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Reviber Vibrating Foam Roller vejledning 
 
Tak for dit valg af Reviber Foam Roller med vibrationer. En spændende nyhed. 
 
Vibrationerne giver ekstra blødgøringseffekt på musklerne både før og efter din træning. Den er forsynet 
med genopladeligt batteri, så du slipper for besværet med ledning. Vibrationerne kan indstilles i 4 niveauer. 
Rolleren kan også bruges uden vibration. 
 
Der medfølger trænings DVD, poster med øvelser, opbevaringspose og vejledning på engelsk og dansk. 
 
Tætheden af denne vibrations roller er medium/fast. Den har en lidt blødere overflade end andre rollere og 
er mere behagelig, hvilket hjælper musklerne til at slappe af og resulterer i en dybere massage. Rolleren 
hjælper med at forbedre fleksibiliteten før træning og fremskynder helingsprocessen efter træning. 
 
Den teksturerede overflade har specielt designede konturer, der efterligner en massørs hænder. 
Overfladens struktur giver præcise punkter til at bearbejde opspændinger i dine muskler.  
 
Kontraindikationer 
 

- Brug ikke rolleren indenfor 30 minutter efter et måltid 
- Må ikke benyttes hvis du er gravid, har haft akut trombose (blodprop i ben), hjerneblødning, alvorlige 

hjerteproblemer, for nyligt indsatte proteser i knæ eller hofte, indopereret metal søm, bolte eller 
plader.  

- Må ikke benyttes af børn under 8 år.  
 
Hvis du er i tvivl om du må anvende rolleren, bedes du kontakte din læge, hvilket altid anbefales før starten 
af et nyt træningsprogram. 
 
Opladning af batteriet 
 
Enheden er forsynet med 2 stk. lithium-ion batterier 7,4V – 2200 mAh. Isæt den medfølgende opladeledning 
til hhv. rolleren og stikkontakt. Benyt det medfølgende stik adapter til dansk stik.  
 
En fuld opladning tager ca. 3,5 time. Mens opladning pågår blinker de 4 led-lys. Når opladning er fuldført 
lyser de konstant. Ved fuld opladning kan rolleren vibrere omkring 180 minutter ved vibrationsniveau 1 og ca. 
50 minutter ved niveau 4. Når rolleren begynder at køre langsommere/stopper trænger den til genopladning. 
 
Sådan anvendes rolleren 
 
Det anbefales at se den medfølgende trænings DVD, alternativt kan den findes her 
www.reviber.co.uk/reviber-tv. Se også den medfølgende poster med øvelser. 
 
Dem maksimale træningstid med vibration bør ikke overstige 10 minutter. Enheden slukker selv efter ca. 10 
minutter. Du kan altid afbryde vibrationen ved at holde knappen inde i ca. 2 sekunder.  
 
Rolleren kan benyttes på samme måde uden vibrationer. Den har 4 hastigheder i vibrationen og der vælges 
ved at trykke på knappen indtil ønsket hastighed opnås. Led-lyset angivet det valgte niveau. 
 
Den integrerede blæser starter med at køre for at køle motoren. Efter slukning af enheden vil blæseren køre 
i ca. 2 minutter.  
 
Produktet er ikke egnet for professionelt eller medicinsk brug.  
 
Rengøres med fugtig klud. Brug ikke stærkt rengøringsmiddel eller fortynder/alkohol. Aftørres med 
håndklæde.  
Skal deponeres i henhold til reglerne for produkter med indbygget batteri.  


