
MINI BIKE

Brugervejledning

Venstre pedal skrues på MOD uret
Højre pedal skrues på MED uret
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Tak for dit køb af Reviber Mini Bike.
Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den til 

senere brug.

Sikkerhed & anbefalinger
1. Inden du starter et træningsprogram, skal du konsultere din læge for 

at afgøre, om du har nogen forhold, der kan bringe dit helbred og din 
sikkerhed i fare eller forhindre dig i at bruge udstyret korrekt.

2. Brug først ved lavere hastigheder og i kort tid, så din krop kan vænne 
sig til øvelsen.

3. Stop med at træne, hvis du oplever et af følgende symptomer: smert-
er, spænding i brystet, uregelmæssig hjerterytme, ekstrem åndenød, 
svimmelhed eller kvalme.

4. Mini-motionscyklen er designet til privat brug i hjemmet. Dnen er ikke 
egnet til kommerciel brug.

5. Producenten hæfter ikke for skader, der skyldes forkert brug.

6. Den maksimale brugerkropsvægt er 120 kg.

7. Børn har ikke tilladelse til at bruge maskinen. Lad ikke børn lege med 
maskinen uden opsyn.

8. Reviber Mini Bike er beregnet til at bruges til træning af armmuskler 
og træning af benmuskler, når du sidder. Det er ikke egnet til træning 
af ben, mens du står.



Samlevejledning

Montering af fødder

Montering af pedaler

Værktøj

Nøgle

Skiver

Skruer

Unbrako-nøgle

Pedalerne skrues ind i pedalarmene, brug fingrene til at dreje dem på 
plads; brug om nødvendigt nøglen til den sidste drejning.

Venstre pedal skrues MOD uret
Højre pedal skrues MED uret.

Hver fod skal skrues fast på træneren ved hjælp af to af skruerne og to 
skiver. Brug den L-formede unbrako-nøgle til at stramme skruerne.

Left Pedal Right Pedal



Brugsanvisning
Dette er en motoriseret mini-cykel; designet specielt til at give motion og 
rehabilitering med god effekt. Den kan bruges uden strøm, men så kan du 
ikke ændre modstandsniveauerne.

Brug den skridsikre måtte, der giver ekstra stabilitet, når du bruger mini-cyklen.

Ideelt set skal du sidde i en stol med lige 
ryg og holde mini-cyklen tæt på stolen, 
så det føles behageligt.

Sørg for, at fjernbetjeningens ledning er fri 
for pedalerne, FØR enheden tændes OG 
under brug.
Vi anbefaler, at du opbevarer
fjernbetjeningen i din hånd til enhver tid, når 
strømmen er tændt.
Vi råder dig til at gøre dig bekendt med, 
hvordan pedalerne bevæger sig, inden du 
bruger maskinen. For at gøre dette skal du 
stå lidt tilbage fra maskinen og trykke på den 
røde tænd / sluk-knap - pedalerne begynder 
at bevæge sig. Bliv fortrolig med, hvordan du 
justerer hastigheden, og hvordan du stop-
per
enheden. Funktionen af disse knapper er 
beskrevet i diagrammet på side 6.

VIGTIGT: SIKRE DIG AT DU 
INDTAGER EN KORREKT 

SIDDE-POSITION

VIGTIGT: SIKRE DIG AT LEDNING 
FRA FJERNBETJENING IKKE 

VIKLES IND I PEDALERNE

CORRECT

INCORRECT

Controls

Pedals

Power Switch

Feet



Disse knapper øger eller mindsker hastigheden.

Der er 12 hastigheder. Start langsomt, og vælg derefter den 
hastighed, der er behagelig for dig.

Ændrer rotationsretningen fra fremad til bagud eller bagud-til-fremad. 
De fleste mennesker vil være fortrolige med standard fremadgående 
bevægelse.

Hvis du ikke trykker på tilstandsknappen, vil du se det røde ‘Scan’-lys.

‘Scan’ betyder, at displayet ruller gennem: Hastighed, Tid, Afstand og 
derefter Kalorier (en tilnærmelse af den anvendte energi).

Ved at trykke på Mode-knappen stoppes skærmen fra at rulle. Tryk 
på den igen for at vælge de ønskede oplysninger: Hastighed / Tid / 
Distance / Kalorier.

Tiden vises i minutter / sekunder og afstand vises i kilometer / meter.

Hvis der trykkes på mode-knappen, før der trykkes på On-knappen, 
starter cyklen hurtigere. De fleste mennesker foretrækker ikke at 
bruge denne funktion, og vi foreslår, at du øger hastigheden selv, efter 
at der er trykket på tænd / sluk-knappen.

On / Off-kontakten starter og stopper 
maskinen. Pedalerne begynder at 
dreje, så snart denne knap trykkes.

Den starter automatisk på hastighed 1 
med fem minutter på timeren.

Når ON er slået til, vil displayet rulle 
mellem informationen om hastighed / tid / 
afstand / kalorie.

Tryk på denne for at vise dig, hvor længe 
der er tilbage, før cyklen stopper.

Hvis displayet allerede viser klokkeslættet, 
øges tiden ved at trykke på tidsknappen.

Fjernbetjening
Der er en afbryder vist i diagrammet på forrige side, der skal være tændt, 
før fjernbetjeningen fungerer.

Vi anbefaler, at du altid holder fjernbetjeningen i 
din hånd, når strømmen er tændt.



Der er 5 autoprogrammer, som alle er 10 minutter lange og kombinerer 
både fremad og baglæns retninger. For at vælge dem skal du tænde maski-
nen ved afbryderen. Tryk derefter         på og vælg mellem
p1 Hastighedsområde 1 til 5. 
 – Dette er det mest skånsomme automatiske program. 
 – Stiger hvert 30. sekund, indtil den når hastighed 5. 
 – Gentager derefter i bakgear. 
 – Skifter fremad og baglæns to gange.

p2 Hastighedsområde 2 til 6. 
 – Mere intens end P1. 
 – Stiger i hastighed hvert 15. sekund, indtil den når hastighed 6. 
 – Gentager derefter i bakgear. 
 – Skifter fremad og baglæns fire gange.

p3 Hastighedsområde 3 til 11. 
 – Stiger hvert 20. sekund, indtil den når hastighed 11. 
 – Gentager derefter i bakgear. 
 – Skifter fremad og baglæns tre gange.

p4  Hastighedsområde 4 til 12. 
 – Stiger hvert 20. sekund, indtil den når hastighed 12 
 – Gentager derefter i bakgear. 
 – Skifter fremad og baglæns tre gange.

p5  Hastighedsområde 5 til 10. 
 – Stiger hvert 30. sekund, indtil den når hastighed 10. 
 – Gentager derefter i bakgear. 
 – Skifter fremad og baglæns fire gange.

s

Auto Programmes

Auto programmes speed/time settings 
(before they then reverse direction)



 

REVIBER, UNIT 9, OASIS BUSINESS PARK, ROAD ONE, 
WINSFORD. CW7 3RY

01606 352277 | HELP@REVIBER.CO.UK

GARANTI
Dette produkt lever op til de højeste kvalitetsstandarder og er CE-mærket. Til 
indenlandsk brug, garantien er 2 år. Dette garanterer Reviber Mini

Motionscykel skal være fri for defekter i materiale og udførelse, der dækker 
både dele og arbejde fra købsdatoen. Ejeren skal vise købsbevis.

1. Denne garanti gælder kun, såfremt produktet er brugt i i overensstemmelse  
 med producentens anbefalinger.

2. Produktet er blevet brugt efter anbefaling fra producenten og med rimelig  
 omhu taget efter aftale med virksomheden.

3. Dækker ikke skader, funktionsfejl eller svigt, der skyldes misbrug, 
 forsømmelse, misbrug eller anden anvendelse end den, den er designet til.

4. Ingen andre reparationer, ændringer eller modifikationer er forsøgt end af  
 en autoriseret serviceagent, forhandler eller virksomheden undtagen 
 med tilladelse.

5. Der påtages intet yderligere ansvar i henhold til denne garanti for 
 omkostningerne ved rejse eller transport af produktet eller dele til eller fra  
 servicen agent, forhandler eller virksomhed.

JOIN THE REVIBER COMMUNITY to access the latest advice and exercises 
for your product. Ask and answer questions about the products, share 
your progress and engage with other like-minded users of the REVIBER 
collection of health and  fitness products. 

You can also contact our support team and service department for lost or 
missing parts, accessories and manuals.
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MINI BIKE

2 YEAR  
GUARANTEE

LOW IMPACT  
ON JOINTS

ADJUSTABLE  
SPEED

SUPER QUICK 
RELIEF

CIRCULATION  
BOOST


