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KINGSMITH WalkingPad Treadmill
Kullanım Kılavuzu

Bakım ve Onarım

Trademill’i Temizleme

Yürüyüş Bandı Kayması ve Doğtuluğu

Yürüyüş Bandı Yağlama

Güvenlik Talimatları

• Temizlemeden önce güç bağlantılarını çıkartın
• %100 pamuk bir beze bir miktar deterjan damların. Cihaz 
üzerine direk deterjan sıkmayın. Cihaz üzerinde asidik ya da 
aşındırıcı deterjan kullanmayın.
• Bandın altını silmeyiniz.
•• Egzersiz sonrası zemin alt zemin üzerinde toz ve lekeler olabilir. 
Bu normal bir şey, temiz ve kuru bir bez ile silmeniz yeterli 
olacaktır.

• Cihazı başlatın ve 3 km hız ile cihazı çalıştırın
• Yürüyüş bandını sola çekme: Alyan ile sol tarafta bulunan 
ayarlama noktasından saat yönünde ¼ oranında çevirin
• Yürüyüş bandını sağa çekme: Alyan ile sağ tarafta bulunan 
ayarlama noktasından saat yönünde ¼ oranında çevirin
•• Yürüyüş bandı gerdirme: Alyan ile sağ ve solda bulanan 
ayarlama noktalarından aynı anda saat yönünde ½ oranında 
çevirin
• Ayarlamalardan sonra cihazın bir süre(1-2 dakika) çalışması 
gerekmektedir. Bu sürede doğruluğunu kontrol ediniz. Aksi halde 
aynı adımları tekrar izleyiniz.

• Cihazın gücünü kapatın ve güç kablosunu çekin
• Bandı kenarından yukarı doğru çekerek alt yüzeyini silikon yağ 
ile yağlayın
• Cihazı 3 km hızda 10-20 saniye süre ile çalıştırın.
• 5-10 ml silikon yağ yeterli olacaktır. Fazla silikon yağ kullanımı 
kaymalara ve normal kullanımı etkileyebilir.
•• Yürüyüş bandınızı her üç ayda bir yağlamanız önerilir.

Cihazın arkasının duvardan uzaklığının en az 
2000mm olduğundan emin olunuz. 
Vücudunuzu desteklemek için tırabzana 
tutunabilirsiniz.

Lütfen cihazı kullanırken spor ayakkabısı ve 
spor kıyafetler giyiniz. Eğer cihaz üzerinde 
koşarken iyi hissetmezseniz en kısa zamanda 
bir doktora danışınız. Aksi takdirde 
yaralanmalar yaşayabilirsiniz.

Cihazı eğik ya da ıslak bir zeminde 
kullanmayın. Cihazı düzgün olmayan bir 
zeminde kullanmayın.

Cihazın öne tarafına ayağınız ile baskı 
uygulamayınız.

Cihaz üzerinde geri geri yürümeyin ya da 
koşmayın.

Cihazı katlarken ellerinize dikkat edin.

Gücü çekmeden  cihazı katlamayınız.

Cihaz çalışır haldeyken üzerine çıkmayın ya 
da üzerinden inmeye çalışmayın.

Cihazı üst tarafı yukarı gelecek şekilde 
katlayarak iki tarafından destekleyecek boş 
bir alana yerleştirin. Lütfen çocuklardan uzak 
tutun.

Yaşlı, çocuk ya da hamilelerin dikkatli 
kullanması gerekmektedir.

Eşyalarınızın sıkışmaması için dikkat ediniz. 

Cihazı evcil hayvanınız ile birlikte 
kullanmayınız.

Güç kablosunu cihazı kullanmadığınız zaman 
çekiniz.

Aktüatör bırakma kuvveti:7N
Kıskaç bırakma kuvveti:18N

Cihazın yan taraarının duvar ile arasındaki 
mesafenin en az 500mm oduğuna emin 
olunuz.

Güvenlik kilidini cihazı kullanmadan önce 
test ediniz. Lütfen cihaz üzerinde koşmadan 
önce güvenlik kilidini takın. Beklenmedik bir 
durum yaşandığı takdirde güvenlik kilidini 
çekin, bu durumda cihaz duracaktır.


