
  
Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou
                                 kód: DVLB1003 

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou 
                              kód: DVLB1003 

User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag 
                         code: DVLB1003 
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Vážené zákazníčky, vážení zákazníci 

Teší nás, že ste sa rozhodli pre zariadenie značky Duvlan. Tento kvalitný produkt je
navrhnutý a testovaný pre fitness tréningy v domácom prostredí. Pred poskladaním zariadenia si 
pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte zariadenie iba tak ako je to popísané v tomto 
návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov pri Vašom tréningu. 

Váš Duvlan tím 

Záruka 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2-ročnú záruku. 
Záruka sa nevzťahuje na opotrebované časti a škody spôsobené nesprávnou manipuláciou so 
zariadením. 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 číslo objednávky. 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.
Textilná 5/897
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. 

Zoznam dielov
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1 – hlavná tyč základne -  1 ks
2 – ľavá tyč základne -  1 ks
3 – ľavá tyč podpory -  1 ks
4 – dolná hlavná tyč -  1 ks
5 – pravá tyč základne -  1 ks
6 – pravá tyč podpory -  1 ks
7 – horný hlavný rám -  1 ks
8 – drevená tyč držiaku -   ks
9 – tyč závažia - 1 ks
10 – M10x95mm imbusová skrutka -  4 ks
11 – M10x79 mm imbusová skrutka – 2 ks
12 – M10x90 mm nosná skrutka – 6 ks
13 – M 20X25 mm skrutka – 3 ks
14 – M5x15 skrutka – 4 ks
16 – M10 oblúková podložka
17 – nylonová matica M 10 -10 ks
18 – krytka – 4 ks
19 – 76mm okrúhla zástrčka – 1 ks
20 – v strede prázdna zástrčka – 2 ks
21 – 50 mm štvorcová zástrčka – 2 ks
22 – 30 mm okrúhla zástrčka – 3 ks
23 – drevená doska – 1 ks
24 – hák základne – 1 ks
25 – rýchlouzamykacia skrutka – 1 ks
26 – karabína – 2 ks
27 – boxovací vak – 1ks
28 – malý boxovací vak – hruška – 1 ks
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Montážny návod

Krok 1

1. Odstráňte M10x25mm skrutky (13) z tyč závažia (9). 
2. Pripevnite tri tyče závaží (9) do ľavej tyče základne (2), pravej tyče základne (5) a hlavnej tyče 
základne (1), pomocou troch M10x25mm skrutiek (13). 
3. Pripevnite rúrku ľavú tyč základne (2) a pravú tyč základne (5) do hlavnej tyče základne (1),  
pomocou dvoch M10X95mm skrutiek so šesťhrannou hlavou (10), štyri M10 oblúkových podložiek
(16) a dvoch M10 nylonových matíc (17 ). 
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Krok 2 

1. Pripevnite spodnú hlavnú tyč (4) do hlavnej tyče základne (1), pomocou dvoch M10X90mm 
nosných skrutiek (12), dvoch M10 oblúkových podložiek (16) a dvoch M10 nylonových matíc (17).
2. Pripevnite ľavú tyč podpory (3) do ľavej tyče základne (2), pomocou dvoch M10X90mm 
nosných skrutiek (12), dvoch M10 oblúkových podložiek (16) a dvoch M10 nylonových matíc (17).
3. Pripevnite pravú tyč podpory (6) do pravej tyče základne (5), pomocou dvoch M10X90mm 
nosných skrutiek (12), dvoch M10 oblúkových podložiek (16) a dvoch M10 nylonových matíc (17).
4. Vložte hornú hlavnú tyč (7) do dolnej hlavnej tyče (4). 
5. Pripevnite ľavú tyč podpory (3) a pravú tyč podpory (6) do hornej hlavnej tyče (7) a dolnej 
hlavnej tyče (4), pomocou dvoch M10X95mm skrutiek so šesťhrannou hlavou (10), štyroch M10 
oblúkových podložiek (16 ) a dvoch M10 nylonových matíc (17). 
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Krok 3

1. Pripojte malý vak - hrušku (28) do háku základne (24), pomocou jednej karabínky (26). 
2. Pripojte drevenú dosku (23) na držiak drevenej dosky (8), pomocou dvoch M10X70mm 
imbusových skrutiek (11) a dvoch M10 podložiek (15). 
3. Vložte držiak drevenej dosky (8) do hornej hlavnej tyče (7), pomocou rýchlo-uzamykaciej 
skrutky (25). 
4. Pripojte boxovacie vrece (27) na hornú hlavnú tyč (7), s použitím jednej karabínky (26). 

7

SK



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 sestavením 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 u Vašem tréninku.

Váš DUVLAN tým

Záruka

Prodávající poskytuje na tento výrobek 2letou záruku.
Záruka se nevztahuje na opotřebované části a škody způsobené nesprávnou manipulací se 
zařízením. V případě reklamace nás kontaktujte.
Záruční doba začíná běžet datem prodeje. (Uschovejte proto doklad o koupi).

Zákaznický servis

Abychom Vám mohli co nejlépe pomoci s případnými problémy ve vašem zařízení, poznamenejte 
si přesný název výrobku a číslo objednávky. 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.
Textilní 5/897
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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Seznam dílů 
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1 - hlavní tyč základny - 1 ks 
2 - levá tyč základny - 1 ks 
3 - levá tyč podpory - 1 ks 
4 - dolní hlavní tyč - 1 ks 
5 - pravá tyč základny - 1 ks 
6 - pravá tyč podpory - 1 ks 
7 - horní hlavní rám - 1 ks 
8 - dřevěná tyč držáku - ks 
9 - tyč závaží - 1 ks 
10 - M10x95mm imbusový šroub - 4 ks 
11 - M10x79 mm imbusový šroub - 2 ks 
12 - M10X90 mm nosná šroub - 6 ks 
13 - M 20x25 mm šroub - 3 ks 
14 - M5x15 šroub - 4 ks 
16 - M10 oblouková podložka 
17 - nylonová matice M 10 -10 ks 
18 - krytka - 4 ks 
19 - 76mm kulatá zástrčka - 1 ks 
20 - uprostřed prázdná zástrčka - 2 ks 
21 - 50 mm čtvercová zástrčka - 2 ks 
22 - 30 mm kulatá zástrčka - 3 ks 
23 - dřevěná deska - 1 ks 
24 - hák základny - 1 ks 
25 - rýchlouzamykacia šroub - 1 ks 
26 - karabina - 2 ks 
27 - boxovací pytel - 1ks 
28 - malý boxovací pytel - hruška - 1 ks 
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Montážní návod

Krok 1

1. Odstraňte M10x25mm šrouby (13) z tyč závaží (9). 
2. Připevněte tři tyče závaží (9) do levé tyče základny (2), pravé tyče základny (5) a hlavní tyče 
základny (1), pomocí tří M10x25mm šroubů (13). 
3. Připevněte trubku levou tyč základny (2) a pravou tyč základny (5) do hlavní tyče základny (1), 
pomocí dvou M10X95mm šroubů se šestihrannou hlavou (10), čtyři M10 obloukových podložek 
(16) a dvou M10 nylonových matic (17 ). 
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Krok 2

1. Připevněte spodní hlavní tyč (4) do hlavní tyče základny (1), pomocí dvou M10X90mm nosných 
šroubů (12), dvou M10 obloukových podložek (16) a dvou M10 nylonových matic (17). 
2. Připevněte levou tyč podpory (3) do levé tyče základny (2), pomocí dvou M10X90mm nosných 
šroubů (12), dvou M10 obloukových podložek (16) a dvou M10 nylonových matic (17). 
3. Připevněte pravou tyč podpory (6) do pravé tyče základny (5), pomocí dvou M10X90mm 
nosných šroubů (12), dvou M10 obloukových podložek (16) a dvou M10 nylonových matic (17). 
4. Vložte horní hlavní tyč (7) do dolní hlavní tyče (4). 
5. Připevněte levou tyč podpory (3) a pravou tyč podpory (6) do horní hlavní tyče (7) a dolní hlavní 
tyče (4), pomocí dvou M10X95mm šroubů se šestihrannou hlavou (10), čtyř M10 obloukových 
podložek (16) a dvou M10 nylonových matic (17). 
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Krok 3

1. Připojte malý vak - hrušku (28) do háku základny (24), pomocí jedné karabinky (26). 
2. Připojte dřevěnou desku (23) na držák dřevěné desky (8), pomocí dvou M10X70mm imbusových
šroubů (11) a dvou M10 podložek (15). 
3. Vložte držák dřevěné desky (8) do horní hlavní tyče (7), pomocí rychle-uzamykacího šroubu 
(25). 
4. Připojte boxovací pytel (27) na horní hlavní tyč (7), s použitím jedné karabinky (26). 
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Dear Customer,

We are pleased, that you have chosen a Duvlan Fitness Equipment. This quality
product has been designed and tested to meet the needs and requirements of a committed Fitness-
Training of in-home use. Please carefully read the instructions prior to assembly and first use. Only 
use the appliance in the manner described in this user's manual. Keep this user's manual in a safe 
place so it can be easily retrieved for future use.

We wish you lots of success and fun while training, 

Your Duvlan team 

Warranty 

Seller provides to the product extended 2-year warranty. 

Excluded from warranty are wearing parts and damages caused by misuse of the product. In the 
case of claim please contact us. 
The warranty period starts at the date the product was purchased (please carefully retain your sales 
receipt). 

Customer Service 

To best possible support you in the case of problems with your product, we would ask you to please 
quote the product Model Name and Order Number. These can be found on the invoice.

Waste Disposal 

Duvlan products are recyclable. At the end of its useful life please dispose of this article correctly 
and safely (local refuse sites). 

Contact 

Duvlan s.r.o.
Textilna 5 / 897
957 01 Banovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Advice 

The owner’s manual is only for the customer reference. Duvlan can not guarantee for mistakes 
occurring due to translation or change in technical specification of the product. 
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PART LIST
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

 

 

  

STEP 1 

1. Remove M10X25mm Bolts (13) from Weight Plate Tubes (9).

2. Attach three Weight Plate Tubes (9) to the Left Base Tube (2), the Right Base Tube (5) and the 
Main Base Tube (1), using three M10X25mm Bolts (13).  

3. Attach the Left Base Tube (2) and the Right Base Tube (5) to the Main Base Tube (1), using two 
M10X95mm Hex Bolts (10), four M10 Arc Washers (16) and two M10 Nylon Nuts (17).  
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STEP 2 

1. Attach the Lower Main Tube (4) to the Main Base Tube (1), using two M10X90mm Carriage 
Bolts (12), two M10 Arc Washers (16) and two M10 Nylon Nuts (17).  

2. Attach the Left Support Tube (3) to the Left Base Tube (2), using two M10X90mm Carriage 
Bolts (12), two M10 Arc Washers (16) and two M10 Nylon Nuts (17).

3. Attach the Right Support Tube (6) to the Right Base Tube (5), using two M10X90mm Carriage 
Bolts (12), two M10 Arc Washers (16) and two M10 Nylon Nuts (17).

4. Insert the Upper Main Tube (7) to the Lower Main Tube (4).

5. Attach the Left Support Tube (3) and the Right Support Tube (6) to the Upper Main Tube (7) and 
the Lower Main Tube (4), using two M10X95mm Hex Bolts (10), four M10 Arc Washers (16) 
and two M10 Nylon Nuts (17).
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STEP 3 

1. Attach the Speed Ball (28) to the Hook Base (24), using one Pothook (26).

2. Attach the Wooden Plate (23) to the Wooden Plate Holder Tube (8), using two M10X70mm Hex 
Bolts (11) and two M10 Washers (15).

3. Insert the Wooden Plate Holder Tube (8) into the Upper Main Tube (7), using the Quick Knob 
(25).

4. Attach the Boxing Bag (27) to the Upper Main Tube (7), using one Pothook (26).
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Schématický výkres/ Schématický výkres/ EXPLODED DRAWING
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