen 

på fjernkontrollen for å vekke tredemølle og bytte til standard 

manuell modus. Brukere kan også trykke på det andre ikonet 

på displayet for å vekke tredemøllen. Når tredemøllen ikke er i 

bruk, trykker du på modusknappen på fjernkontrollen eller 

berører standby-ikonet på displayet for å bytte til standby-

modus. 
 

 
Fjernkontrolldiagram  
 
Raskt klikk: Modusbryter  
 
Lengre klikk: Bytt til standby-modus (ikke-operativ tilstand)

 
 

Manuell Modus 

 
I denne modusen kan brukerne bruke fjernkontrollen til å kontrollere tredemøllen. 

Nybegynnere anbefales å bruke manuell modus først, og deretter bruke automatisk modus 

når erfaringen øker.  

 
 

Knapp for økning av fart 

Raskt klikk: Fartsøkning med 0.5 km/t 

Modusknapp 

Raskt klikk: Start eller stopp  

 
Knapp for senking av fart 

Raskt klikk: Fartsnedgang med 0.5km/t  

 

Modusknapp 

Raskt klikk: Modusbryter 

Lengre klikk: Bytt til standby-modus (ikke-operativ tilstand) 

 

 
   



04. Lær deg å bruke tredemøllen 05. Varemerke og patent 
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4. Automatisk modus beskrivelse 
 

Automatisk 

 
Denne modusen er krever erfaring og kan brukes helt uten 

fjernkontroll. Det er anbefalt å bruke automatisk modus etter 

litt øving.  

Bruk fjernkontrollen for å starte og stoppe, og modusknappen 

er effektiv i denne modusen.  

 
 
 
 

Merknad: Automatisk modus er kun tilgjengelig i gåmodus.  

5. Fjernkontroll tilkobling 
 

Hvis fjernkontrollen ikke responderer eller om du har 

erstattet fjernkontrollen med en ny, må du parre den på 

nytt. 

Tilkobling: Restart enheten og press modusknappen på 

fjernkontrollen i 5 sekunder.  

 

 
6. Tilkobling advarsel lampe  

 
Ikke tilkoblet til APPen：Flimmer  

Koblet til APPen：AV 

 

 
7. Feil/Varsellampe 

Patentene involvert i ZuloPad tredemølle-serien er laget av 

MyStuff Norge AS og eies av selskapet. Ingen 

organisasjoner eller enkeltpersoner kan kopiere, distribuere 

hele eller deler av denne brukermanualen uten MyStuff sin 

skriftlige tillatelse, og kan ikke bruke disse patentene uten 

autorisasjon. 

I denne brukermanualen har vi lagt inn forskjellige 

funksjonelle beskrivelser og instruksjoner så godt som mulig. 

På grunn av kontinuerlig forbedring av produktfunksjoner og 

designendringer, kan det likevel være avvik med produktene 

du kjøpte. På grunn av produktoppdatering kan denne 

håndboken avvike fra det faktiske produktet når det gjelder 

farge, utseende, etc. Se det faktiske produktet.

 E01: Software overstrøm  

E02: Hardware overstrøm 

E03:IPM-modul overoppheting 

E04: Lavspenningsbeskyttelse 

E05:Overspenning 

beskyttelse 

E06: Motor phase loss protection  

E07: Motorblokk 

rotasjonsbeskyttelse 

E08: Sensor feil 

E09: Motor kan ikke starte 

E12: Motor overspenning 

beskyttelse 

E13: Overbelastning 

beskyttelse  

E14: Hall signal tap 

E15: Kommunikasjonssvikt 

Tredemøllen vil senke 

farten ved å stå på dette 

området I automatisk 

modus.  

Tredemølle vil øke 

hastigheten ved å stå på 

dette området i 

automatisk modus. 



06. Sikkerhetsinstruksjoner 
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 Avstanden bak tredemøllen skal holdes 

over 2000 mm. Du kan holde håndlisten 

tett for å støtte kroppen din og hoppe bort 

fra tredemøllen. 

 Avstanden mellom 

tredemøllens to sider bør 

holdes over 500 mm. 

 Bruk treningssko og klær, og tren moderat når 

du bruker tredemølle. Hvis du føler deg 

ukomfortabel/svimmel under bruk, må du 

stoppe umiddelbart og oppsøke lege. Ellers 

kan du risikere skade. 

 Trekk ut strømledningen 

når den ikke er i bruk. 
 Ikke tråkk på den øvre 

delen av møllen.  

 Ikke ta med 

kjæledyr når du 
bruker møllen.

 

 

 
 

Actuator release force: 7N 

Clamp release force: 18N 

 

 Test sikkerhetssnoren før du bruker tredemølle. Fest enden 

av sikkerhetssnoren på klærne når du bruker tredemøllen. 

Hvis det er en uventet situasjon, trekker du i 

sikkerhetssnoren for å stoppe tredemøllen umiddelbart 

 Ikke bruk tredemølle på fuktige 

eller våte steder. Ikke bruk den 

på ujevn grunn. 

 Ikke bruk tredemøllen 

opp ned eller sidelengs. 

 Brukes med forsiktighet, spesielt av 
eldre, barn og gravide.



06. Sikkerhetsinstruksjoner 07. Vedlikehold  
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1. Rengjøre tredemøllen • 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.  

 

Forsiktig med fingre og hender Ta vare på eiendelene dine. Ikke brett før den er avslått. 
 

 

 
2. Korrigering av løpebåndet 

 

 

 
 

• Skru på tredemøllen og gjør en test på 3km/t 

• Løpebåndet til venstre: Skru på den venstre skruen, med klokken med 1/4.  

• Løpebåndet til høyre: Skru det den høyre skruen med klokken med 1/4. 

• Skru både den venstre og høyre skruen med klokken med 1/2. 

• Etter hver justering trengs det en periode på 1-2 minutter for å se endringene. 

Vennligst juster igjen dersom det er nødvendig.  

 
 

 

 
 
 
 

 Hold tredemøllen loddrett og sett den i 

rommet med støttepunkter på begge sider så 

langt som mulig. Hold deg borte fra barn. 

 
 
 
 

 Ikke gå av og på 

maskinen når motoren 
er i gang. 

Smøring av løpebåndet 
• Skru av tredemøllen og dra ut strømkabelen. 

• Løft opp kanten på løpebåndet og smør inner siden med oljen.  

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

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

møllen.  

• Smør løpebåndet hver tredje måned.  
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08. Utbytte og håndtering 
 

Batteriet i apparatet må tas ut for kasting eller bytting.  

Ved utbytte av batteriet, bruk kun originalt batteri. Ta kontakt med leverandøren.  

Batteriet ligger på undersiden av apparatet. Åpne batterirommet ved å skru ut skruene på dekselet ved å bruke 

en passende skrutrekker, press deretter den nedre delen og låsen på kontaktene. På denne måten kan begge 

sider at kontaktene separeres ved å dra de fra hverandre.  

Ved installering av et nytt batteri: press kontaktene sammen og sørg for at sperren batteriet er festet med låsen.  

Kast aldri gammelt batteri i husholdningsavfall, kun gjennom de riktige offentlige innsamlingsstedene. Dette 

gjelder også batteriet til defekte apparater. 

 

 

Enheter merket med dette symbolet må kastes separat fra husholdningsavfallet ditt, da de inneholder verdifulle 

materialer som kan resirkuleres. Riktig håndtering beskytter miljøet og menneskers helse. Din lokale kommune 

eller forhandler kan gi informasjon om saken. 
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