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- Please read this Owner’s manual before assembling this product.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen.
- Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit.
- Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert.
- Leggere questo manuale prima di assemblare questo prodotto.
- Lea este manual antes de montar este producto
- Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt
- Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta
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E50 Upright Bike

Serial number:

Bike E50

MADE IN CHINA

MAX USER WEIGHT: 120 KG

MAX input:  9V-DC / 1.0Amp

264 LBS

HOME USE

CE EN957 
Class HB

DK 18 -  25Montagevejledning

ROUTES

Tunturi Routes
iOS & Android
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E-50

B

1/1

1/1

1/1

1/1

1

1/1

1/1/1

1/1User's Manual
NO.92 flat Washer φ8*φ19*2t (4)

NO.94 knob M8  (1)

Screwdriver (1)

NO.91 SCREW   M8*P1.25*60MM (4)

NO.96 Screws M5x14mm (2)

NO.93 Bushing φ8.2 *φ14.8*25L(1)

NO.95 Carriage Bolt  M8*P1.25*75MM (1)

Allen Key(1)

Allen Key(1)

Box Spanner(1)  

E50B/E60B/E80B
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E-50

C

NO.95 Carriage Bolt  M8*P1.25*75MM (1)

NO.91 SCREW   M8*P1.25*60MM (4)

NO.92 flat Washer φ8*φ19*2t (4)
NO.94 knob M8  (1)

NO.96 Screws M5x14mm (2)

NO.93 Bushing φ8.2 *φ14.8*25L(1)

Box Spanner(1)  

Allen Key(1)

Allen Key(1) 

Screwdriver (1)

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

D-0
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E-50

D-1

56

56

NO.95 Carriage Bolt  M8*P1.25*75MM (1)

NO.91 SCREW   M8*P1.25*60MM (4)

NO.92 flat Washer φ8*φ19*2t (4)
NO.94 knob M8  (1)

NO.96 Screws M5x14mm (2)

NO.93 Bushing φ8.2 *φ14.8*25L(1)

Box Spanner(1)  

Allen Key(1)

Allen Key(1) 

Screwdriver (1)
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D-2

91
92

97

91
92

104

NO.95 Carriage Bolt  M8*P1.25*75MM (1)

NO.91 SCREW   M8*P1.25*60MM (4)

NO.92 flat Washer φ8*φ19*2t (4)
NO.94 knob M8  (1)

NO.96 Screws M5x14mm (2)

NO.93 Bushing φ8.2 *φ14.8*25L(1)

Box Spanner(1)  

Allen Key(1)

Allen Key(1) 

Screwdriver (1)
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E-50

D-3

54-R

54-L

NO.95 Carriage Bolt  M8*P1.25*75MM (1)

NO.94 knob M8  (1)

NO.96 Screws M5x14mm (2)

NO.93 Bushing φ8.2 *φ14.8*25L(1)

Box Spanner(1)  

Allen Key(1)

Allen Key(1) 

Screwdriver (1)
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E-50

D-4A

77

NO.95 Carriage Bolt  M8*P1.25*75MM (1)

NO.94 knob M8  (1)

NO.96 Screws M5x14mm (2)

NO.93 Bushing φ8.2 *φ14.8*25L(1)

Box Spanner(1)  

Allen Key(1)

Allen Key(1) 

Screwdriver (1)
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E-50

D-4B

A-2A-1

A-2

A-1

A-2

A-1

A

A-1 A-2 A-1 . . . 

NO.95 Carriage Bolt  M8*P1.25*75MM (1)

NO.94 knob M8  (1)

NO.96 Screws M5x14mm (2)

NO.93 Bushing φ8.2 *φ14.8*25L(1)

Box Spanner(1)  

Allen Key(1)

Allen Key(1) 

Screwdriver (1)
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E-50

D-5

C-1

C-2

C

B

A

NO.95 Carriage Bolt  M8*P1.25*75MM (1)

NO.94 knob M8  (1)

NO.96 Screws M5x14mm (2)

NO.93 Bushing φ8.2 *φ14.8*25L(1)

Box Spanner(1)  

Allen Key(1)

Allen Key(1) 

Screwdriver (1)
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D-6

Box Spanner(1)  

Allen Key(1)

Allen Key(1) 

Screwdriver (1)
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D-7

比例

Box Spanner(1)  

Allen Key(1)

Allen Key(1) 

Screwdriver (1)
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F-01 F-06

F-02 F-07

F-03 F-08

F-04 F-09

F-05 F-10
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F-11 F-16

F-12 F-017

F-13 F-18

F-14 F-19

F-15 F-20
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F-21 F-25

F-22

F-23

F-24

F-25
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Rengøring og vedligehold �������������������������������������������������� 23

Defekter  og  fejl                                                                                               ���������������������������������������������������������������������24
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Sikkerhedsadvarsler

⚠ ADVARSEL
• Læs sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Manglende 

overholdelse af sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne kan 
forårsage personskade eller skade på udstyret. Opbevar 
sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne til fremtidig reference.

⚠ ADVARSEL 
• • Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
• • Overøvelse kan resultere i alvorlig personskade eller død. Hvis 

du føler dig svag, stop straks med at træne.

- - Udstyret er kun egnet til husholdningsbrug. Udstyret er ikke egnet til 
kommerciel brug.

- - Max. brugen er begrænset til 3 timer om dagen.
- - Brug af dette udstyr af børn eller personer med fysisk, sensorisk, 

psykisk eller motorisk handicap eller manglende erfaring og viden kan 
give anledning til farer. Personer, der er ansvarlige for deres 
sikkerhed, skal give eksplicitte instruktioner eller overvåge brugen af 
udstyret.

- - Inden du starter din træning, skal du kontakte en læge for at 
kontrollere dit helbred.

- - Hvis du oplever kvalme, svimmelhed eller andre unormale 
symptomer, skal du straks stoppe træningen og konsultere en læge.

- - For at undgå muskelsmerter og belastning, start hver træning ved at 
varme op og afslutte hver træning ved at køle ned. Husk at strække i 
slutningen af træningen.

- - Udstyret er kun egnet til indendørs brug. Udstyret er ikke egnet til 
udendørs brug.

- - Brug kun udstyret i miljøer med tilstrækkelig ventilation. Brug ikke 
udstyret i trætte omgivelser for ikke at blive forkølt.

- - Brug kun udstyret i omgivelser med omgivende temperaturer mellem 
10 ° C ~ 35 ° C / 50 ° F ~ 95 ° F. Opbevar udstyret kun i omgivelser 
med omgivende temperaturer mellem 5 ° C ~ 45 ° C /

- 41 ° F ~ 113 ° F.
- - Brug ikke eller opbevar udstyret i fugtige omgivelser. Luftfugtigheden 

må aldrig være mere end 80%.
- - Brug kun udstyret til det tilsigtede formål. Brug ikke udstyret til andre 

formål end beskrevet i manualen.
- - Brug ikke udstyret, hvis nogen del er beskadiget eller defekt. Hvis en 

del er beskadiget eller defekt, skal du kontakte din forhandler.
- - Hold dine hænder, fødder og andre kropsdele væk fra de bevægelige 

dele.
- - Hold dit hår væk fra de bevægelige dele.
- - Bær passende tøj og sko.
- - Hold tøj, smykker og andre genstande væk fra de bevægelige dele.
- - Sørg for, at kun én person bruger udstyret ad gangen. Udstyret må 

ikke bruges af personer, der vejer mere end 120 kg (264 lbs).
- - Åbn ikke udstyr uden at konsultere din forhandler.

Elektronisk sikkerhed

(Kun til udstyr med strøm)

- - Før brug skal du altid kontrollere, at spændingen er den samme som 
spændingen på udstyrets typeskilt.

- - Brug ikke et forlængerkabel.
- - Hold kablet væk fra varme, olie og skarpe kanter.
- - Du må ikke ændre eller ændre kablet eller stikket.
- - Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er tilsluttet
- er beskadiget eller defekt. Hvis kablet eller stikket er beskadiget eller 

defekt, skal du kontakte din forhandler.
- - Tag altid kablet helt af.
- - Kør ikke kablet under udstyret. Kør ikke netledningen under et 

tæppe. Anbring ikke genstande på netkablet.
- - Sørg for, at kablet ikke hænger over kanten af et bord.
- - Sørg for, at kablet ikke kan fastgøres ved et uheld eller snuble rundt.
- - Lad ikke udstyret være uden opsyn, når stikket sættes i stikkontakten.
- - Træk ikke i netledningen for at fjerne stikket fra stikkontakten.



1 9

DANSK 

Montagevejledning

Beskrivelse (fig. A)

Din cykel er et stykke stationært fitnessudstyr, der bruges til at 
simulere cykling uden at forårsage for stort pres på samlingerne.

Pakkens indhold (fig. B & C)

- - Pakken indeholder delene som vist i fig. B.

- - Pakken indeholder de skruer som vist i fig. C. Se afsnittet 

“Beskrivelse”

‼  BEMÆRK
• Kontakt forhandleren, hvis der mangler dele. 

Montage (fig. D)

⚠ ADVARSEL
• Saml udstyret i den givne rækkefølge.
• Bær og flyt udstyret med mindst to personer

⚠ FORSIGTIG
• Placer udstyret på en fast, plan overflade.
• Placer udstyret på en beskyttende base for at forhindre 

beskadigelse af gulvoverfladen.
• Tillad mindst 100 cm frigang omkring udstyret.
• Se illustrationer for korrekt montering af udstyret.

  ‼  BEMÆRK

• Gem værktøjerne, der fulgte med dette produkt, når du er færdig 
med at samle produktet, til fremtidige serviceformål.

BRUG 

Juster fødderne
Udstyret er forsynet med 4 fødder. Hvis udstyret ikke er stabilt, kan 
støttefødderne justeres.

- Drej støttefødderne efter behov for at sætte udstyret i en stabil position.

 Spænd låsemøtrikkerne for at låse støttefødderne.

‼  Bemærk
• Maskinen er den mest stabile, når alle støttefødder er drejet helt ind. 

Begynd derfor at udjævne maskinen ved at dreje alle støttefødder 
helt ind, inden de drejer de nødvendige støttefødder for at stabilisere 
maskinen.

Juster konsollen
Konsollen kan justeres i henhold til højden og træningspositionen for 
brugeren.
- - Løsn konsoljusteringsknappen.
- - Flyt konsollen til den ønskede position.
- - Spænd konsolens justeringsknap.

Juster sædet horisontalt
Den vandrette sædeposition kan justeres ved at indstille sædet til den 
ønskede position.
- - Løsn sædetilpasningsknappen.
- - Flyt sædet til den ønskede position.
- - Spænd sædejusteringsknappen.

Juster sædet lodret
Den lodrette sædeposition kan justeres ved at indstille sæderøret til 
den ønskede position. Med benet næsten lige skal fodbuen røre ved 
pedalen på det nederste punkt.
- Løsn justeringsknappen til sæderøret.
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- - Flyt sæderøret til den ønskede position.
- - Spænd sæderørets justeringsknap.

Juster styret
Styret kan justeres i henhold til brugerens højde og træningsposition.
- - Løsn justeringsknappen på styret.
- - Flyt styret til den ønskede position.
- - Spænd styret til justeringsknap.

Strøm (Fig. E)

Udstyret drives af en ekstern strømforsyning. Se illustrationen 
for at finde træners strømindgang.

  ‼  Bemærk
• • Tilslut strømforsyningen med træneren, før du tilslutter den til

stikkontakten.
• • Fjern altid netledningen, når maskinen ikke er i brug.

Konsol (fig F)

1. Display
2. Support til tablet / bog
3. Knapper

⚠ FORSIGTIG
• Hold konsollen væk fra direkte sollys.
• Tør overfladen på konsollen, når den er dækket med sveddråber.
• Læn dig ikke på konsollen.
• Berør kun skærmen med fingerspidsen. Sørg for, at dine negle 

eller skarpe genstande ikke berører skærmen.

  ‼  BEMÆRK
• Konsollen skifter til standbytilstand, når udstyret ikke bruges i 4 

minutter.

Forklaring af display funktioner

Time

- - Uden at indstille målværdien tæller tiden.
- - Når du indstiller målværdien, tælles tiden ned fra din måltid til 0, og 

alarmen lyder eller blinker.

- - Uden at der sendes noget signal ind i skærmen i 4 sekunder under 
træningen, stopper tiden

- - Område 0: 00 ~ 99: 59

Speed
- - Viser den aktuelle træningshastighed.
- Maksimal hastighed er 99,9 KM / H eller ML / H.
- - Uden at der sendes noget signal ind i skærmen i 4 sekunder under 

træningen, viser SPEED “0.0”

RPM
- - Viser rotationen pr. Minut.
- Visningsområde 0 ~ 15 ~ 999
- - Uden signal sendes til skærmen i 4 sekunder under træning, viser 

RPM “0”

Watt
- Vis aktuelle træningspass. Område 0 ~ 999

Level
- Viser indstillingen af spændingsniveau, når justering af modstand, i 3 
sekunder.
Distance

- - Uden at indstille målværdien tæller afstanden op.
- - Når du indstiller målværdien, tælles afstanden fra din målafstand 

til 0 med en alarmlyd eller flash.
- - Område 0,00 ~ 99,99

Calories

- - Uden at indstille målværdien tælles kalorier op. 
- - Når du indstiller målværdien, tælles kalorier ned fra din 

målkalorie til 0 med en alarmlyd eller blink.
- - Område 0 ~ 999.

‼  BEMÆRK
• Disse data er en grov guide til sammenligning af forskellige 

træningssessioner, som ikke kan bruges til medicinsk 
behandling

Pulse
- - Den aktuelle puls vises efter 6 sekunder, når detekteres af 

konsollen.
- - Uden noget pulssignal i 6 sekunder viser konsollen “P”.
- - Pulsalarm lyder, når den aktuelle puls er over målpulsen.
- - Område 0-30 ~ 230 BPM

BAI ™

- - Vis BAI-forbrug BAI-værdi under træning.
- - Displayområde 0 ~ 999

‼  BEMÆRK
• • BAI (Body Activity Index) er summen af effektiv 

træningsvolumen.
• • Træningsvolumen = Træningsintensitet x Træningstid.

BAI beregner effektiv træningsvolumen baseret på din puls, alder, køn 
og varighed.
Under træningen kan du se, at BAI ophobes. Så snart du har afsluttet 
en træningssession, kan du få et samlet BAI-punkt for denne session, 
som er den samlede effektive træningsvolumen for denne session.
Hvis du træner hårdere, højere hjertefrekvenszone, får du BAI-point 
hurtigere. Hvis du træner mindre hårdt, lavere hjertefrekvenszone, får 
du langsomt BAI-point.
Vi anbefaler at træne ved at samle 100 BAI-point hver uge for at 
forbedre din cardio-kapacitet.
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Explanation of buttons

 OP
- - Forøg modstandsniveauet
- - Indstilling af valg.

NED
- - Sænk modstandsniveauet
- - Indstilling af valg.

Mode/ Enter
- Bekræft indstilling eller valg

Reset
- I indstillingsfunktion skal du trykke på RESET-tasten én gang for at 
nulstille de aktuelle funktionstal.
- Tryk på RESET-tasten og hold den nede i 2 sekunder for at nulstille 
alle funktionstal

Start/ Stop
- Start eller stop træning

Body Fat
- Test body fat% og BMI i stoppet tilstand�

Recovery
- Test hjerterytmestatus.

Betjening

TÆND
- Tilslut strømforsyningen til computeren.
- Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for konsollen, når du er i 
dvaletilstand ..
- Begynd at pedalere for at tænde for konsollen, når du er i dvaletilstand.

LCD viser alle segmenter (fig. - F-01) 

Vælg bruger
- - Vælg bruger, drej drejeknappen for at vælge U1 ~ U4,
- bekræft ved at trykke på MODE.
- - Vælg køn, drej drejeknappen for at vælge Mand / kvinde, 

bekræft ved at trykke på MODE.
- - Indstil alder (A), drej drejeknappen for at vælge 1 ~ 99,
- bekræft ved at trykke på MODE.
- - Indstil højde (H), drej drejeknappen for at vælge 100 ~ 200,
- bekræft ved at trykke på MODE.
- - Indstil vægt (W), drej drejeknappen for at vælge 20 ~ 150,
- bekræft ved at trykke på MODE.

Workout selection
Use Dial UP/ DOWN to select: 

M Manual

P1 ~ P12 Program profile  1 ~ 12

HRC Heart rate control

W Watt control

U User program

SLUK
Uden at der sendes noget signal ind i skærmen i 4 minutter går 
monitoren automatisk i SLEEP-tilstand. (Aktive træningsdata vil gå tabt)

Programmer

Quick start
- - Tryk på START / STOP-tasten for at starte din træning uden 

nogen forudindstillet indstilling.
- - Brug Dial UP / DOWN til at justere modstandsdygtigt niveau 

under en træning.

Afslut træning
- - Tryk på START / STOP i træningstilstand for at stoppe / pause din 

træning. For at genoptage træningen skal du trykke på START / STOP-
knappen i pausetilstand.

- - Tryk på RESET-tasten (i pausetilstand) for at nulstille alle træningsdata.
- - Tryk og hold RESET-tasten nede i over 2 sekunder for at nulstille 

konsollen. (Aktive træningsdata vil gå tabt)
Manual mode
- - Brug Op / Ned-funktion til at vælge træningsprogram, Vælg M (manuel) 

tilstand, bekræft ved at trykke på MODE.
- - Brug Op / Ned-funktion til at indstille spændingsniveauet, bekræft ved at 

trykke på MODE.
- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningstid, bekræft ved at 

trykke på MODE.
- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningsafstand, bekræft ved at 

trykke på MODE.
- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningskalorier, bekræft ved at 

trykke på MODE.
- - Brug op / ned-tasten til at indstille en grænse for puls, bekræft ved at 

trykke på MODE.

‼  Bemærk
- Når der sættes mere end et mål, afsluttes træningen ved det første 

opnåede mål.
-  Lad et mål være tomt, og det ses ikke som en forudindstillet grænse.
- Når du indstiller en pulsgrænse, stopper træningen ikke, når du 

overskrider den indstillede grænse. En akustisk alarm giver brugeren 
besked, når han overskrider grænsen som en advarsel.

- - Tryk på START / STOP-tasten for at starte en træning
- - Brug knappen OP / NED til at justere modstandsniveauet. 

Belastningsniveau vises i vinduet LEVEL.

Program profile 1~12
- - Brug Op / Ned-funktion til at vælge træningsprogram, Vælg en af de 

forudindstillede profiler,
- bekræft ved at trykke på MODE.
- - Brug Op / Ned-funktion til at indstille spændingsniveauet,
- bekræft ved at trykke på MODE.
- Den komplette profil skaleres proportionalt.
- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningstid,
- bekræft ved at trykke på MODE.
- - Tryk på START / STOP-tasten for at starte en træning
- - Brug OP / NED-tasten til at justere modstandsniveauet.
- Den komplette profil skaleres i forhold til hinanden
- Belastningsniveau vises i vinduet LEVEL.

I programprofiltilstand justeres spændingen automatisk til en 
forudindstillet profil.

  ‼  Bemærk
• Varigheden af hvert segment i profilen er 1/8 af din forudindstillede 

træningstid.
• Hvis der ikke er indstillet nogen træningstid, vil varigheden af hvert 

segment være ± 20 sekunder og genstarter profilen gentagne 
gange, indtil du selv stopper træningen.
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Cardio tilstand 
- - Brug Op / Ned-funktion til at vælge træningsprogram, Vælg HRC

(hjerteikon) bekræft ved at trykke på MODE.

- - Brug op / ned-funktion til at indstille HRC-målet:

55% = 55% of 220 minus age�

75% = 75% of 220 minus age

90% = 90% of 220 minus age

TA = Target   ( Default 100 )

bekræft ved at trykke på MODE.
- - Når du indstiller TA, skal du bruge funktionen Op / ned til at indstille 

mål (30 ~ 230), bekræft ved at trykke på MODE.
- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningstid,
- bekræft ved at trykke på MODE.

- - Tryk på START / STOP-tasten for at starte træningen
- - Brug RESET for at gå tilbage til hovedmenuen.

I Cardio-tilstand justeres spændingen automatisk til en ufølsomhed, 
hvor din hjertefrekvens når det forudindstillede HRC-mål. 

Watt tilstand. 
- - Brug Op / Ned-funktion til at vælge træningsprogram, Vælg Watt 

Control (W),bekræft ved at trykke på MODE.

- - Brug Op / Ned-funktionen til at indstille Watt-målet: 120 er 
forindstillet som standard (10 ~ 350) bekræft ved at trykke på MODE.

- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningstid, bekræft ved at 
trykke på MODE.

- - Tryk på START / STOP-tasten for at starte en træning

- - Brug RESET for at gå tilbage til hovedmenuen.

I Watt-tilstand justeres spændingen automatisk til en 
ufølsomhed, hvor Watt når det forudindstillede Watt-mål.

  ‼  BEMÆRK
• Watt-parameteren er en beregning af omdrejnings- og 

spændingsniveau. 
• Når omdrejningstallet er højere, vil spændingen være lavere.
• Når omdrejningstallet er lavere, vil spændingen være højere.

Brugerprofil
- - Brug Op / Ned-funktion til at vælge træningsprogram, Vælg 

Brugerprofil (U), bekræft ved at trykke på MODE.

- - Brug Op / Ned-funktionen til at indstille spændingsniveauet for det 
første profilsegment. bekræft ved at trykke på MODE.

- - Gentag resten af profilsegmentets spændingsniveauer også på 
samme måde. 

- - Tryk på MODE-knappen og hold den nede i 2 sekunder for at 
bekræfte og gemme den indstillede brugerprofil.

- - Brug op / ned-tasten til at forudindstille træningstid, bekræft ved at 
trykke på MODE.

- - Tryk på START / STOP-tasten for at starte en træning

- - Brug RESET for at gå tilbage til hovedmenuen.

I Brugerprogramprofiltilstanden justeres spændingen automatisk til den 
forudindstillede profil.
Varigheden af hvert segment i profilen er 1/8 af din forudindstillede 
træningstid.� 

  ‼  BEMÆRK
• Der er 1 brugerprogram pr. bruger. 

Recovery 

- - RECOVERY-tasten er kun gyldig, hvis der registreres puls.
- - TID viser „0:60“ (sekunder) og tæller ned til 0.
- - Computeren viser F1 til F6 efter nedtællingen for at teste status for

hjertefrekvensinddrivelse. Bruger kan finde 
hjertefrekvensinddrivelsesniveauet baseret på nedenstående 
diagram.

- - Tryk på RECOVERY-tasten igen for at vende tilbage til
begyndelsen.

F1 Outstanding

F2 Excellent

F3 Good

F4 Fair

F5 Below average

F6 Poor

Body Fat
- - Tryk på tasten BODY FAT for at starte måling af kropsfedt.
- - Under måling skal brugerne holde begge hænder på håndgrebene.

LCD display “-” “- -” “- - -” “- - - -” ”i 8 sekunder, indtil computeren er
færdig med at måle.

- - LCD viser BMI og FAT%.

Fejlkoder for kropsfedttilstand
- *E-1

Der registreres ingen hjertefrekvenssignalindgang.
- *E-4

Forekommer, når FAT% og BMI-resultat er under 5 eller
overstiger 50.

Bluetooth & APP

- Denne konsol kan oprette forbindelse til en APP på en smart enhed

via Bluetooth (iOS og Android).

- Etabler kun Bluetooth-forbindelsen via forbindelsestilstand på den

installerede APP på din smart enhed.

- Når Bluetooth-forbindelsen mellem APP og konsol er oprettet,

dæmpes konsoldisplayet.

‼  BEMÆRK
• Tunturi giver kun mulighed for at tilslutte din fitness-konsol gennem

en Bluetooth-forbindelse. Derfor kan Tunturi ikke holdes ansvarlig
for skader eller funktionsfejl i andre produkter end Tunturi-
produkter.

• Kontroller hjemmesiden for yderligere oplysninger.
Denne konsol kan modtage en Bluetooth-pulssender. Det er ikke 
nødvendigt at parre enheden, da konsollen automatisk registrerer 
hjertefrekvenssenderen, når den er inden for rækkevidde.

Rengøring og vedligehold

Udstyret kræver ikke særlig vedligeholdelse. Udstyret kræver ikke 
genkalibrering, når det samles, bruges og serviceres i henhold til 
instruktionerne.�

⚠ ADVARSEL
• Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre udstyret.
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- - Rengør udstyret med en blød, absorberende klud efter hver 
brug.

- - Kontroller regelmæssigt, at alle skruer og møtrikker
- er stramme.
- - Smør om nødvendigt samlingerne.

Defekter og fejl

På trods af kontinuerlig kvalitetskontrol kan der opstå defekter og 
funktionsfejl forårsaget af enkelte dele i udstyret. I de fleste tilfælde vil 
det være tilstrækkeligt at udskifte den mangelfulde del.�
- Hvis udstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks kontakte 
forhandleren.
- Angiv forhandlerens modelnummer og serienummer på udstyret. Angiv 
arten af problemet, brugsbetingelser og købsdato.

Problemløsning: 
- Hvis der ikke er noget signal, når du pedaler, skal du kontrollere, om 

kablet er godt tilsluttet.

‼  BEMÆRK
• Når du holder op med at træne i 4 minutter, slukkes 

hovedskærmen.
• Hvis computeren opfører sig unormalt, skal du installere 

transformeren igen og prøve igen.
Rystende eller ustabil følelse under brug
Hvis maskinen føles ustabil eller ustabil under drift, tilrådes det at 
justere støttefødderne for at bringe rammen til den rigtige højde. 
Læs instruktionerne i denne vejledning i afsnit: “Brug”

Transport og opbevaring

⚠ Advarsel
• Bær og flyt udstyret med mindst to personer.

- - Bliv stående foran udstyret på hver side og tag et robust greb ved 
styret. Vip den forreste del af udstyret for at løfte bagsiden af udstyret 
på hjulene. Flyt udstyret, og læg udstyret forsigtigt ned. Placer udstyret 
på en beskyttende base for at forhindre beskadigelse af 
gulvoverfladen.

- - Flyt udstyret omhyggeligt over ujævne overflader. Flyt ikke udstyret 
ovenpå ved hjælp af hjulene, men bær udstyret ved styret.

- - Opbevar udstyret på et tørt sted med så lidt temperaturvariation som 
muligt.

Yderligere information
Bortskaffelse af emballage
Regeringens retningslinjer anmoder om, at vi reducerer mængden af 
affaldsmateriale, der bortskaffes på deponeringssteder. Vi beder dig 
derfor om at bortskaffe al emballageaffald ansvarligt på offentlige 
genbrugscentre.

Bortskaffelse
Vi i Tunturi håber, at du nyder mange års fornøjelig brug fra din træner. 
Der vil dog komme en tid, hvor din fitness-træner kommer til slutningen 
af dens brugstid. Under "europæisk WEEE-lovgivning" er du ansvarlig 
for passende bortskaffelse af din fitness-træner til en anerkendt 
offentlig indsamlingsfacilitet.

Teknisk data

Parameter Unit of 
measurement

Value

Telemetric heart rate 
receiver

Frequency 5.3 Khz/ 
Bluetooth

Length cm 
inch

99 
39

Width cm 
inch

60 
23�6

Height cm 
inch

157 
61�8

Weight kg 
lbs

38�7 
85�1

Max� user weight kg 
lbs

120 
265

Adapter
Voltage/ Current

V
Ma�

9V-DC
1.0 A

Garanti

Tunturi-købers garanti

Garantibetingelser
Forbrugeren har ret til de gældende juridiske rettigheder, der er anført i 
den nationale lovgivning om handel med forbrugsvarer. Denne garanti 
begrænser ikke disse rettigheder. Købers garanti er kun gyldig, hvis 
varen bruges i et miljø, der er godkendt af Tunturi New Fitness BV til det 
pågældende udstyr. Det produktspecifikke godkendte miljø er angivet i 
brugervejledningen, der følger med dit udstyr.

Garantibetingelserne begynder fra købsdatoen. Garantibetingelser kan 
variere per land, så kontakt din lokale forhandler for 
garantibetingelserne.

Garantidækning
Tunturi New Fitness BV eller Tunturi-distributøren er under ingen 
omstændigheder ansvarlig i henhold til denne garanti eller på anden 
måde for særlige, indirekte, sekundære eller følgeskader af nogen art, 
der opstår som følge af brug eller manglende evne til at bruge dette 
udstyr.

Garantibegrænsninger
Denne garanti dækker produktionsfejl i fitnessudstyret som oprindeligt 
pakket af Tunturi New Fitness BV. Garantien gælder kun under normale, 
anbefalede brug af produktet
som beskrevet i brugermanualen og forudsat, at Tunturi New Fitness 
BVs instruktioner til installation, vedligeholdelse og brug er blevet 
overholdt. Hverken Tunturi New Fitness BV's eller Tunturi-distributørerne
forpligtelser gælder for mangler på grund af årsager uden for deres 
kontrol Garantien gælder kun for den originale køber og er kun gyldig i 
lande, hvor Tunturi New Fitness BV har en autoriseret importør. 
Garantien udvider ikke til fitnessudstyr eller komponenter, der er ændret 
uden samtykke fra Tunturi New Fitness BV. Mangler, der skyldes 
normalt slid, misbrug, misbrug, korrosion eller skader, der opstår under 
lastning eller transport, dækkes ikke.
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Garantien dækker ikke lyd eller støj, der udsendes under brug, hvor 
disse ikke i væsentlig grad hindrer brugen af udstyret, og hvor de ikke er 
forårsaget af en fejl i udstyret. Garantien dækker ikke mangler, der 
opstår som følge af manglende periodisk vedligeholdelse, som 
beskrevet i brugermanualen til produktet. Derudover dækker garantien 
ikke mangler, der opstår som følge af brug og opbevaring i et uegnede 
miljø som beskrevet i brugermanualen, som skal være indendørs, tør, 
støv og kornfri og inden for et temperaturområde fra + 15 ° C til + 35 ° C.

Garantien dækker ikke vedligeholdelsesaktiviteter såsom rengøring, 
smøring og normale justeringer af dele eller installation
procedurer, som kunderne selv kan udføre, f.eks. skift af ukomplicerede 
målere, pedaler og andre lignende dele, der ikke kræver demontering / 
genmontering af fitnessudstyret. Garantireparationer, der udføres af 
andre end autoriserede Tunturi-repræsentanter, dækkes ikke.
Manglende overholdelse af instruktionerne i brugermanualen annullerer 
produktets garanti.

Erklæring fra producenten

Tunturi New Fitness BV erklærer, at produktet er i overensstemmelse 
med følgende standarder og direktiver: EN 957 (HB), 89/336 / EØF. 
Produktet bærer derfor CE-mærket.

01-2017

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

Disclaimer

© 2017 Tunturi New Fitness BV
All rights reserved.

- The product and the manual are subject to change�
- Specifications can be changed without further notice�
- Check our website for the latest user manual version.



8 2

E-50

1 Console 1

1

2 Screw 3

3 Console bracket 1

4 Console bracket seat Compl Assy. Gen. B 1

4 Console bracket seat Gen B 1

5 Bushing 1

6 Screw 1

7 Flat washer 2

8 Nylon nut 1

9 Console locking knob 1

10 Fixed washer 1

11 Handlebar Compl Assy. 1

11 Handlebar 1

12 Foam grip 2

13 Hand pulse sensor 2

14 Hand pulse sensor wire 1

15 Screw 2

16 Handlebar End cap 2

17 Handlebar tightener 1

18 Handlebar post Gen� B 1

19 Console cable, upper 1

20 Screw 2

21 Bottle holder 1

22 Main frame 1

23 Nyloc screw 3

24 Driving pulley 1

25 Axle for pulley 1

26 Bushing 1

27 Screw 2

28 Hexagaonal screw 2

29 Seat post knob 1

30 Crank  (LH) 1

31 Crank  (RH) 1

32 Nut 1

33 Flate washer 2

35 Seat post sleeve 1

36 Bearing 2

37 Sensor holder 1

38 Flat washer 2

39 Screw 2

40 Sensor wire 1

41 DC wire 1

42 Drive belt 1

43 Side cover (LH) 1

44 Side cover (RH) 1

45 Crank cap 2

46 Top cover 1

47 Seat post cover 1

48 Cover of bottom tube 1

49 Handlebar post cover 1

50 Ring for handlebar post 1

51 Shaft of chain cover 2

52 Screw 3

53 Screw 5

54 Pedal, pair 1

55 Switching adaptor 1

Switching adaptor 1

56 Fixed tube of bracket 2

57 Seat post 1

58 Horizontal sliding tube 1

59 Fixed screw 1

60 Seat sliding knob 1

61 Flat washer 1

62 End cap 2

63 Seat 1

64 Flywheel compl. (incl. 65~76) 1

65 Nut 5

66 Axle for flywheel 1

67 One-way bearing set 1

68 Pulley for flywheel 1

69 Bearing 1

70 Bearing 1

71 Bearing 1

72 Bearing 1

73 Flat washer 1

74 Star washer 2

75 Plastic sleeve 1

76 Bushing 1

77 Servomotor set F40, E50 1

78 Magnetic brake  Compl Assy. 1

78 Magnetic brake set 1

79 Flat washer 2

80 Hexagaon Screw 2

81 Spring washer 2

82 Idler Bracket Compl Assy. 1

82 Idler Bracket 1

83 Idler wheel 1

84 Nylon nut 1

85 Flat washer 1

86 Hex� Screw 1

87 Wave washer 2

88 Flat washer 1

89 Hex screw 1

90 Idler spring 1

91 Screw 4

92 Flat washer 4

93 Bushing 1
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94 Handlebar knob 1

95 Carriage bolt 1

96 Screw 2

97 Front foot Compl Assy. 1

97 Front foot 1

98 Adjusting cushion 2

99 Foot end cap 2

100 Screw 4

101 Transport wheel 2

102 Nylon nut 2

103 Allen bolt 2

104 Flat washer 2

105 Rear stabilizer Compl Assy. 1

105 Rear stabilizer 1

106 Adjusting cushion 2

107 Screw 4

108 Foot end cap 2

109 Water bottle 1

Label set 1

Hardware kit 1

User manual 1
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Purmerweg 1      NL  -  1311 XE  Almere
P.O. Box 60001   NL  -  1320 AA Almere
                                      The Netherlands
www.tunturi.com
info@tunturi.com

20200120


	Upright Bike
	Safety warnings
	Electrical safety

	Assembly instructions
	Description (fig. A)
	Package contents (fig. B & C)
	Assembly (fig. D)

	Workouts
	Exercise Instructions
	Heart rate

	Use	
	Power supply (Fig. E)

	Console (fig F)
	Explanation Display functions
	Explanation of buttons
	Opperation
	Programs
	Recovery	
	Bluetooth & APP

	Cleaning and maintenance
	Defects and malfunctions

	Transport and storage
	Additional information

	Technical data
	Warranty
	Declaration of the manufacturer
	Disclaimer
	Standfahrrad
	Warnhinweise zur Sicherheit
	Elektrische Sicherheit

	Montageanleitungen
	Beschreibung (fig. A)
	Verpackungsinhalt (Abb. B & C)
	Zusammenbau (Abb. D)

	Trainings
	Trainingsanleitung
	Herzfrequenz

	Gebrauch
	Stromzufuhr (Abb. E)

	Konsole (Abb F)
	Erläuterung der Anzeigefunktionen
	Erläuterung der Schalter
	Bedienung
	Programme
	Recovery	
	Bluetooth & APP

	Reinigung und Wartung
	Störungen und Fehlfunktionen

	Transport und Lagerung
	Zusätzliche Informationen

	Technische Daten
	Garantie
	Herstellererklärung
	Haftungsausschluss
	Vélo vertical
	Avertissements de sécurité
	Sécurité électrique

	Instructions de montage
	Description (fig. A)
	Contenu de l’emballage (fig. B & C)
	Assemblage (fig. D)

	Exercices
	Instructions d’entraînement
	Fréquence cardiaque

	Usage	
	Alimentation électrique (Fig. E)

	Console (fig F)
	Explication des fonctions à l’écran
	Explication des boutons
	Fonctionnement
	Programmes
	Récupération
	Bluetooth & APP

	Nettoyage et maintenance
	Défauts et dysfonctionnements

	Transport et rangement
	Informations supplémentaires

	Données techniques
	Garantie
	Déclaration du fabricant
	Limite de responsabilité
	Fietstrainer
	Veiligheidswaarschuwingen
	Elektrische veiligheid

	Montage instructies
	Beschrijving (fig. A)
	Inhoud van de verpakking (fig. B & C)
	Assemblage (fig. D)

	Trainingen
	Instructies
	Hartslag	

	Gebruik	
	Voeding (Fig. E)

	Console (fig F)
	Uitleg van de weergavefuncties
	Werking van de knoppen
	Bediening
	Programma’s
	Modus Recovery
	Bluetooth & APP

	Reiniging en onderhoud
	Defecten en storingen

	Transport en opslag
	Aanvullende informatie

	Technische gegevens
	Garantie
	Verklaring van de fabrikant
	Disclaimer
	Cyclette verticale
	Precauzioni di sicurezza
	Sicurezza elettrica

	Istruzioni di montaggio
	Descrizione (fig. A)
	Contenuto dell’imballaggio 
(fig. B & C)
	Assemblaggio (fig. D)

	Allenamenti
	Istruzioni per l’esercizio
	Frequenza cardiaca

	Utilizzo	
	Alimentazione (Fig. E)

	Console (fig F)
	Spiegazione delle funzioni di visualizzazione
	Spiegazione dei pulsanti
	Utilizzo	
	Programmi
	Recupero
	Bluetooth & APP

	Pulizia e manutenzione
	Difetti e malfunzionamenti

	Trasporto e stoccaggio
	Informazioni aggiuntive

	Dati tecnici
	Garanzia
	Dichiarazione del fabbricante
	Clausola di esonero della responsabilità
	Bicicleta estática
	Advertencias de seguridad
	Seguridad eléctrica

	Instrucciones de montaje
	Descripción (fig. A)
	Package contents (fig. B & C)
	Montaje (fig. D)

	Sesiones de ejercicio
	Ejercicio Instrucciones
	Del ritmo cardíaco

	Uso	
	Fuente de alimentación (Fig. E)

	Consola (fig F)
	Explicación de las funciones de pantalla
	Explicación de los botones
	Funcionamiento
	Programas
	Modo Recovery
	Bluetooth & APP

	Limpieza y mantenimiento
	Defectos y fallos

	Transporte y almacenamiento
	Información adicional

	Datos técnicos
	Garantía
	Declaración del fabricante
	Descargo de responsabilidad
	Upprätt cykel
	Säkerhetsvarningar
	Elsäkerhet

	Monteringsanvisningar
	Beskrivning (fig. A)
	Förpackningens innehåll (fig. B & C)
	Montering (fig. D)

	Träning	
	Övning Instruktioner
	Hjärtfrekvens

	Användning
	Strömförsörjning (fig. E)

	Panel (fig F)
	Förklaring av displayfunktioner
	Förklaring av knappar
	Manövrering
	Program	
	Recovery	
	Bluetooth & APP

	Rengöring och underhåll
	Fel och funktionsstörningar

	Transport och lagring
	Ytterligare information

	Teknisk information
	Garanti	
	Försäkran från tillverkaren
	Friskrivning
	Pystypyörä
	Turvallisuusvaroitukset
	Sähköturvallisuus

	Kokoamisohjeet
	Kuvaus (kuva A)
	Pakkauksen sisältö (kuva. B & C)
	Kokoonpano (kuva. D)

	Harjoitukset
	Ohjeita harjoittelua varten
	Syke	

	Käyttö	
	virtalähde (kuva. E)

	Ohjauspaneeli (kuva F)
	Näytön toimintojen selitys
	Painikkeiden selitykset
	Toiminta	
	Ohjelmat	
	Recovery (palautuminen)
	Sovellus & Bluetooth

	Puhdistus ja huolto
	Viat ja häiriöt

	Kuljetus ja säilytys
	Lisätietoa laitteen omistajalle

	Tekniset tiedot
	Takuu	
	Valmistajan vakuutus
	Vastuuvapauslauseke



