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Vážené zákazníčky, vážení zákazníci 

 

Teší nás, že ste sa rozhodli pre zariadenie DUVLAN. Tento kvalitný produkt je navrhnutý pre 

domáce používanie. Pred poskladaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. 

Používajte zariadenie iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie. Tento návod 

uschovajte pre prípadné otázky v budúcnosti ohľadne prevádzky Vášho zariadenia. 

 

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov pri Vašom tréningu.  

 

Váš DUVLAN tím 

 

 

Záruka  

 

Kvalitné výrobky DUVLAN sú konštruované a testované pre fitness tréningy v domácom 

prostredí.   

Predávajúci poskytuje na tento výrobok predĺženú 5-ročnú záruku na rám. Pre všetky ostatné 

mechanické aj elektronické súčiastky platí 2-ročná záruka. 

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, 

mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou 

udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením. 

V prípade reklamácie nás kontaktujte. 

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe). 

 

Zákaznícky servis  

 

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom zariadení, 

poznačte si presný názov výrobku a sériové číslo. Tieto údaje nájdete na faktúre. 

 

 

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky 

 

Zariadenie DUVLAN je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení 

životnosti odovzdali do zberní odpadu (alebo miesta na to určeného).  

 

 

Kontakt 

 

Duvlan s.r.o. 

K Zornici 1990/23 

957 01  Bánovce nad Bebravou 

e-mail: servis@duvlan.com 

web: www.duvlan.com  

 

Pokyny 

 

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. DUVLAN nepreberá ručenie za 

chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu. 
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Dôležité bezpečnostné upozornenie 

Ak chcete znížiť riziko vážneho poranenia, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny pred 

použitím produktu. Dozviete sa dôležité informácie o bezpečnosti, správnom používaní a 

údržbe zariadenia. Uschovajte tento návod na používanie v prípade neskoršej opravy, údržby 

alebo objednania náhradných súčiastok. 

 

1. Toto zariadenie nemôže používať osoba, ktorej telesná hmotnosť je väčšia ako 150 kg. 

2. Zariadenie je navrhnuté pre tréning dospelých osôb. Nenechávajte deti a domáce zvieratá bez 

dozoru v miestnosti so strojom. 

3. Postavte zariadenie na nekĺzavý povrch. V prípade, že chcete chrániť Vašu podlahu, položte 

pod zariadenie ochrannú podložku. 

4. Zabezpečte dostatočný priestor na bezpečné používanie zariadenia. V blízkosti stroja musí 

byť voľná plocha min. 0,6 m. 

5. Používajte zariadenie vo vnútri a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Neumiestňujte 

zariadenie do zastrešenej verandy a v blízkosti vody. 

6. Zariadenie je navrhnuté pre domáce používanie. Trieda použitia a účinnosti HC (norma STN 

EN957 – 10). Pre komerčné využívanie zariadenia sa na zariadenie záruka nevzťahuje výrobca 

za zariadenie neručí. 

7. Zariadenie nie je vhodné pre terapeutické použitie. 

8. Pri zdravotných komplikáciách a obmedzeniach konzultujte Váš tréning s Vašim lekárom.  

Povie Vám, ktorý tréning je pre Vás vhodný. 

9. Nesprávny tréning a precenenie Vašich schopností môže poškodiť Vaše zdravie. 

10. Pokiaľ počas tréningu pocítite nevoľnosť, bolesť na hrudi alebo sa Vám bude zle dýchať, 

okamžite ukončite tréning a vyhľadajte lekára. 

11. S tréningom začnite až potom ako sa presvedčíte, že zariadenie je správne poskladané a 

nastavené. 

12. Pri montáži zariadenia postupujte presne podľa návodu. 

13. Používajte len originálne diely DUVLAN (pozri zoznam). 

14. Pevne utiahnite všetky pohyblivé časti, aby ste zabránili ich uvoľneniu počas tréningu. 

15. Nepoužívajte zariadenie na boso alebo s voľnou obuvou. Počas tréningu nenoste voľné 

oblečenie. Pred začatím tréningu odložte všetky šperky. Vlasy si riadne upravte, aby Vám počas 

cvičenia neprekážali. 

16. Poškodené diely môžu ohroziť Vašu bezpečnosť a ovplyvniť životnosť zariadenia. 

17. Pravidelne kontrolujte všetky matice a skrutky, či sú dotiahnuté. 

18. Akákoľvek montáž/demontáž zariadenia musí byť vykonaná starostlivo. 

19. Držte ruky a nohy preč od pohyblivých častí. 

20. Buďte zvlášť opatrný pri zdvíhaní alebo presúvaní zariadenia tak, aby nedošlo k zraneniu 

chrbta. Vždy používajte správne zdvíhacie techniky alebo v prípade potreby požiadajte 

o pomoc druhú osobu. 

21. Hmotnosť zariadenia:  102 kg. 

22. Celkové rozmery zariadenia (d x š x v): 204 x 93 x 144  cm.  
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Popis produktu 

Motorizovaný bežecký pás s jednou funkciou 

 

Hlavné technické parametre 

• Vstupné napájacie napätie: AC 220-240V (50/60 Hz) 

• Výkon motora: 3.5 HP 

• Rýchlosť: 1.0 – 20 km/h 

• Bežecká plocha: 145 x 58 cm 

• Maximálna nosnosť: 150 kg 

• Rozmery: 204 x 93 x 144 cm 

 

Obsah balenia 

P.Č. Názov KS 

1 Stroj 1 sada 

2 Ochranný kryt 1 sada 

3 Balenie doplnkov 1 sada 

 

Obsah balenia doplnkov 

P.Č. Názov KS P.Č. Názov KS 

1 Šesťhranný kľúč 6mm 1 6 Napájací kábel 1 

2 Šesťhranný kľúč 5mm 1 7 Bezpečnostný kľúč 1 

3 Kombinačný kľúč 1 8 Silikónový olej 4 

4 Skrutka M10x50 4 9 Užívateľský manuál 1 

5 Skrutka M8x25 4 10 MP3 kábel 1 

 

Konzola 

Zvislý stĺp 

Kryt motora 

Kryt 

Bežecký pás 

Bočná koľajnica 

Koncový uzáver 
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Montážny návod 

Pri montáži jednoducho najskôr upevnite všetky skrutky, a dotiahnite ich, až keď je rám 

hotový. 

 

Krok 1 

Položte stroj na zem. Vyberte skrutku konzoly M8x28, upevnite konzolu a stĺp. Signálne 

vodiče stĺpu spojte so signálnymi vodičmi konzoly. Odrežte nylonové káblové zväzky na 

základni. Potom stĺpy a konzolu postavte v smere uvedenom na obrázku nižšie. (Stroj je 

ťažký, na inštaláciu budú potrebné dve osoby.) 

 

          

 

 

Krok 2 

Stĺpy pripevnite k základni pomocou šesťhranného kľúča 6mm, skrutky M10x50 a skrutky 

M8x25 tak, ako je zobrazené za obrázku nižšie (skrutky neuťahujte). 

 

 

 

 

 

M8x28 

M10x50 

M8x25 
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Krok 3 

Konzolu pripevnite k základni pomocou šesťhranného kľúča 6mm a skrutky M8x25 

(neuťahujte ju). 

 

 

 

 

Pred ďalším krokom utiahnite všetky skrutky. Ak sa jedná o multifunkčný model, urobte to až 

nakoniec. 

 

Krok 4 

Pomocou skrutkovača a skrutky M5x14 upevnite rožné ochranné kryty stĺpov. 

 

 

 

Vyššie kroky slúžia k montáži strojov s jednou funkciou. Pre multifunkčné stroje pokračujte 

nasledujúcimi krokmi: 

 

 

M8x25 

M5x14 
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Krok 5 

Pred použitím stroja musíte pridať silikónový olej: 

1. Na prednom kryte motoru otvorte otvor pre silikónový olej.  
 

 
 

2. Vrchnú časť nádobky so silikónovým olejom odrežte. 

 

 
 

3. Do otvoru vytlačte silikónový olej (ale nie viac ako 90 ml, inak olej vytečie) a otvor 

znova uzavrite.  

 

 

 

90 ml ryska 
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Krok 6 

Napájací kábel zapojte ako na obrázku nižšie. 

 

 

Krok 7 

Bezpečnostný kľúč vložte na miesto zobrazené na obrázku a tlačidlom START spustíte 

bežecký pás. 

 

 

 

 

Poznámka: Uistite sa, že sú všetky skrutky utiahnuté podľa požiadaviek a pred zapojením do 

elektriny sa uistite, že nechýba žiadny diel. 

 

  

Bezpečnostný kľúč je červenej 

farby. Nájdete ho v balení 

doplnkov. 
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Prevádzkové pokyny 

Používanie bežeckého pásu 

1. Pripojte správne zástrčku napájacieho zdroja a zapnite vypínač (červenej farby) (1). 

Keď sa svetlo rozsvieti, ozve sa pípnutie a potom sa rozsvieti obrazovka (vstup do 

štartovacieho rozhrania systému Systems TFT trvá dlhšie). 

 

 

 

2. Ak bežecký pás nepoužívate, uschovajte bezpečnostný kľúč mimo dosahu detí. 

Nádobku so silikónovým olejom ukladajte mimo dosahu detí. Ak je omylom 

skonzumovaný alebo sa dostal do očí, umyte ich vodou a okamžite vyhľadajte lekára. 

3. Bežecký pás sa môže spustiť, iba ak je bezpečnostný kľúč 

vložený do žltej oblasti konzoly. Pri používaní bežeckého 

pásu si pripnite bezpečnostný kľúč na oblečenie, aby ste 

predišli nehodám. Pre pokračovanie v používaní bežeckého 

pásu vložte bezpečnostný kľúč späť. 

4. Zloženie bežeckého pásu ušetrí miesto. Pred zložením vypnite vypínač a vytiahnite 

zástrčku napájacieho kábla. Zdvihnite bežeckú plošinu, kým sa nebude držať sama. 

Ak chcete rozložiť stroj, kopnite do tlakovej trubice, podržte bežeckú plošinu 

a nechajte ju postupne padnúť. 

 
Silikónový olej odporúčame pridávať podľa nasledujúceho rozpisu: 

a) Menej častý užívateľ (používa stroj menej ako 3 hodiny týždenne): Otvorte 

kryt motora a skontrolujte hladinu oleja každý mesiac. Ak je obsah oleja menší 

ako 30 ml, pridajte olej do 90 ml. 

b) Viac častý užívateľ (používa stroj viac ako 7 hodín týždenne): Otvorte kryt 

motora a skontrolujte hladinu oleja dvakrát za mesiac. Ak je obsah oleja menší 

ako 30 ml, pridajte olej do 90 ml. 

1 

 

Pre zníženie 

bežeckej 

plošiny 

kopnite tu. 
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Z dôvodu udržiavania bežeckého pásu a predĺženia životnosti stroja sa odporúča, 

aby ste po neprerušovanom používaní jednu hodiny stroj vypli a pred ďalším 

použitím nechali 10 minút odpočívať. 

 

Pokyny ku konzole 

Bežecký pás spustíte tlačidlom START. 

Konzola ponúka 3 manuálne programy, 12 automatických programov a 1 FAT program. 

Keď vyberiete bezpečnostný kľúč, na displeji sa zobrazí „E7“, stroj sa okamžite zastaví 

a zaznie zvukový signál. Keď vložíte bezpečnostný kľúč naspäť, všetky údaje sa vynulujú do 

2 sekúnd. 

Funkcie tlačidiel 

• Start / Stop: Keď je stroj zapnutý, týmto tlačidlom spustíte bežecký pás. Keď je 

bežecký pás v chode, stlačením tlačidla sa vynulujú všetky hodnoty a pás sa postupne 

zastaví a prejde do manuálneho režimu. 

• Manual Mode (manuálny režim): Predvolený režim tréningu. 

• Incline (sklon): Tlačidlá Incline + a Incline – môžete použiť na nastavenie hodnôt 

alebo úrovne sklonu. Počas chodu môžete tlačidlami nastaviť úroveň sklonu. 

Tlačidlami rýchleho nastavenia sklonu môžete prechádzať medzi úrovňami 3, 6, 9, 12. 

• Volume (hlasitosť): Keď je stroj pripojený k mobilnému telefónu, tlačidlami Volume 

+ a Volume – môžete upravovať hlasitosť. 

• Speed (rýchlosť) a skrutka rýchlosti: Keď je stroj zapnutý, použite skrutku rýchlosti na 

nastavenie rýchlosti. Otočte ju v smere hodinových ručičiek, ak chcete zvýšiť rýchlosť 

a proti smeru hodinových ručičiek, ak chcete rýchlosť znížiť. Rýchlosť môžete upraviť 

tlačidlami Speed + a Speed -. Tlačidlami rýchleho nastavenia rýchlosti môžete 

prechádzať medzi hodnotami 3, 6, 9, 12 km/h. 

• Program: V pohotovostnom režime môžete týmto tlačidlom prechádzať medzi 

manuálnym režimom a automatickými programami. Manuálny režim je predvolený 

režim tréningu. 

• Mode (režim): V pohotovostnom režime si môžete týmto tlačidlom vybrať spomedzi 3 

režimov odpočítavania: odpočítavanie času, odpočítavanie vzdialenosti 

a odpočítavanie kalórií. Parametre nastavíte tlačidlami rýchlosti. 

 

30 ml ryska 
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Popis displeja 

• Displej rýchlosti: Zobrazuje aktuálnu hodnotu rýchlosti. 

• Displej času: Zobrazuje čas manuálneho režimu a odpočítavanie času v automatických 

režimoch a programoch. 

• Displej vzdialenosti: Zobrazuje vzdialenosť manuálneho režimu a programov 

a odpočítavanie vzdialenosti v automatickom režime. 

• Displej kalórií: Zobrazuje počet spálených kalórií v manuálnom režime a programoch 

a odpočítavanie kalórií v automatickom režime. 

• Displej srdcovej frekvencie: Počas merania tepu bude blikať ikona v tvare srdca 

a srdcový tep bude detegovaný. 

 

Automatické programy 

                       Čas 

Program 
Čas každého segmentu = nastavený čas / 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 Rýchlosť 3 3 6 5 5 4 4 4 4 3 

Sklon 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0 

P2 Rýchlosť 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4 

Sklon 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 

P3 Rýchlosť 2 4 6 8 7 8 6 2 3   2 

Sklon 3 5 4 4 3 4 4 3 4 2 

P4 Rýchlosť 3 3 5 6 7 6 5 4 3 3 

Sklon 0 3 3 2 2 5 5 3 3 2 

P5 Rýchlosť 3 6 6 6 8 7 7 5 5 4 

Sklon 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P6 Rýchlosť 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2 

Sklon 3 4 5 6 3 5 5 6 4 3 

P7 Rýchlosť 2 9 9 7 7 6 5 3 2 2 

Sklon 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0 

P8 Rýchlosť 2 4 4 4 5 6 8 8 6 2 

Sklon 1 1 4 4 4 5 5 4 3 2 

P9 Rýchlosť 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

Sklon 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P10 Rýchlosť 2 5 7 5 8 6 5 2 4 3 

Sklon 1 5 6 8 12 9 10 9 5 3 

P11 Rýchlosť 2 5 6 7 8 9 10 5 3 2 

Sklon 3 5 6 8 6 5 8 7 5 2 

P12 Rýchlosť 2 3 5 6 8 6 9 6 5 3 

Sklon 5 7 5 8 6 5 9 10 6 2 
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Význam chybových kódov 

Kód Popis chyby Riešenie 

E1 

Abnormálna komunikácia: 

keď je stroj zapnutý, 

spojenie medzi dolným 

ovládačom a konzolou je 

abnormálne. 

Komunikácia medzi dolným ovládačom 

a konzolou je zablokovaná, skontrolujte záhyby 

medzi ovládačom a konzolou. Uistite sa, že sú 

spojenia poriadne zapojené. Skontrolujte 

spojenie káblov a ak sú poškodené, vymeňte ich. 

E2 

Žiadny signál z motora. Skontrolujte, či je kábel motora dobre zapojený. 

Ak nie, znova ho zapojte. 

Skontrolujte, či je kábel motora poškodený alebo 

má spálený zápach. Ak áno, vymeňte motor. 

Skontrolujte, či je senzor rýchlosti správne 

nainštalovaný a či nie je poškodený. 

E5 

Ochrana pred nadprúdom: 

Počas prevádzky zaznamená 

spodný ovládač prúd vyšší 

ako 6A po dobu viac ako 3 

sekundy. 

Preťaženie vedie k nadmernému prúdu a systém 

sa zastaví z dôvodu vlastnej ochrany alebo sa 

zasekne niektorá časť, ktorá spôsobí zastavenie 

motora. Nastavte bežecký pás a reštartujte ho. 

Skontrolujte, či počas chodu motora nevidíte 

tekutinu alebo necítite spálený zápach. Ak áno, 

motor vymeňte. Skontrolujte, či regulátor nemá 

spálený zápach, ak áno, vymeňte ho. 

Skontrolujte napájacie napätie, ak nezodpovedá 

špecifikáciám, zmeňte ho na správne napätie a 

znovu vyskúšajte stroj. 

E6 

Ochrana pred explóziou: 

abnormálne napätie alebo 

motor spôsobujú chybu 

obvodu, ktorý poháňa 

motor. 

Skontrolujte, či je napätie o 50% nižšie ako 

zvyčajne, použite správne napätie a znovu 

otestujte stroj. Skontrolujte, či nemá ovládač 

spálený zápach a vymeňte ho. Skontrolujte, či je 

kábel motora pripojený a znova ho pripojte. 

E7 
Bezpečnostný kľúč nie je na 

mieste. 

Vložte bezpečnostný kľúč na správne miesto. 
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Údržba 

Pozor: Pred čistením alebo údržbou výrobkov sa uistite, že je sieťová zástrčka bežiaceho pásu 

vytiahnutá. 

Čistenie: Komplexné čistenie predĺži životnosť elektrického bežiaceho pásu. Pravidelne 

odstraňujte prach, aby ste udržali diely čisté. Uistite sa, že bežecký pás čistíte na oboch 

stranách viditeľnej časti, čím sa zníži hromadenie nečistôt. Nezabudnite nosiť čisté športové 

topánky, aby sa nečistoty nedostali na bežeckú dosku a pás. Bežecké pásy sa čistia 

navlhčenou látkou s mydlom. Dbajte na to, aby nedošlo k navlhčeniu elektrických 

komponentov a bežiaceho pásu. 

Pozor: Pred odstránením krytu motora sa uistite, že je odpojený napájací kábel. Motor 

vyčistite najmenej raz ročne. 

Mazivo na bežiaci pás 

Bežecká doska a bežecký pás tohto elektrického bežiaceho pásu boli v továrni namazané. 

Trenie medzi bežiacim pásom a jazdnou doskou má veľký vplyv na životnosť a výkon 

elektrického pásu, preto je potrebné pravidelne nanášať mazivo. Odporúčame Vám dosku 

kontrolovať pravidelne. Ak je povrch dosky poškodený, kontaktujte naše zákaznícke centrum. 

Mazivo odporúčame používať s nasledujúcim harmonogramom: 

Menej časté používanie (používa sa menej ako 3 hodiny týždenne) raz mesačne; 

Časté používanie (používa sa viac ako 7 hodín týždenne) raz za pol mesiaca. 

1. V záujme lepšej ochrany vášho elektrického pásu a predĺženia životnosti stroja sa 

odporúča, aby ste po nepretržitom dvojhodinovom používaní stroj vypínali a pred ďalším 

použitím ho nechali 10 minút odpočívať. 

2. Ak je pás príliš voľný, pri jazde dôjde ku šmyku. Ak je príliš tesný, môže to znížiť výkon 

motora a zhoršiť oter valca o bežiaci pás. Ak je to potrebné, môžete zdvihnúť dve strany 

bežiaceho pásu o 50 - 75 mm. 

Jazda s nastaveným vyrovnaním a tesnosťou 

Aby ste lepšie používali bežecký pás a zlepšili fungovanie jeho funkcií, je potrebné nastaviť 

bežiaci pás do najlepšej kondície. 

Vyrovnanie bežiaceho pásu 

• Elektrický bežiaci pás položte na zem. 

• Elektrický bežiaci pás nechajte bežať rýchlosťou asi 6-8 km / hod. 

• Ak je bežiaci pás bližšie k ľavej strane, otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky 

v smere hodinových ručičiek, potom otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky 

proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok vľavo) 

• Ak je bežiaci pás bližšie k pravej strane, otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/2 

otáčky v smere hodinových ručičiek, potom ľavú nastavovaciu skrutku otočte o 1/2 

otáčky proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok vpravo)  
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Nastavenie napätia viacklínového pásu 

Pri dlhodobom používaní bežeckého pásu sa viacklínový pás uvoľní z dôvodu oderu. Musíte 

ho preto vhodne upraviť, aby ste uľahčili jeho bezpečné používanie. 

Usúdenie: pocit behu s javom občasnej pauzy, ktorý naznačuje, že pás stroja alebo 

viacklínový pás sú trochu voľné a je potrebné vykonať ďalšie potvrdenie. 

Metóda posúdenia, ktorá časť je uvoľnená: Odskrutkujte štyri skrutky na ochrannom kryte, 

nechajte bežecký pás bežať rýchlosťou 1 km/h a potom sa postavte na bežecký pás, uchopte 

opierky a mierne šliapnite na pás (odporúčame šliapať na bežecký pás s vlastnou váhou 

používateľa). 

A. Ak okamžitý krok nemôže zastaviť pás, tesnosť je primeraná. 

B. Ak váš okamžitý krok zastaví bežecký pás, ale viacklínový pás a valec stále bežia, 

znamená to, že je bežecký pás uvoľnený a je potrebné vykonať príslušné úpravy, ktoré 

uľahčia jeho bezpečné použitie. 

C. Ak zistíte, že okamžitý krok spôsobí zastavenie pásu a viacklínového pásu, ale motor 

je stále v prevádzke, znamená to, že je viacklínový pás uvoľnený a je potrebné 

vykonať príslušné úpravy, ktoré uľahčia jeho bezpečné použitie. 

Krok 2: Pomocou kľúča nastavte skrutky na základni motora podľa stavu. Medzitým opatrne 

preklopte klinový pás medzi hriadeľ motora a predný valec. Ak je príliš voľný, môžete 

klinový pás preklopiť o 100. Ak je príliš tesný, stupeň preklopenia pásu je veľmi obmedzený. 

Je vhodné po nastavení viacklínový pás preklopiť o 80%. Upravte tesnosť viacklínového pásu 

tak, aby sa dal preklopiť o 80%. 

Krok 3: Nakoniec zaistite základňu motora a namontujte predný kryt. 
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Vážené zákaznice, vážení zákazníci 

 

Těší nás, že jste se rozhodli pro zařízení značky DUVLAN. Tento kvalitní produkt je navržen 

a testován pro fitness tréninky v domácím prostředí. Před poskládáním zařízení si pozorně 

přečtěte návod k použití. Používejte zařízení pouze tak, jak je to popsáno v tomto návodu k 

použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. 

 

Přejeme Vám hodně zábavy a úspěchů při Vašem tréninku. 

 

Váš DUVLAN tým 

 

 

Záruka 

 

Kvalitní výrobky DUVLAN jsou konstruovány a testováni pro fitness tréninky v domácím 

prostředí. 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prodlouženou 5 – letou záruku na rám. Pro všechny 

ostatní mechanické i elektronické součástky platí 2 – letá záruka. 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, 

mechanickým poškozením, opotřebením dílů při běžném používání, neodvratnou událostí, 

neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, nebo nevhodným umístněním. V případě 

reklamace nás kontaktujte. 

Záruční doba začíná běžet dnem prodeje (uschovejte proto doklad o koupi). 

 

 

Zákaznický servis  

 

Abychom Vám mohli co nejlépe pomoct s případnými problémy na Vašem zařízení, poznačte 

si přesný název výrobku a sériové číslo. Tyto údaje najdete na faktuře. 

 

 

Pokyny pro zacházení se zařízením po vyřazení z provozu 

 

Zařízení DUVLAN je recyklovatelné. Prosíme Vás, abyste Vaše zařízení po skončení 

životnosti předali do sběren odpadu (nebo místa k tomu určeného). 

 

 

Kontakt 

 

DUVLAN s.r.o. 

K Zornici 1990/23 

957 01 Bánovce nad Bebravou 

e-mail: servis@duvlan.com 

web: www.duvlan.com 

 

 

Pokyny 

 

Tento návod k použití je pouze reference pro zákazníky. DUVLAN nepřebírá ručení za chyby 

vzniklé překladem nebo technickou změnou produktu. 
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Důležité bezpečnostní upozornění 
 

Chcete-li snížit riziko vážného poranění, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny před 

použitím produktu. Dozvíte se důležité informace o bezpečnosti, správném používání a údržbě 

zařízení. Uschovejte tento návod k používání v případě pozdější opravy, údržby nebo objednání 

náhradních součástek. 

 

1. Toto zařízení nemůže používat osoba, jejíž tělesná hmotnost je větší než 150 kg. 

2. Zařízení je navrženo pro trénink dospělých osob. Nenechávejte děti a domácí zvířata bez 

dozoru v místnosti se strojem. 

3. Postavte zařízení na neklouzavý povrch. V případě, že chcete chránit Vaši podlahu, položte 

pod zařízení ochrannou podložku. 

4. Zajistěte dostatečný prostor pro bezpečné používání zařízení. V blízkosti stroje musí být 

volná plocha min. 0,6 m. 

5. Používejte zařízení uvnitř a chraňte ho před vlhkostí a prachem. Neumísťujte zařízení do 

zastřešené verandy a v blízkosti vody. 

6. Zařízení je navrženo pro domácí používaní. Třída použití a účinnosti HC (norma STN EN957 

- 10). Pro komerční využití zařízení se na zařízení záruka nevztahuje výrobce za zařízení neručí. 

7. Zařízení není vhodné pro terapeutické použití. 

8. Při zdravotních komplikacích a omezeních konzultujte Váš trénink s lékařem. Řekne vám, 

který trénink je pro Vás vhodný. 

9. Nesprávný trénink a přecenění Vašich schopností může poškodit vaše zdraví. 

10. Pokud během tréninku pocítíte nevolnost, bolest na hrudi nebo se Vám bude špatně dýchat, 

okamžitě ukončete trénink a vyhledejte lékaře. 

11. S tréninkem začněte až poté jak se přesvědčíte, že zařízení je správně poskládané a 

nastaveny. 

12. Při montáži zařízení postupujte přesně podle návodu. 

13. Používejte pouze originální díly DUVLAN (viz seznam). 

14. Pevně utáhněte všechny pohyblivé části, abyste zabránili jejich uvolnění během tréninku. 

15. Nepoužívejte zařízení na boso nebo s volnou obuví. Během tréninku nenoste volné oblečení. 

Před zahájením tréninku odložte všechny šperky. Vlasy si řádně upravte, aby Vám během 

cvičení nepřekážely. 

16. Poškozené díly mohou ohrozit Vaši bezpečnost a ovlivnit životnost zařízení. 

17. Pravidelně kontrolujte všechny matice a šrouby, zda jsou dotažené. 

18. Jakákoliv montáž / demontáž zařízení musí být provedena pečlivě. 

19. Držte ruce a nohy pryč od pohyblivých částí. 

20. Zvláštní opatrnosti při zvedání nebo přesouvání zařízení tak, aby nedošlo ke zranění zad. 

Vždy používejte správné zdvihací techniky a / nebo v případě potřeby požádejte o pomoc 

druhou osobu. 

21. Hmotnost zařízení: 102 kg. 

22. Celkové rozměry zařízení (d x š x v): 204 x 93 x 144 cm.  
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Popis produktu 

Motorizovaný běžecký pás s jednou funkcí 

 

Hlavní technické parametry 

• Vstupní napájecí napětí: AC 220-240V (50/60 Hz) 

• Výkon motoru: 3,5 HP 

• Rychlost: 1,0 - 20 km/h 

• Běžecká plocha: 145 x 58 cm 

• Maximální nosnost: 150 kg 

• Rozměry: 204 x 93 x 144 cm 

 

Obsah balení 

P.Č. Název KS 

1 Stroj 1 sada 

2 Ochranný kryt 1 sada 

3 Balení příslušenství 1 sada 

 

Obsah balení příslušenství 

P.Č. Název KS P.Č. Název KS 

1 Šestihranný klíč 6mm 1 6 Napájecí kabel 1 

2 Šestihranný klíč 5mm 1 7 Bezpečnostní klíč 1 

3 Kombinovaný klíč 1 8 Silikonový olej 4 

4 Šroub M10x50 4 9 Uživatelská příručka 1 

5 Šroub M8x25 4 10 Kabel MP3 1 

 

Konzole 

Svislý sloup 

Kryt motoru 

Kryt 

Běžecký pás 

Boční lišta 

Koncový uzávěr 
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Montážní návod 

Při montáži jednoduše nejprve upevněte všechny šrouby a utáhněte je až tehdy, když je rám 

připraven. 

 

Krok 1 

Položte stroj na zem. Vyberte šroub M8x28, upevněte konzolu a sloupek. Připojte signálové 

vodiče sloupů k signálním vodičům konzoly. Odřízněte nylonové kabelové svazky na 

základně. Poté postavte sloupy a konzolu ve směru znázorněném na obrázku níže. (Stroj je 

těžký, na instalaci budou potřeba dva lidé.) 

 

          

 

 

Krok 2 

Připevněte sloupy k základně pomocí šestihranného klíče 6 m, šroubu M10x50 a šroubu 

M8x25, jak je znázorněno na obrázku níže (šrouby neutahujte). 

 

 

 

 

 

M8x28 

M10x50 

M8x25 
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Krok 3 

Konzolu připevněte k základně pomocí šestihranného klíče a šroubu M8x25 (neutahujte jej). 

 

 

 

 

Před dalším krokem utáhněte všechny šrouby. Pokud se jedná o multifunkční model, udělejte 

to až nakonec. 

 

Krok 4 

K zajištění rožních krytů sloupů použijte šroubovák a šroub M5x14. 

 

 

 

Vyšší kroky se používají k sestavení strojů s jednou funkcí. U multifunkčních strojů 

pokračujte následujícími kroky: 

 

 

 

M8x25 

M5x14 
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Krok 5 

Před použitím stroje je třeba přidat silikonový olej: 

1. Otevřete otvor pro silikonový olej na předním krytu motoru. 

 

 
 

2. Odřízněte horní část nádoby na silikonový olej. 

 

 
 

3. Silikonový olej vytlačte do otvoru (ale ne více než 90 ml, jinak olej prosakuje) a otvor 

znovu zavřete. 

 

 

 

 

90 ml ryska 
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Krok 6 

Zapojte napájecí kabel, jak je znázorněno na obrázku níže. 

 

 

Krok 7 

Vložte bezpečnostní klíč do místa znázorněného na obrázku a stisknutím tlačítka START 

spusťte běžecký pás. 

 

 

 

 

Poznámka: Před zapojením se ujistěte, že jsou všechny šrouby dotaženy podle potřeby, a 

ujistěte se, že nechybí žádné díly. 

 

  

Bezpečnostní klíč je červený. 

Najdete ho v balení 

příslušenství. 

 



22 
 

Provázkové pokyny 

Použití běžeckého pásu 

1. Správně připojte zástrčku napájecího zdroje a zapněte spínač (červená barva) (1). 

Když se rozsvítí světlo, zazní pípnutí a poté se rozsvítí obrazovka (vstup do 

startovacího rozhraní Systems TFT trvá déle).  

 

 

 

2. Pokud běžecký pás nepoužíváte, uchovávejte bezpečnostní klíč mimo dosah dětí. 

Nádobu na silikonový olej skladujte mimo dosah dětí. Pokud je náhodně 

zkonzumován nebo se dostal do očí, umyjte je vodou a okamžitě kontaktujte lékaře. 

3. Běžecký pás lze spustit pouze v případě, že je bezpečnostní 

klíč vložen do žluté oblasti konzoly. Při používání běžeckého 

pásu si připevněte bezpečnostní klíč k oblečení, abyste 

předešli nehodám. Pokračovat v používání běžeckého pásu 

můžete vložením bezpečnostního klíče zpět.  

4. Složení běžeckého pásu šetří místo. Před složením stroj vypněte a odpojte napájecí 

kabel. Zvedněte běžeckou plošinu, dokud nebude držet sama.  

Chcete-li rozložit stroj, kopněte do tlakové trubky, držte běžící plošinu a nechte ji 

postupně padat. 

 
Doporučujeme přidat silikonový olej podle následujícího schématu: 

a) Méně častý uživatel (používá stroj méně než 3 hodiny týdně): Otevřete kryt motoru a 

každý měsíc zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je obsah oleje menší než 30 ml, přidejte 

olej na 90 ml. 

b) Častější uživatel (používá stroj více než 7 hodin týdně): Otevřete kryt motoru a 

dvakrát měsíčně zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je obsah oleje menší než 30 ml, 

přidejte olej na 90 ml. 

1 

 

Chcete-li 

snížit 

běžeckou 

plošinu, 

kopněte 

zde. 
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Pro udržení běžeckého pásu a prodloužení životnosti stroje se doporučuje vypnout 

stroj po nepřetržitém používání stroje po dobu jedné hodiny a nechat jej odpočívat 

10 minut před dalším použitím. 

 

Pokyny konzoly 

Stisknutím tlačítka START spustíte běžecký pás.  

Konzole nabízí 3 manuální programy, 12 automatických programů a 1 program FAT.  

Když vyberete bezpečnostní klíč, na displeji se objeví "E7", stroj se okamžitě zastaví a zazní 

zvukový signál. Když vrátíte bezpečnostní klíč zpět, všechna data se resetují do 2 vteřin. 

Funkce tlačítek 

• Start/Stop: Když je přístroj zapnutý, spustíte běžecký pás pomocí tohoto tlačítka. Když 

běžecký pás běží, stisknutím tlačítka se obnoví všechny hodnoty a pás se postupně 

zastaví a přepne se do manuálního režimu. 

• Manual mode (manuální režim): Výchozí režim tréninku. 

• Incline (sklon): K nastavení hodnot nebo úrovní sklonu můžete použít tlačítka Incline 

+ a Incline -. Při běhu můžete pomocí tlačítek upravit úroveň sklonu. Pomocí tlačítek 

rychlého nastavení sklonu se můžete pohybovat mezi úrovněmi 3, 6, 9, 12. 

• Volume (hlasitost): Když je stroj připojen k mobilnímu telefonu, tlačítky Volume + a 

Volume – můžete upravit hlasitost. 

• Šroub rychlosti a Speed (rychlost): Když je stroj zapnutý, nastavíte rychlost pomocí 

šroubu rychlosti. Otočte ji ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili rychlost a proti 

směru hodinových ručiček, abyste snížili rychlost. Rychlost můžete nastavit pomocí 

tlačítek Speed + a Speed -. Pomocí tlačítek pro rychlé nastavení rychlosti můžete 

upravovat rychlostí 3, 6, 9, 12 km/h. 

• Program: V pohotovostním režimu můžete tímto tlačítkem přepínat mezi manuálním 

režimem a automatickými programy. Manuální režim je výchozí režim tréninku. 

• Mode (režim): V pohotovostním režimu můžete pomocí tohoto tlačítka vybrat ze 3 

režimů odpočítávání: odpočítávání času, odpočítávání vzdáleností a odpočítávání 

kalorií. Parametry nastavíte pomocí tlačítek rychlosti. 

 

 

30 ml ryska 
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Popis displeje 

• Displej rychlosti: Zobrazí aktuální hodnotu rychlosti. 

• Displej času: Zobrazuje čas manuálního režimu a odpočítávání času v automatických 

režimech a programech. 

• Displej vzdálenosti: Zobrazuje vzdálenost manuálního režimu a programů a 

odpočítávání vzdálenosti v automatickém režimu. 

• Displej kalorií: Zobrazuje počet kalorií spálených v manuálního režimu a programech 

a odpočítávání kalorií v automatickém režimu. 

• Displej srdečního tepu: Při měření srdečního tepu bliká ikona ve tvaru srdce a je 

detekován srdeční tep. 

 

Automatické programy 

                     Čas    

Program 

Čas každého segmentu = nastavený čas / 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 Rychlost 3 3 6 5 5 4 4 4 4 3 

Sklon 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0 

P2 Rychlost 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4 

Sklon 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 

P3 Rychlost 2 4 6 8 7 8 6 2 3 2 

Sklon 3 5 4 4 3 4 4 3 4 2 

P4 Rychlost 3 3 5 6 7 6 5 4 3 3 

Sklon 0 3 3 2 2 5 5 3 3 2 

P5 Rychlost 3 6 6 6 8 7 7 5 5 4 

Sklon 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P6 Rychlost 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2 

Sklon 3 4 5 6 3 5 5 6 4 3 

P7 Rychlost 2 9 9 7 7 6 5 3 2 2 

Sklon 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0 

P8 Rychlost 2 4 4 4 5 6 8 8 6 2 

Sklon 1 1 4 4 4 5 5 4 3 2 

P9 Rychlost 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

Sklon 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P10 Rychlost 2 5 7 5 8 6 5 2 4 3 

Sklon 1 5 6 8 12 9 10 9 5 3 

P11 Rychlost 2 5 6 7 8 9 10 5 3 2 

Sklon 3 5 6 8 6 5 8 7 5 2 

P12 Rychlost 2 3 5 6 8 6 9 6 5 3 

Sklon 5 7 5 8 6 5 9 10 6 2 
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Význam chybových kódů 

Kód Popis chyby Řešení 

E1 

Abnormální komunikace: 

Když je přístroj zapnutý, 

spojení mezi dolním 

ovládačem a konzolí je 

abnormální. 

Komunikace mezi spodním ovladačem a konzolí 

je blokována, zkontrolujte záhyby mezi 

ovladačem a konzolí. Zkontrolujte, zda jsou 

připojení správně připojena. Zkontrolujte 

připojení kabelů a vyměňte je, pokud jsou 

poškozené. 

E2 

Žádný signál z motoru. Zkontrolujte, zda je kabel motoru dobře zapojen. 

Pokud ne, zapojte ho zpět.  

Zkontrolujte, zda je kabel motoru poškozený 

nebo zda má spálený zápach. Pokud ano, 

vyměňte motor.  

Zkontrolujte, zda je snímač rychlosti správně 

nainstalován a zda není poškozen. 

E5 

Ochrana proti nadproudu: 

Během provozu 

zaznamenává dolní ovládač 

proud větší než 6A po dobu 

delší než 3 vteřiny. 

Přetížení vede k nadměrnému proudu a systém 

se zastaví pro vlastní ochranu nebo se zasekne 

jakákoli část, která způsobí zastavení motoru. 

Nastavte běžecký pás a restartujte ho. 

Zkontrolujte, zda nevidíte kapalinu nebo necítíte 

spálený zápach, když je motor v chodu. Jestli 

ano, vyměňte motor. Zkontrolujte, zda regulátor 

nemá spálený zápach, pokud ano, vyměňte jej.  

Zkontrolujte napájecí napětí, pokud nesplňuje 

specifikace, změňte ho na správné napětí a 

zkuste stroj znovu. 

E6 

Ochrana proti výbuchu: 

abnormální napětí nebo 

motor způsobují vadu 

obvodu, která pohání motor. 

Zkontrolujte, zda je napětí o 50% nižší než 

obvykle, použijte správné napětí a znovu 

otestujte stroj. Zkontrolujte, zda ovladač nemá 

spálený zápach, a vyměňte jej. Zkontrolujte, zda 

je kabel motoru připojen, a znovu ho připojte. 

E7 
Bezpečnostní klíč není na 

místě. 

Umístěte bezpečnostní klíč na správné místo. 
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Údržba 

Pozor: Před čištěním nebo údržbou výrobků se ujistěte, že je zástrčka běžeckého pásu 

vytažena.  

Čištění: Komplexní čištění prodlouží životnost elektrického běžeckého pásu. Pravidelně 

odstraňujte prach, aby byly díly čisté. Ujistěte se, že čistíte běžecký pás na obou stranách 

viditelné části, čímž se sníží hromadění nečistot. Nezapomeňte nosit čisté sportovní boty, aby 

se nečistoty nedostali na běžeckou plochu a pás. Běžecké pásy se čistí navlhčenou látkou s 

mýdlem. Ujistěte se, že elektrické komponenty a běžecký pás nejsou navlhčeny.  

Pozor: Před vyjmutím krytu motoru se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen.  Vyčistěte motor 

alespoň jednou ročně. 

Mazivo na běžecký pás 

Běžecká plošina a běžecký pás tohoto elektrického běžeckého pásu byly v továrně namazány. 

Tření mezi běžeckým pásem a hnací deskou má velký vliv na životnost a výkon elektrického 

pásu, proto je nutné ho pravidelně mazat. Doporučujeme plošinu pravidelně kontrolovat. 

Pokud je povrch plošiny poškozen, obraťte se na náš zákaznický servis.  

Doporučujeme používat mazivo s následujícím rozvrhem: 

Méně časté používání (používá se méně než 3 hodiny týdně) jednou měsíčně;  

Časté používání (používá se více než 7 hodin týdně) jednou za půl měsíce. 

1. Pro lepší ochranu elektrického pásu a prodloužení životnosti stroje doporučujeme stroj 

vypnout po nepřetržitých dvou hodinách a nechat jej odpočívat 10 minut před dalším 

použitím. 

2. Pokud je pás příliš volný, dochází při jízdě k smyku. Jestli je příliš těsný, může snížit 

výkon motoru a zhoršit tření válce o běžecký pás. V případě potřeby můžete zvednout 

dvě strany běžeckého pásu o 50-75 mm. 

Jízda s nastaveným vyrovnáním a těsností 

Pro lepší využití běžeckého pásu a zlepšení fungování jeho funkcí je nutné nastavit běžecký 

pás na nejlepší podmínky. 

Zarovnání běžeckého pásu 

• Umístěte elektrický běžecký pás na zem.  

• Nechte elektrický běžecký pás běžet rychlostí asi 6-8 km / h.  

• Pokud je běžecký pás blíže k levé straně, otočte levým nastavovacím šroubem o 1/2 

otáčky ve směru hodinových ručiček a otočte pravým nastavovacím šroubem o 1/2 

proti směru hodinových ručiček. (Obrázek vlevo) 

• Pokud je běžecký pás blíže k pravé straně, otočte pravým nastavovacím šroubem o 1/2 

otáčky ve směru hodinových ručiček a pak otočte levým nastavovacím šroubem o 1/2 

proti směru hodinových ručiček. (Obrázek vpravo) 

 

Nastavení napětí víceklínového pásu 
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Při dlouhodobém používání běžeckého pásu se pás s více klíny uvolňuje kvůli oděru. Proto jej 

budete muset vhodně upravit, abyste usnadnili jeho bezpečné používání.  

Úsudek: pocit běhu s pocitem přerušované pauzy, který naznačuje, že pás stroje nebo 

víceklínový pás s je trochu volný a je nutné další potvrzení. 

Způsob posouzení, která část je uvolněna: Odšroubujte čtyři šrouby na ochranném krytu, 

nechte běžecký pás běžet při 1 km/h a pak se postavte na běžecký pás, uchopte opěrky a 

jemně šlapejte na pás (odporučujeme šlapat na běžecký pás s vlastní hmotností uživatele). 

A. Pokud okamžitý krok nemůže pás zastavit, těsnost je dostatečná. 

B. Pokud váš okamžitý krok zastaví běžecký pás, ale víceklínový pás a bývalý válec jsou 

stále v chodu, znamená to, že běžecký pás je uvolněn a je třeba provést příslušná 

nastavení, aby se usnadnilo bezpečné používání. 

C. Pokud zjistíte, že okamžitý krok způsobí zastavení řemene a víceklínového pásu, ale 

motor běží, znamená to, že víceklínový pás je uvolněn a je třeba provést vhodná 

nastavení, aby se usnadnilo jeho bezpečné používání. 

Krok 2: Pomocí klíče nastavte šrouby na základně motoru podle stavu. Mezitím opatrně 

otočte klínový pás mezi hřídelí motoru a předním válcem. Jestli je příliš volný, můžete otočit 

klínový pás o 100%. Jestli je příliš těsný, stupeň překlopení pásu je velmi omezený. Po 

nastavení víceklínového pásu doporučujeme ho převrátit o 80%. Upravte těsnost 

víceklínového pásu tak, aby mohl být převrácen o 80 %. 

Krok 3: Nakonec zajistěte základnu motoru a namontujte přední kryt. 
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Tisztelt vásárlóink 

 

 

Örülünk, hogy a DUVLAN készüléket választotta. Ezt a minőségi terméket otthoni 

használatra tervezték. A készülék összeszerelése előtt gondosan olvassa el a használati 

utasítást. A készüléket csak a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint használja. Tartsa meg 

ezt a kézikönyvet a készülék működésével kapcsolatos későbbi hivatkozásokhoz. 

 

Sok szórakozást és sikert kívánunk a képzéséhez. 

 

A DUVLAN csapata 

 

Jótállás  

 

A minőségi DUVLAN termékeket otthoni fitnesz edzéshez tervezték és tesztelték. 

Az eladó meghosszabbított 5 éves keretgaranciát vállal erre a termékre. Az összes többi 

mechanikai és elektronikai alkatrészre 2 év garancia vonatkozik. 

A garancia nem terjed ki a helytelen telepítés, a helytelen karbantartás, a mechanikai 

sérülések, az alkatrészek elhasználódása, normál használat, elkerülhetetlen események, 

szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő kezelés vagy helytelen elhelyezés által okozott 

károkra. Panasz esetén forduljon hozzánk. 

A jótállási időszak az eladás napján kezdődik (ezért őrizze meg a vásárlás igazolását). 

 

Vevőszolgálat 

 

Jegyezze fel a termék pontos nevét és sorozatszámát, hogy a legjobban segítsünk Önnek a 

készülékével kapcsolatos problémák megoldásában. Ezeket az információkat a számlán találja 

meg. 

 

Utasítások a készülék üzemenkívüli helyezésére 

 

A DUVLAN újrahasznosítható. Kérjük, hogy élettartama végén adja vissza készülékét egy 

hulladékgyűjtő helyre (vagy kijelölt helyre). 

 

 

Elérhetőségünk 

 

Duvlan s.r.o. 

K Zornici 1990/23 

957 01  Bánovce nad Bebravou 

e-mail: servis@duvlan.com 

web: www.duvlan.com  

 

 

Utasítások 

Ez a kezelési útmutató csak az ügyfél számára készült. A DUVLAN nem vállal felelősséget a 

termék fordításából vagy műszaki változtatásaiból eredő hibákért. 
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Fontos biztonsági tudnivalók  

A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében a termék használata előtt olvassa el 

az alábbi biztonsági utasításokat. Fontos információkat fog megtudni a készülék 

biztonságáról, megfelelő használatáról és karbantartásáról. Őrizze meg ezt a használati 

utasítást a jövőbeni javítások, karbantartások vagy alkatrészek megrendeléséhez 

 

1.Ezt az eszközt nem használhatja 150 kg-nál nagyobb testtömegű személy.  

2.A készüléket felnőttek edzésére tervezték. Ne hagyjon gyermekeket és háziállatokat 

felügyelet nélkül a futópad mellett.   

3.Helyezze a készüléket csúszásmentes felületre. Ha meg akarja védeni a padlóját, helyezzen 

védőszőnyeget a készülék alá.   

4.Biztosítson elegendő helyet a készülék biztonságos használatához. A gép közelében min. 

0,6 m szabad területnek kell lennie.   

5.A készüléket beltérben használja, és védje a nedvességtől és a portól. Ne helyezze a 

készüléket fedett verandára vagy víz közelébe.   

6.A készüléket otthoni használatra tervezték. HC alkalmazási és hatékonysági osztály (STN 

EN957 - 10).). Az eszköz kereskedelmi használatára gyártói garancia nem vonatkozik.   

7.Az eszköz nem alkalmas terápiás alkalmazásra. 

8.Egészségügyi szövődmények és korlátozások esetén konzultáljon orvosával az edzésről. 

Meg fogja mondani, hogy melyik edzés alkalmas az Ön számára.   

9.A helytelen edzés és képességeinek túlértékelése károsíthatja egészségét.   

10.Ha hányinger, mellkasi fájdalom vagy légszomj tapasztal edzés közben, azonnal hagyja 

abba az edzést és forduljon orvoshoz.   

11.Ne kezdje el az edzést, amíg nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően ki van nyitva 

és beállítva.  

12.A készülék telepítésekor kövesse pontosan az utasításokat.   

13.Csak eredeti DIADORA alkatrészeket használjon.   

14.Húzza meg határozottan az összes mozgó alkatrészt, hogy megakadályozza, hogy az edzés 

közben kilazuljon.   

15.Ne használja a készüléket mezítláb vagy laza cipővel. Edzés közben ne viseljen laza 

ruházatot. Vegye le az összes ékszert, mielőtt elkezd edzeni. Fogja össze a haját, hogy az ne 

zavarja Önt edzés közben.   

16.A sérült alkatrészek veszélyeztethetik az Ön biztonságát és befolyásolhatják a készülék 

élettartamát.   

17.Rendszeresen ellenőrizze az összes anya és csavar szorosságát.   
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18.A készülék minden összeszerelését / szétszerelését gondosan kell elvégezni.   

19.Tartsa távol a kezét és a lábát a mozgó alkatrészektől.   

20.Edzés után kérjük, fordítsa el a feszítőkart az óramutató járásával megegyező irányba (+), 

hogy növelje a feszültséget, és megakadályozza a pedálok további elfordulását és bárki 

sérülését 

21. Súly 102: kg. 

22. Teljes méret (h x sz x m): 204 x 93 x 144  cm. 
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Termék leírás 

Motoros futópad egy funkcióval 

 

Fő technikai paraméterek 

• Bejövő feszültség: AC 220-240V (50/60 Hz) 

• Motor teljesítmény: 3.5 HP 

• Gyorsaság: 1.0 – 20 km/h 

• Futószalag: 145 x 58 cm 

• Maximális teherbírás: 150 kg 

• Méretek: 204 x 93 x 144 cm 

 

Csomag tartalma 

S.sz Megnevezés DB 

1 Gép 1 készlet 

2 Biztonsági takaró 1 készlet 

3 Kiegészítő 

csomagolás 

1 készlet 

 

Kiegészító csomagolás tartalma 

S.sz Megnevezés DB S.sz. Megnevezés DB 

1 Hatszögletű kulcs 6mm 1 6 Tápkábel 1 

2 Hatszögletű kulcs  5mm 1 7 Biztonsági kulcs 1 

3 Kombinált kulcs 1 8 Szilikon olaj 4 

4 Csavar M10x50 4 9 Használati útmutató 1 

5 Csavar M8x25 4 10 MP3 kábel 1 

Konzol 

Függőleg

es rúd 

Motor 

takaró Takaró 

Futópad 

Oldalsó sín 

Végzáró 
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Összeszerelési útmutató 

Szereléskor egyszerűen csak csavarja be az összes csavart, és csak a keret befejezése után 

húzza meg őket. 

1.lépés 

Fektesse a gépet a földre. Távolítsa el az M8x28 tartócsavart, rögzítse a tartót és az oszlopot. 

Csatlakoztassa az oszlop jelvezetékeit a konzol jelvezetékeihez. Vágja le a nejlon 

kábelkötegeket . Ezután helyezze az oszlopokat és a konzolt az alábbi ábrán látható irányba. 

(A gép nehéz, a telepítéshez két emberre lesz szükség.) 

          

 

 

2.lépés 

Rögzítse az oszlopokat az alaphoz egy 6 mm-es imbuszkulccsal, M10x50 csavarokkal és 

M8x25 csavarokkal az alábbi ábra szerint (ne húzza meg a csavarokat). 

 

 

 

 

3.lépés 

Rögzítse a konzolt az aljzathoz egy 6 mm-es imbuszkulccsal és egy M8x25-ös csavarral (ne 

húzza meg). 

M8x28 

M10x50 

M8x25 
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Húzza meg az összes csavart, mielőtt folytatja. Ha ez egy multifunkcionális modell, tegye 

meg  a végén. 

4.lépés 

Csavarhúzóval és M5x14 csavarral rögzítse a sarokoszlop védőburkolatait. 

 

 

A fenti lépések egy funkcióval rendelkező gépek összeszerelésére használja. Többfunkciós 

gépek esetén hajtsa végre a következő lépéseket: 

 

5.lépés 

Pred použitím stroja musíte pridať silikónový olej: 

Nyissa ki a szilikonolaj lyukat az  motorfedélen. 

 
 

M8x25 

M5x14 
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Vágja le a szilikonolaj kupakját 

 

 
 

Nyomja a szilikonolajat a lyukba (de legfeljebb 90 ml, különben az olaj szivárog), és zárja be 

újra a lyukat. 

 

 

6.lépés 

Csatlakoztassa a kábelt az ábra szerint. 

90 ml vonal 
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7.lépés 

Helyezze be a biztonsági kulcsot az ábrán látható helyzetbe, majd nyomja meg a START 

gombot a futópad elindításához. 

 

 

 

Megjegyzés: Mielőtt csatlakoztatná a tápegységet, győződjön meg arról, hogy minden csavar 

meg van-e húzva, és ellenőrizze, hogy nincs-e hiányzó alkatrész. 

 

  

Biztonsági kulcs piros 

színű.Megtalálja a 

csomagolásban 
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Használati utasítások 

Futópad használata 

Csatlakoztassa megfelelően a hálózati csatlakozót, és kapcsolja be a hálózati kapcsolót 

(piros) (1). Amikor a lámpa kigyullad, sípolás hallatszik, majd a képernyő kigyullad 

(hosszabb ideig tart belépni a Systems TFT indító felületére). 

 

 

Ha a biztonsági kulcsot nem használja, tartsa gyermekektől elzárva. A szilikonolaj 

tartályt tartsa gyermekek elől elzárva. Ha véletlenül elfogyasztotta vagy szembe 

került, bő vízzel azonnal le kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 

 

A futópad csak akkor aktiválható, ha a biztonsági kulcsot a 

konzol sárga területébe helyezik. Futópad használatakor 

csatoljon biztonsági kulcsot a ruházatához a balesetek 

elkerülése érdekében. Helyezze vissza a biztonsági kulcsot a 

futópad használatának folytatásához. 

  

A futópad összecsukása helyet takarít meg. Összeszerelés előtt kapcsolja ki a 

főkapcsolót és húzza ki a tápkábelt. Emelje fel a futópadot, amíg az megtartja magát. 

A gép szétszereléséhez rúgja meg a nyomócsövet, fogja meg a futópadot, és hagyja, 

hogy fokozatosan leessen. 

 

 
A szilikonolajat a következő képpen kell használni: 

c) Nem gyakori felhasználó (heti 3 óránál rövidebb ideig használja a gépet): 

Nyissa ki a motorfedelet és havonta ellenőrizze az olajszintet. Ha az 

olajtartalom kevesebb, mint 30 ml, adjuk hozzá az olajat 90 ml-re. 

1 

 

Itt rúgja 

meg 
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d) Gyakoribb felhasználó (heti 7 óránál hosszabb ideig használja a gépet): Nyissa 

ki a motorfedelet és havonta kétszer ellenőrizze az olajszintet. Ha az 

olajtartalom kevesebb, mint 30 ml, adjuk hozzá az olajat 90 ml-re. 

 

e)  

 

 

A futópad fenntartása és a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott a 

folyamatos használat után egy órára kikapcsolni, és 10 percig pihenni hagyni, mielőtt újra 

felhasználná. 

Konzolhasználata 

A futópad elindításához nyomja meg a START gombot. A konzol 3 manuális programot, 12 

automatikus programot és 1 FAT programot kínál. A biztonsági kulcs kivételekor a kijelzőn 

megjelenik az "E7" felirat, a gép azonnal leáll, és sípolás hallatszik. Amikor visszahelyezi a 

biztonsági kulcsot, az összes adat 2 másodpercen belül visszaáll. 

Gombok funkciói 

• Start / Stop: Amikor a gép be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a futópad 

elindításához. Amikor a futópad működik, a gomb megnyomásával minden érték 

visszaáll, és az öv fokozatosan leáll, és kézi üzemmódba kapcsol. 

• Manuális mód: Alapértelmezett edzésmód. 

• Incline: Az Lejtés + és Lejtés - gombokkal beállíthatja az értékeket vagy a 

lejtésszinteket. Működés közben a gombokkal állíthatja be a lejtés szintjét. A gyors 

billentő gombokkal mozoghat a 3., 6., 9., 12. szint között. 

• Volume: Ha a készülék mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, a Hangerő + és a Hangerő 

- gombokkal állíthatja be a hangerőt. 

• Speed - sebesség: Amikor a gép be van kapcsolva, a sebességcsavar segítségével 

állítsa be a sebességet. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a sebesség 

növeléséhez, és az óramutató járásával ellentétes irányba a sebesség csökkentéséhez. 

A sebességet a Speed + és a Speed - gombokkal állíthatja be. A 

gyorssebességgombokkal 3, 6, 9, 12 km / ó között válthat. 

• Program: Készenléti állapotban ezzel a gombbal válthat a kézi és az automatikus 

programok között. A kézi mód az alapértelmezett edzésmód. 

30 ml vonal 



38 
 

• Mód: Készenléti állapotban ezzel a gombbal 3 visszaszámlálási mód közül választhat: 

visszaszámláló, távolsági visszaszámlálás és kalóriaszámlálás. A paramétereket a 

sebesség gombokkal állíthatja be. 

 

Képernyő leírás 

• Sebesség kijelzés: Megjeleníti az aktuális sebesség értéket. 

• Idő kijelzés: Megmutatja a kézi üzemmód és a visszaszámlálás idejét automatikus 

módokban és programokban. 

• Távolság kijelzés: Megmutatja a kézi üzemmód és programok távolságát, valamint a 

távolság visszaszámlálását automatikus módban. 

• Kalória kijelzés: Megmutatja a kézi üzemmódban és a programokban elégetett 

kalóriák számát, valamint a kalória visszaszámlálást automatikus módban. 

• Szívritmus kijelzés: A pulzusmérés során a szív ikon villog, és a pulzus érzékelhető. 

Automatikus programok 

                       Idő 

Program 
Az egyes szegmensek ideje = beállítot idő / 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 Gyorsaság 3 3 6 5 5 4 4 4 4 3 

Dőlésszög 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0 

P2 Gyorsaság 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4 

Dőlésszög 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 

P3 Gyorsaság 2 4 6 8 7 8 6 2 3   2 

Dőlésszög 3 5 4 4 3 4 4 3 4 2 

P4 Gyorsaság 3 3 5 6 7 6 5 4 3 3 

Dőlésszög 0 3 3 2 2 5 5 3 3 2 

P5 Gyorsaság 3 6 6 6 8 7 7 5 5 4 

Dőlésszög 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P6 Gyorsaság 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2 

Dőlésszög 3 4 5 6 3 5 5 6 4 3 

P7 Gyorsaság 2 9 9 7 7 6 5 3 2 2 

Dőlésszög 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0 

P8 Gyorsaság 2 4 4 4 5 6 8 8 6 2 

Dőlésszög 1 1 4 4 4 5 5 4 3 2 

P9 Gyorsaság 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

Dőlésszög 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P10 Gyorsaság 2 5 7 5 8 6 5 2 4 3 

Dőlésszög 1 5 6 8 12 9 10 9 5 3 

P11 Gyorsaság 2 5 6 7 8 9 10 5 3 2 

Dőlésszög 3 5 6 8 6 5 8 7 5 2 

P12 Gyorsaság 2 3 5 6 8 6 9 6 5 3 

Dőlésszög 5 7 5 8 6 5 9 10 6 2 
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Hiba kód jelentése 

Kód Leírás Megoldás 

E1 

Rendellenes kommunikáció: 

a gép bekapcsolásakor az 

alsó vezérlő és a konzol 

közötti kapcsolat 

rendellenes. 

Az alsó vezérlő és a konzol közötti 

kommunikáció blokkolt, ellenőrizze, hogy 

nincsenek-e gyűrődések a vezérlő és a konzol 

között. Ellenőrizze, hogy a csatlakozások 

biztonságosak-e. Ellenőrizze a 

kábelcsatlakozásokat és cserélje ki, ha sérültek. 

E2 

Nincs jel a motorból. Ellenőrizze, hogy a motorkábel megfelelően 

van-e csatlakoztatva. Ha nem, csatlakoztassa 

újra. 

Ellenőrizze a motor kábelét, hogy nincs-e benne 

sérülés vagy égett szag. Ha igen, cserélje ki a 

motort. 

Ellenőrizze, hogy a sebességérzékelő 

megfelelően van-e felszerelve és nem sérült-e. 

E5 

Túláramvédelem: Működés 

közben az alsó vezérlő 6A-

nál nagyobb áramot érzékel 

több mint 3 másodpercig. 

A túlterhelés túláramhoz vezet, és a rendszer 

leáll az önvédelem érdekében, vagy egy része 

elakad, ami a motor leállását okozza. Állítsa be a 

futópadot, és indítsa újra. Győződjön meg róla, 

hogy nem lát folyadékot vagy égett szagot, amíg 

a motor jár. Ha igen, cserélje ki a motort. 

Ellenőrizze a szabályozó égett szagát, és ha igen, 

cserélje ki. Ellenőrizze a tápfeszültséget, ha nem 

felel meg a specifikációknak, állítsa át a 

megfelelő feszültségre, és tesztelje újra a gépet. 

E6 

Robbanásvédelem: 

rendellenes feszültség vagy 

motor hibát okoz a motort 

vezérlő áramkörben. 

Ellenőrizze, hogy a feszültség 50% -kal 

alacsonyabb a szokásosnál, használja a 

megfelelő feszültséget, és tesztelje újra a gépet. 

Ellenőrizze a távirányító égett szagát és cserélje 

ki. Ellenőrizze, hogy a motorkábel be van-e 

kötve, és csatlakoztassa újra. 

E7 
Biztonsági kulcs nincs a 

helyén 

Tegye a helyére 
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Karbantartás 

Figyelem: A termékek tisztítása vagy karbantartása előtt ellenőrizze, hogy a futópad hálózati 

csatlakozója le van-e húzva. 

Tisztítás: Az átfogó tisztítás meghosszabbítja az elektromos futópad élettartamát. 

Rendszeresen távolítsa el a port, hogy az alkatrészek tiszták legyenek. Ügyeljen arra, hogy 

tisztítsa meg a futópadot a látható terület mindkét oldalán, hogy csökkentse a 

szennyeződéseket. Ne felejtsen el tiszta sportcipőt viselni, hogy a futópadra és a szalagra ne 

kerüljön szennyeződés. A futópadokat nedves ruhával és szappannal tisztítják. Vigyázzon, 

nehogy nedves legyen az elektromos alkatrész és a futópad. 

Figyelem: A motorfedél eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel le van-e húzva. 

Tisztítsa meg a motort évente legalább egyszer. 

Futópad kenése 

Ennek az elektromos futópadnak a futópadját és szalagját gyárilag megkenték. A futópad és a 

szalag közötti súrlódás nagy hatással van az elektromos szalag élettartamára és 

teljesítményére, ezért rendszeresen kenőanyagot kell alkalmazni. Javasoljuk, hogy 

rendszeresen ellenőrizze a szalagot. Ha a szalagtábla felülete megsérült, vegye fel a 

kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. 

Javasoljuk a kenőanyag használatát a következő ütemezés szerint: 

Nem gyakori (hetente kevesebb mint 3 órán át használt) alkalmazás havonta egyszer; 

Gyakori használat (hetente több mint 7 órán át) félévente egyszer. 

A futószalag jobb védelme és a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, 

hogy 2 óra folyamatos használat után kapcsolja ki a gépet, és hagyja 10 percig pihenni, 

mielőtt újra felhasználná. 

Ha a szalag túl laza, akkor vezetés közben megcsúszik. Ha túl szoros, csökkentheti a motor 

teljesítményét és ronthatja a görgő kopását a szállítószalagon. Szükség esetén a futópad két 

oldalát 50 - 75 mm-rel megemelheti. 

Utasítások a beállítás igazításához és feszességhez 

 

A futópad jobb kihasználása és funkcióinak működésének javítása érdekében a futópadot a 

legjobb állapotra kell igazítani. 

Futópad egyenesbehozása 

• Helyezze az elektromos futópadot a földre. 

• Hagyja az elektromos futópadot körülbelül 6-8 km / h sebességgel futni. 

• Ha a futópad közelebb van a balhoz, akkor a bal beállító csavart fordítsa 1/2 

fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, majd a jobb oldali beállító 

csavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba. (Kép a bal oldalon) 
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• Ha a futópad közelebb van a jobb oldalához, forgassa el a jobb oldali beállító csavart 

1/2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, majd a bal beállító csavart 

1/2 fordulattal az óramutató járásával ellentétesen. (Kép a jobb oldalon) 

 

Több ék szalag feszességének beállítása 

Ha a futópadot hosszabb ideig használja, a több ékből álló szalag meglazul a kopás miatt. 

Ezért ennek megfelelően kell beállítania a biztonságos használat megkönnyítése érdekében. 

Ítélet: futás érzése az alkalmi szünetek jelenségével, ami azt jelzi, hogy a gépi szalag vagy a 

több ékből álló szalag kissé laza, és további megerősítésre van szükség. 

Módszer annak megállapítására, hogy melyik alkatrész  laza: Csavarja le a védőburkolat négy 

csavarját, hagyja, hogy a futópad 1 km / h sebességgel járjon, majd álljon a futópadon, fogja 

meg a karfákat és könnyedén lépjen a futópadra (javasoljuk, hogy lépjen fel a futópad a 

felhasználó saját súlyával). 

 

D. Ha az azonnali lépés nem tudja megállítani a szalagot, akkor a feszesség megfelelő. 

E. Ha azonnali lépése megállítja a futópadot, de a több ékből álló szalag és a görgő még 

mindig fut, ez azt jelenti, hogy a futópad laza, és megfelelő beállításokra van szükség 

a biztonságos használat megkönnyítése érdekében. 

F. Ha úgy találja, hogy egy azonnali lépés miatt a szalag és az ékszíj leáll, de a motor 

még mindig jár, ez azt jelenti, hogy az ékszíj laza, és megfelelő beállításokat kell 

végrehajtani a biztonságos használat megkönnyítése érdekében. 

2.lépés: A csavarkulccsal állítsa be a motor alapjának csavarjait az állapotnak megfelelően. 

Közben óvatosan hajtsa be az ékszíjat a motor tengelye és az első henger között. Ha túl laza, 

akkor az ékszíjat 100-zal összehajthatja. Ha túl szoros, az  összecsukási foka nagyon 

korlátozott. A beállítás után célszerű a több ékű szalagot 80% -kal elfordítani. Állítsa be a 

több ékből álló szalagot feszességét úgy, hogy 80% -kal lehajtható legyen. 

3.lépés: Végül rögzítse a motort, és helyezze vissza az elülső fedelet. 
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