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ER-08 Reviber Mini Bike Pedaltræner - vejledning 
 
Tak for dit køb af Reviber Mini Bike motionscykel / pedaltræner. 
 
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og opbevar dem til senere brug. 
 
Sikkerhed & Instruktioner 
 
Det er vigtigt at læse hele denne vejledning, inden montering og brug af udstyr. Sikker og effektiv brug kan 
kun opnås, hvis udstyret er samlet, vedligeholdt og anvendes korrekt. Det er dit ansvar at sikre, at alle 
brugere af udstyret informeres om alle advarsler og forsigtighedsregler.  
 
Før du begynder på et træningsprogram, bør du konsultere din læge for at afgøre, om du har nogen forhold, 
der kan sætte din sundhed og sikkerhed i fare, eller forhindre dig i at bruge udstyret korrekt. Dette er især 
vigtigt, hvis du er over en alder af 40, ikke har trænet før, er gravid, lidelser af 
enhver sygdom, eller hvis du tager medicin, som påvirker din puls, blodtryk eller kolesterol. 
 
Undgå overdreven motion. Derudover bør brugen opbygges langsomt med langsomme hastigheder og lidt af 
gangen, så din krop vænner sig til øvelsen. 
 
Vær opmærksom på din krops signaler. Stop med træningen, hvis du oplever nogen af følgende symptomer: 
smerter, trykken i brystet, uregelmæssig hjertebanken, ekstrem åndenød, uklarhed, svimmelhed eller en 
følelse af kvalme. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, eller noget usædvanligt, bør du konsultere din 
læge, inden du fortsætter med dit træningsprogram. 
 
Brug Reviber Mini Bike på en solid skridsikker overflade. Placer en skridsikker støtte under maskinen, hvis 
det er nødvendigt. Brug ikke maskinen udendørs eller i et fugtigt rum. Inden du bruger udstyret, kontrolleres 
at møtrikker og bolte er forsvarligt strammet. (Montagevejledning på side 3) 
 
Brug altid udstyret som angivet. Hvis du finder eventuelle defekte komponenter mens du samler eller tjekker 
udstyret, eller hvis du hører eventuelle mislyde kommer fra udstyret under brug, skal du stoppe øjeblikkeligt. 
Brug ikke udstyret, indtil problemet er blevet udbedret. 
 
Der skal udvises forsigtighed, når du løfter eller flytter udstyret, for ikke at skade din 
ryg. Brug altid korrekt løfteteknik og / eller søg hjælp, hvis det er nødvendigt. 
Din Reviber Mini cykel er beregnet til at blive brugt til træning af armmuskler og benmuskler i siddende 
stilling. Den er ikke egnet til at træne benene, mens man står på den. 
 
Reviber Mini Bike Pedaltræner er designet til privat brug i hjemmet. Den er ikke egnet til kommerciel brug. 
Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af forkert brug. Opbevar denne manual til 
fremtidig reference.  
 
Hvis du overgiver maskinen til en anden, bedes du medgive denne brugsanvisning.  
 
Den maksimale bruger kropsvægt er 120kg. 
 
Dette er en motoriseret mini cykel, hvilket giver dig mulighed for at bruge motoren til assistance. Du skal 
gøre dig bekendt med, hvordan cyklen bevæger sig, før du sætter dine fødder eller hænder i pedalerne. Gør 
dette ved at tilslutte cyklen til en stikkontakt og tænde for kontakten. 
 
Tag derefter fjernbetjeningen af maskinen. Stå tilbage fra cyklen og tryk på den røde power-knap. Pedalerne 
vil begynde at bevæge sig. Gør dig fortrolig med, hvordan man justerer hastigheden, og hvordan man 
afbryde enheden. Funktionen af disse knapper er beskrevet senere i denne manual. 
 
Montering af fødder: 
Hver fod skal skrues til maskinen ved hjælp af to skruer og to skiver. Brug den L-formede unbrakonøgle til at 
stramme skruerne.  
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Montering af pedaler: 
Pedaler skrues ind i pedal-armene, brug dine fingre til vende dem på plads, eller ved hjælp af medfølgende 
skruenøgle for at stramme ordentligt til, hvis det er nødvendigt. 
 
Fjernbetjenings Instruktioner 
Nogle anvisninger er blevet beskrevet i afsnittet sikkerhed i starten af denne manual. Læs den, hvis du ikke 
allerede har gjort det.  
Reviber Mini Bike kan anvendes uden en strømforsyning eller sat til strømforsyning, hvis du ikke ønsker at 
bruge motoren til assistance.  
Tag dig venligst god tid til at forstå funktionen af kontrolknapperne.  
 
Fjernbetjening 
Vi anbefaler, at du holder fjernbetjeningen i hånden på alle tidspunkter, hvor den er tændt. 
On/OFF- starter og stopper maskinen. Pedalerne vil begynde at dreje, så snart der trykkes på denne knap. 
Når den er ON, vil displayet vise dig dens hastighed og andre oplysninger. 
 
Tid - Time-knappen svarer til den tid der vises på displayet. Tryk her for at vise hvor lang tid der er tilbage, 
før cyklen vil stoppe. Hvis displayet allerede viser dig tiden, kan du trykke på time knappen igen og det vil 
øge tiden. 
 
Speed  +/- knapper der hastigheden op / ned. Brug en hastighed du er komfortabel med. 
 
Reverse – Ændrer retningen af rotationen fra fremad til bagud eller omvendt. De fleste mennesker vil være 
mest komfortable med den fremadrettede retning.  
 
Mode – Hvis du ikke trykker på denne knap, vil du se det røde ”scan lys”, som indikerer, at displayet i 
rotation vil vise dig de forskellige værdier af de oplysninger, der vises. Der vises din hastighed, træningstid, 
afstand og kalorier (en tilnærmet indikation af energiforbruget). 
 
Ved at trykke på Mode-knappen stopper rotationen af visningen og kun en enkelt værdi vises. Ved yderligere 
tryk på mode bladres igennem oplysningerne hastighed, tid, distance og kalorieforbrug. 
 
Hvis der trykkes på Mode-knappen før der tændes på tænd/sluk-knappen, vil cyklen starte lidt hurtigere op. 
De fleste foretrækker dog ikke at bruge denne funktion, og vi foreslår, at du selv øger hastigheden efter at 
have trykket på tænd/sluk-knappen. 
 
Garanti 
 
Dette produkt lever op til de højeste kvalitetskrav og er CE-mærket. Til hjemmebrug er garantien 2 år fra 
købsdatoen. Dette garanterer Reviber Mini Bike Pedaltræner fra at være fri for fejl i materiel og udførelse og 
garantien dækker både reservedele og arbejdsløn.  
Købsbevis skal kunne fremvises.  
 

1. Garantien dækker kun såfremt produktet har været anvendt i overensstemmelse med producentens 
vejledning. 

2. Garantien dækker ikke skader eller fejlfunktion forårsaget som følge af forkert brug eller brug af 
produktet til andet end det tiltænkte. 

3. Garantien dækker ikke hvis produktet er forsøgt repareret af ikke autoriseret personale. 
 

Specifikationer 
 
Produktnavn: Reviber Mini Exercise Bike  
Varenummer: ER-08 
Strømforbrug: 70W  
Spænding: 220V  
Vægt: 5.5Kgs  
Maximum brugervægt: 120Kg 
Materialer: Plastik ABS, Metal, Silikone. 
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