
Proizvajalec: Beijing KINGSMITH Technology Co., Ltd.
Naslov: 410, inner 4/F, 101, 1-15/F, Bldg. 25, Zone 18, South Fourth Ring West Rd., Fengtai Dist., Peking. 
IZDELANO NA KITAJSKEM

Pametna steza za hojo R1 Pro
Uporabniški priročnik
Pred uporabo natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga dobro shranite za nadaljnjo uporabo.

TRR1F

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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Uporabniški priročnik

OPOZORILO

1. 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.

2.Pravilno odstranjevanje tega izdelka. Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči med druge
gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da spodbujate trajnostno ponovno
uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali se
obrnite na prodajalca, kjer je bil izdelek kupljen.

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.

OPOZORILO: Majhne otroke vedno držite stran od tega stroja. V stiku s premično površino lahko pride do 
močnih opeklin zaradi trenja.

3.
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Dobrodošli 01. Naprava in dodatki

Indeks preferenc Parameter

14-60 let

Nčin teka/Način hoje

0.5 -10 km/h (Največja hitrost 
pri hoji: 6 km / h)

Primerna za starost

Trak za tek

Največja obremenitev

Frequency

Nazivna napetost

Vhodna moč

Neto teža

Bruto teža

Dimenzije raztegnjene steze

Dimenzije zložene steze

Športni načini

Razpon hitrosti

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

01 02

Hvala, ker ste izbrali tekalno stezo KINGSMITH. Izvrsten, preprost in inovativen dizajn vam omogoča, da 
doma uživate v svoji kakovostni in prijetni vadbi. Tekalna steza je zasnovana samo za družinsko uporabo. 
Prosimo, da ga ne uporabljate za poslovne namene, zakupe ali javne skupine.

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

Tekalna steza

Varna ključavnica

Dodatki

Daljinski
upravljalnik

Vrvica Kotni izvijač

Silikonsko olje

Električni kabel

Uporabniški Priročnik

Uporabniški 
priočnik
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1. Način hoje

Gumb za izbiro načina

2.Način teka

Reža za mobilni telefon
Varnostna ključavnica

Naprava za hitro demontažo ograje

Odstavna plastika

Luknja za nastavitev pasu

Ograja

Naprava za zaklepanje ograje

Panelni zaslon

Tekoči trak

Pregibni tečaj

Gumb za vklop/izklop

Vhod za električni kabel

Kolesce

02. Shematski prikaz funkcij
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Prikaz časa  Prikaz hitrostiPrikaz razdalje Prikaz korakov Prikaz kalorij

3. Uvod v delovanje panelnega zaslona 4. Daljinski upravljalnik

02. Diagram funkcij

05 06

Start/Stop

Vrvica

Sprednja stran

Pospeševanje

Upočasnjevanje

Pokrovček baterije

Zadnja stran

Gumb za izbiranje načina

Stanje pripravljenosti Ročni način Avtomatski način

Tipke na pritisk Opozorilna lučka

Opozorilna lučka za napako

Opozorilna lučka za povezavo

Koraki in podatki o kalorijah se lahko prikažejo na plošči po nastavitvi v aplikaciji.
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03. Priročnik ob začeteku uporabe

0807

4. Napravo za hitro pritrditev ograje prilagodite na 
primerno višino in jo nato zaklenite. Rumene 
oznake na straneh ograje označujejo 
priporočeno največjo in najmanjšo višino.

2. Sprostite napravo za zaklepanje 
ograje, dvignite ograjo v navpični kot in 
zategnite napravo za zaklepanje ograje.

1. Ko potiskate in vlečete, se prepričajte, da se je ograja 
zmanjšala na minimum, in pritrdite napravo za zaklepanje 
in hitro demontažo ograje. Postavite ga na ravno dno, 
prosim, ne postavljajte ga na premehko blazino ali debelo 
preprogo.

3.Odprite tekalno stezo, tekoči trak prilagodite 
sredinskemu položaju, počasi ga odvijte in s 
pritiskom potisnite navzdol, da postane povsem 
poravnan, ali za poravnavo zavrtite spodnjo 
blazino stopala

5. Namestite varnostno 
stikalo, priključite napajanje 
in vklopite.

7.Odprite APP, sledite pozivom za 
dodajanje in vezanje tekalne steze 
za uporabo.

KS Fit

6.Prenesite aplikacijo "KS Fit" iz 
trgovine Apple Store ali trgovine 
Google Play in dokončajte 
namestitev.
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1. Uporaba različnih načinov delovanja 2. Upravljanje v stanju pripravljenosti

04. Naučite se uporabljati tekalno stezo

09 10

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.

Gumb za zbiranje načina

Kratek pritisk: Zamenjva načina

Dolg pritisk: Zamenjava v stanje pripravljenosti (nedelujoče 

stanje )

Stanje pripravljenosti

3. Upravljanje v ročnem načinu (privzeti način)

Ročni način
V tem načinu lahko hitrost steze nadzirate z daljinskim upravljalcem. Začetnikom priporočamo, da 
najprej uporabljajo ročni način, avtomatski način.

Pospeševanje
Kratek pritisk: poveča hitrost za 0,5 km/h.

Start/Stop
Kratek pritisk: zažene oz. ustavi tekalno 
stezo.
Upočasnjevanje
Kratek pritisk: zmanjša hitrost za 0,5 km/h.

GUMB ZA IZBIRANJE NAČINA

Kratek pritisk: Zamenjva načina

Dolg pritisk: Zamenjava v stanje pripravljenosti (nedelujoče 

stanje )

V stanju pripravljenosti lahko uporabniki pritisnejo gumb za 
način na daljinskem upravljalniku, da sprožijo tekoči trak in 
preklopijo v privzeto stanje ročnega načina.
Uporabniki se lahko tudi dotaknejo ikone stanja pripravljenosti 
na zaslonu, da sprožijo tekalno stezo.
Ko tekalna steza ne deluje, pritisnite gumb za način na 
daljinskem upravljalniku ali se dotaknite ikone stanja 
pripravljenosti na zaslonu, da preklopite v stanje pripravljenosti.
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04. Naučite se uporabljati tekalno stezo

11 12

Avtomatski način

4.Upravljanje v avtomatskem načinu (napredni način)

Če vstopite v to območje 
v atvomatskem načinu, 
se bo steza zagnala ali 
pospešila

Ko vstopite v to območje v 
avtomatskem načinu, se 
bo tekalna steza 
samodejno upočasnila

Avtomatski način je napredni način, ki je zahtevnejši in se 
lahko uporablja popolnoma brez daljinskega upravljalca. 
Priporočamo ga uporabnikom z dobro koordinacijo ali tistim, 
ki že imajo izkušnje s stezo za hojo.Za zagon in zaustavitev 
uporabite daljinski upravljalnik, v tem načinu pa deluje gumb 
za preklop načina.

Opomba: Način avtomatskega upravljanja je na voljo samo 
v načinu hoje.

5. Daljinski upravljalec

7. Opozorilna lučka za napako

6. Opozorilna lučka za povezavo

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 in pritisnite 

na gumb za izbor načina na daljinskem upravljalcu za 5 sekund.

Ni povezan z APP: utripanje

Povezano z APP: izklopljeno

E01: Prekomerni tok programske 

opreme

E02: Prekomerni tok strojne 

opreme

E03: Pregrevanje modula IPM

E04: Nizkonapetostna zaščita

E05: Prenapetostna zaščita

E06: Zaščita pred izgubo faze 

motorja

E07: Zaščita motorja

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.

05. Blagovna znamka in pravno obvestilo

E08: Napaka senzorja

E09: Motor se ne more 

zagnati

E12: Zaščita pred 

prekomernim tokom motorja

E13: Zaščita pred 

preobremenitvijo 

E14: Hallova izguba signala

E15: Napaka v komunikacijiMiSho
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06. Varnostno obvestilo

13 14

Ne stopajte na sprednji 
del tekalne steze.

Ko naprave ne uporabljate, 
izvlecite električni kabel.

Razdalja med obema 
stranema tekalne steze mora 
biti več kot 0,5  m.

Med uporabo tekalne steze ne nosite 
ohlapnih ali visečih oblačil, nosite športno 
obutev in oblačila. Prosimo, vadite glede na 
svojo situacijo. Če se med vadbo počutite 
neprijetno, nemudoma prenehajte in se 
posvetujte z zdravnikom. V nasprotnem 
primeru lahko tvegate poškodbe.

Prostorska razdalja za tekalno stezo mora 
biti več kot 2 m. V nujnih primerih lahko 
primete za ograjo in se trdno držite z 
obema rokama in podprete telo, da lahko 
skočite dol s tekalne steze.

Prepovedana uporaba 
naprave skupaj s 
hišnimi ljubljenčki.

Tekalnih stez z električnim pogonom ne 
uporabljajte na vlažnih ali mokrih mestih. 
Ne uporabljajte ga na neravnih tleh.

Pred uporabo preberite, razumite in preizkusite 
postopke zaustavitve v sili. Med uporabo 
privijte drugi konec varnostne ključavnice na 
oblačila. Če pride do nepričakovane situacije, 
snemite varnostno ključavnico, da tekalno 
stezo takoj ustavite.

Starejše osebe in nosečnice
naj naprave ne uporabljajo.

Vzvratna hoja po stezi je 
prepovedana

Sila sprostitve pogona: 7N
Sila sproščanja objemke: 18N

Začnite uporabljati tekalno stezo.
Hrupna raven je 65dB (A).
Tekalna steza ima za vašo varnost mehanizem za zaustavitev v sili. Preden začnete s treningom, na 
oblačila pritrdite varnostni ključ. Če je bila tekalna steza zaustavljena zaradi izvleka varnostnega 
ključa, ga znova vstavite. Tekoči trak se ne zažene samodejno.
Nenadzorovani uporabi tekalne steze s strani tretje osebe se lahko izognete tako, da varnostni ključ 
snamete in shranite na varnem mestu.
V nujnih primerih oprijema tesno primite z obema rokama in stopite pasu na bočne površine bočnih 
ploščadi. Aktivirajte mehanizem za zaustavitev v sili (varnostni odklop).MiSho
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1. Čiščenje tekalne steze •Pred začetkom čiščenja napravo izklopite iz elektrike

•  100% bombažno krpo 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.

•Zaženite tekalno stezo in pustite naj teče s hitrostjo 3 km / h.

• Če se trak premakne v levo: Obrnite levi vijak za nastavljanje za 1/4 kroga v smeri urinega kazalca.

• Če se trak premakne v desno: Obrnite desni vijak za nastavljanje za 1/4 kroga v smeri urinega

• Če trak drsi: Istočasno obrnite tako levi kot desni vijak za nastavljanje za pol 

kroga v smeri urinega kazalca.

• Po vsaki prilagoditvi mora trak teči nekaj časa (1-2 minuti). Po potrebi ponovno 

prilagodite.

•Pred začetkom čiščenja napravo izklopite iz elektrike

•Dvignite trak in namažite spodnjo površino traku s silikonom

•Zaženite tekalno stezo, da teče s hitrostjo 3 km / h 10-20 sekund.

•Za eno mazanje je potrebno 5-10 ml silikonskega olja. Čezmerna uporaba lahko 

povzroči zdrs in vpliva na normalno uporabo.

•Trak namažite s silikonskim oljem vsake 3 mesece.

07. Vzdrževanje in servisiranje

15 16

2. Nastavljanje traku

3. Mazanje traku

06. Varnostno obvestilo

Pazite na svoje roke Po zadnjem robu steze ne stopajte, 
da se vam ne bi spodrsnilo

Ne pospravite (zložite) pred izklopom.

Ko je narava v pogonu, 
je stopanje na stezo in 
dol z nje strogo 
prepovedano.

Tekalno stezo postavite pokonci in jo 
postavite v prostor s podpornimi točkami na 
obeh straneh. Prosimo, držite stran od otrok. MiSho
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