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Uporabniški priročnik

Pametna steza za hojo A1 Pro 

Pred uporabo natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.
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Opozorilo: Kakršnekoli spremembe ali predelave, ki niso izrecno odobrene s 
strani stranke, ki je odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo 
pravico do upravljanja z napravo. Ta naprava je skladna z določili 15. člena 
pravilnika FCC. Za delovanje veljata ta dva pogoja:
(1) ta naprava ne sme škodljivo vplivati na delovanje drugih naprav,
(2) ta naprava mora sprejeti vsakršne motnje drugih naprav, vključno s takšnimi, 
ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.
OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je bilo zanjo ugotovljeno, da ustreza 
omejitvam za digitalne naprave razreda B skladno s 15. delom pravilnika FCC. 
Namen teh omejitev je zagotoviti razumno zaščito pred motnjami pri uporabi 
opreme v bivalnem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja 
radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in uporabljate skladno z navodili, 
lahko povzroči motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ne zagotavljamo, da v 
določenih primerih pri uporabi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča 
motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko preverite tako, da opremo 
izklopite in znova vklopite, poskusite motnje odpraviti z enim ali več naslednjih 
ukrepov:
- Spremenite usmerjenost sprejemne antene ali jo premestite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v električno vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot tista, v katero 
je priključen sprejemnik. 

Uporabniški priročnik
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Dobrodošli

Osrednji izdelek

01 Naprava in dodatki

Hvala, ker ste izbrali stezo za hojo WalkingPad, ki ima številne prednosti, vključno z izvrstnim,enostavnim in 
inovativnim celovitim dizajnom. Odslej lahko uživate v hoji kar v udobju vašega doma.

Pred uporabo preverite, če je vsebina paketa popolna in nepoškodovana. Če je vsebina 
poškodovana ali manjka kateri od delov, se obrnite na prodajalca.

Električni kabel    Daljinski upravljalec Vrvica Kotni izvijač   Silikonsko olje

Drugi dodatkiDeli

02

Dimenzije raztegnjene steze

Dimenzije zložene steze

Trak za hojo

Bruto teža
 Neto teža 
Največja obremenitev
Primerna za starost 
Primerna za višino

Zmogljivost in indikatorji

Najmanjša hitrost
Največja hitrost
Vhodna moč
Nazivna napetost

Podrobni parametri

Športni načini

822×547×129mm/ 

1200×415mm/

1432×547×129mm 

31kg 
28kg 
100kg 
12-60 let
Brez omejitev
0.5 km/h
6 km/h
746W
110-120V~
Stanje pripravljenosti / Ročni 
način / Avtomatski način
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Tekoči trak

Pregibni tečaj

Kolesce 

Gumb za vklop/izklop 

Vhod za električni 

kabel

Kolesce 

Gumb za izbiranje 
načina

Panelni zaslon 

Lučka za indikacijo 

načina

02 Shematski prikaz funkcij

1.Ohišje izdelka
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Opozorilna lučka za napako

Avtomatski načinStanje pripravljenosti Ročni način

Prikaz časa Prikaz hitrosti Prikaz razdalje Prikaz korakov

2.Uvod v delovanje panelnega zaslona 3.Daljinski upravljalnik steze za hojo

Pospeševanje

Upočasnjevanje

Gumb za izbiranje nalin

Start/stop

Vrvica

Pokrovček 
baterije

02 Shematski prikaz funkcij
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9. Začnite z uporabo steze7. Vstopite v priročnik za začetnike 8.Za odklep vseh funkcij je potrebno 
zaključiti seminar. V nasprotnem primeru 
je hitrost omejena na 2,8 km/h. Ko 
zaključite s seminarjem v priročniku za 
začetnike, se hitrost odklene na 6 km/h.

03 Priročnik ob začeteku uporabe

4. Priklopite električni kabel 
in pritisnite na gumb za 

vklop.

6. Odprite aplikacijo in sledite 
navodilom za nastavitev naprave.

1.Izberite ravno površino, na 
katero boste postavili stezo za 
hojo. Steze ne postavljajte na
debele in mehke preproge.

2. . Stezo raztegnite
in jo pritisnite navzdol, da 
se popolnoma zravna.

3.Preverite in poravnajte 
tekoči trak na sredino

10. Če trak izstopi iz tirnic, ga ustrezo 
prilagodite. GLEJ: 06 Vzrževanje in 
serviranje

5.V trgovini Apple Store ali
Android Google Play poiščite 
aplikacijo "Walkingpad" in si jo 
namestite na telefon MiSho
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3. Upravljanje v ročnem načinu (privzeti način)

04 Naučite se uporabljati stezo za hojo

1. Uporaba različnih načinov delovanja

Stanje pripravljenosti
Lučka stanja pripravljenosti je 
prižgana; motor in senzor se nehata 
odzivati.

Ročni način

Lučka ročnega načina je 
prižgana; hitrost 
uravnavate z daljinskim 
upravljalcem ali preko 
aplikacije.

Avtomatski način

Lučka avtomatskega načina je 
prižgana; hitrost se avtomatsko 
uravnava s pametnim algoritmom

2.Upravljanje v stanju pripravljenosti

V tem načinu se motor in senzor 
nehata odzivati, da ne bi prišlo do 
nenamernega sprožanja steze.

Gumb za izbiranje načina
Kratek pritisk: vrnitev na prejšnji 
način

Stanje pripravljenosti Ročni način

POSPEŠEVANJE
Kratek pritisk: poveča hitrost za 0,4 
km/h.
START/STOP
Kratek pritisk: zažene oz. ustavi tekalno 
stezo.

UPOČASNJEVANJE
Kratek pritisk: zmanjša hitrost za 0,4 
km/h.

GUMB ZA IZBIRANJE NAČINA
Kratek pritisk: preklopi v avtomatski 
način. Dolg pritisk: preklopi v način 
pripravljenosti.

10

V tem načinu lahko hitrost steze nadzirate 
zdaljinskim upravljalcem. Začetnikom priporočamo, 
da najprej uporabljajo ročni način, avtomatski način 
pa šele ko so vešči uporabe tekalne steze. V ročnem 
načinu upravljanje primarno poteka z daljinskim 
upravljalcem, in sicer z gumbom START/STOP, s 
katerim zaženemo oziroma ustavimo tekalno stezo. 
Nastavitve lahko vedno spremenite v meniju “osebne 
nastavitve

MiSho
p.s

i



4. Upravljanje v avtomatskem načinu (napredni način)

Avtomatski način je napredni način,ki je 
zahtevnejši in se lahko uporablja 
popolnoma brez dalj inskega upravljalca. 
Priporočamo ga uporabnikom z dobro 
koordinacijo ali t istim, ki že imajo 
izkušnje s stezo za hojo.

Gumb za izbiranje načina:
Kratek pritisk: preklopi v ročni način. 
Dolg pritisk: preklopi v način 
pripravljenosti

Automatic Mode

04 Naučite se uporabljati stezo za hojo

5. Daljinski upravljalec

Če se daljinski upravljalec ne 
odziva ali ste ga zamenjali z 
novim, morate med daljincem in 
stezo ponovno vzpostaviti 
povezavo.

Vzpostavljanje povezave:
Ponovno zaženite stezo za hojo in 
večkrat na kratko pritisnite gumb za 
izbor načina na daljinskem 
upravljalcu, medtem ko se na zaslonu 
prikaže napis "WAIT".

6. Opozorilna lučka za napako

Ko steza za hojo deluje brezhibno, je 
opozorilna lučka za napako ugasnjena. Ko
se pojavi napaka, se opozorilna lučka 
prižge, na panelnem zaslonu pa se prikaže 
koda napake. 

E01：Napaka v povezavi pogona
E02：Nepravilnosti na motorju
E05：Zaščita pred tokovno 
preobremenitvijo E06：Zaščita motorja
E08：Okvara senzorja
E10: Zaščita pred pregrevanjem, 
samodejna obnovitev po končanem 
odštevanju.
E11: Zaščita pred preobremenitvijo, 
dodajte mazalno olje, samodejna 
obnovitev po končanem odštevanju.

Ko stopite na ta del 
steze, bo steza za hojo v 
avtomatskem načinu 
samodejno upočasnila 
hitrost.

Ko stopite na ta del steze,
se bo steza za hojo v
avtomatskem načinu
zagnala ali pospešila
hitrost.

11 12

Kratek pritisk: ustavi stezo.

V avtomatskem načinu je 
nastavljeno pametno
zaganjanje in ustavljanje
naprave. Ko stopite na ta
del steze za hojo, se steza
zažene samodejno v
nastavljeni hitrosti
(privzeta hitrost je 2,8 km/
h)
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05 Varnostno opozorilo

Zadnji konec steze naj bo od 
stene oddaljen vsaj 50 cm.

Ne stopajte na stezo za hojo, ko 
je prižgana in v procesu 
avtokalibracije.

Uporabljajte športno obutev.

Prepovedana je uporaba 
steze na neravnih 
površinah.

Pazite, da se pri 
odpiranju steze ne 
uščipnete.

Prepovedano 
postavljanje naprave v 
navpičen položaj.

Levi in desni rob steze naj 
bosta od stene oddaljena 
vsaj 50 cm.

Prepovedano 
postavljanje naprave v 
bočen položaj.

Ko naprave ne 
uporabljate, izvlecite 
električni kabel.

Po zadnjem robu steze ne 
stopajte, da se vam ne bi 
spodrsnilo.

Prepovedano zlaganje 
naprave, ko je priključena 
na elektriko.

Ko je naprava v pogonu, je 
stopanje na stezo in dol z nje 
strogo prepovedano.MiSho
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06 Vzdrževanje in servisiranje

1. Čiščenje steze za hojo

2. . Nastavljanje traku

3. Mazanje traku

Pred začetkom čiščenja napravo izklopite iz elektrike
Bombažno krpo ali brisačo namočite z blagim detergentom. Ne ulivajte 
detergenta neposredno na tekoči trak in ne uporabljajte jedkih čistil ali čistil, ki 
vsebujejo kislino.Obrišite okvir, ohišje motorja in tekoči trak. Ne brišite spodnje strani traku.
Po določenem obdobju uporabe, je lahko zgornji del naprave prašen ali 
umazan, kar je normalna posledica rabe. Napravo preprosto očistite.

Istočasno pritisnite gumb za izbiranje načina ter gumb za pospeševanje na
daljinskem upravljalcu in ju zadržite za 3 sekunde.
Na panelnem zaslonu se izpiše “CALI”, hitrost je 4km/h.
Če se trak premakne v levo: Obrnite levi vijak za nastavljanje za pol kroga v smeri 
urinega kazalca Če se trak premakne v desno: Obrnite desni vijak za nastavljanje za pol 
kroga v smeri urinega kazalca
Če trak drsi: Istočasno obrnite tako levi kot desni vijak za nastavljanje za pol kroga v 
smeri urinega kazalca
Napravo zaženite za 1-2 minuti in preverite, če je trak potrebno ponovno nastaviti

Pred začetkom napravo izklopite iz elektrike
Dvignite trak in namažite spodnjo površino traku s silikonom. 
Vključite stezo za hojo.
Naprava naj 10 do 20 sekund deluje s hitrostjo 4km/h
Ne uporabite več kot 5 do 10 ml maziva, saj bo začel trak drseti, če ga 
uporabite preveč. Trak namažite s silikonskim oljem vsake 3 mesece

05 Varnostno opozorilo

Svoj pogled ohranjajte 
v vodoravnem 
položaju, da ne bi 
prišlo do vrtoglavice.

Steze za hojo ne 
sme uporabljati več 
oseb hkrati.

Prepovedana 
uporaba naprave 
skupaj s hišnimi 
ljubljenčki.

Hoja po ohišju 
naprave je 
prepovedana.

Stranska hoja
po stezi je
prepovedana.

Vzvratna hoja po stezi 
je prepovedana.

Starejše osebe in 
nosečnice naj naprave 

ne uporabljajo.

Mladoletne osebe 
lahko napravo 
uporabljajo samo 
v spremstvu 
odraslih.

Obzorje
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Peking Kingsmith Technology Co, Ltd ima patente izdelkov WalkingPad Walking Machine.

Patente, vključene v izdelke serije Tekalna steza Kingsmith, izdeluje podjetje Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd., in so 
v lasti podjetja. Nobena organizacija ali posameznik ne sme kopirati, distribuirati celotnega ali katerega koli dela tega 
priročnika brez pisnega dovoljenja podjetja Kingsmith in teh patentov ne sme uporabljati brez dovoljenja.

Pri tiskanju tega priročnika smo vanj, kolikor je le mogoče, dali različne funkcionalne opise in navodila. Zaradi nenehnega 
izboljševanja funkcij izdelka in sprememb v oblikovanju, pa lahko pri kupljenih izdelkih še vedno  obstajajo neskladja. Zaradi 
posodobitve izdelka lahko ta priročnik odstopa od dejanskega izdelka glede barve, videza itd. Glejte dejanski izdelek.

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi 
sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jim oseba, odgovorna za njihovo varnost, daje nadzor ali 
navodila glede uporabe aparata.Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z aparatom. Ta aparat lahko uporabljajo 
otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem 
izkušenj in znanja, če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo aparata, in če razumejo možnost 
nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati tekalne steze brez nadzora.

07 Deklaracija o nevarnih snoveh 08 Blagovna znamka in pravno obvestilo

Tabela nevarnih snov
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〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇 〇 〇

Ta obrazec je pripravljen v skladu z določili standarda SJ/T 11364.

O: Pomeni, da je vsebnost nevarne snovi v vseh homogenih
materialih komponente znotraj omejtev, ki so 
predpisane s standardom GB/T 26572.

X: Pomeni, da vsebnost nevarne snovi vsaj v enem 
homogenem materialu komponente presega omejitve, ki 
so predpisane s standardom GB/T 26572.

Ime
sestavnega
dela

Elektronske
komponente
Kovinski deli

Ohišje

Baterija

Drugi deli

Lead

(Pb)

Mercury

(Hg)

Cadmium

(Cd)

Hexavalent
Chromium

(Cr(VI))

Polybrominated
      Biphenyls

(PBB)

Polybrominated 
diphenyl ethers

(PBDE)

Proizvajalec: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.
Naslov: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, Kitajska MiSho
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Proizvajalec: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. 

Naslov: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park,  Fengtai, Beijing, Kitajska

FCC ID: 2ARDB-WPA1F

Izjava o skladnosti

Podjetje Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED 
direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:
https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi
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