
Reviber Mini Bike Pro 
 
 
 

Sikkerhedsinstruktioner: 
 

1. før du starter et træningsprogram, bør du kontakte din læge for at afgøre, om du har 
nogen tilstande, der kan sætte dit helbred i fare eller forhindre dig i at bruge udstyret 
korrekt. 

2. brug pedaltræneren i første omgang ved lavere hastigheder og i kort tid, så din krop kan 
vænne sig til øvelsen. 

3. stop med at træne, hvis du oplever nogle af følgende symptomer: smerter, trykken for 
brystet, uregelmæssig hjerterytme, ekstrem åndenød, svimmelhed eller kvalme. 

4. Mini Bike Pro er designet til privat hjemme brug eller plejehjem. 
5. producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår ved forkert brug. 
6. det er ikke tilladt for børn at bruge maskinen. Lad ikke børn lege med maskinen. 
7. Reviber Mini Bike Pro er beregnet til at blive brugt til træning af arm- og benmuskler. Du 

må ikke stå op imens du bruger den. 

 
 

Monteringsvejledning 
 

Fødderne til maskinen er identiske. Det er ligegyldigt, hvilken af fødderne, der bliver sat på foran 
eller bagpå maskinen. 
Trin et: Sæt begge skruer gennem en af maskinens for- eller bagside. Juster skruerne så de passer 
med de tilsvarende huller på bunden af maskinen.  
Trin to: Skru begge skruer gennem bunden af maskinen. 
Trin tre: Skru en møtrik på skruen imens at du holder den anden ende med en allen nøgle for at 
holde skruen på plads.  
Brug derefter skruenøglen til at holde møtrikken på plads, mens du drejer allen nøglen for at 
stramme skruen og møtrikken. 

 
 

Samling af pedaler 
 
Pedalerne skrues ind i pedal-armene, brug fingrene til at dreje dem på plads, brug den 
medfølgende skruenøgle til de sidste drejninger, hvis det er nødvendigt. 
Venstre pedal skrues i mod uret og højre pedal skrues i med uret. 
Der er to typer pedaler at vælge til Mini Bike Pro. Fuld benstøtte og standard pedaler. 
Fuld benstøtte: har justerbare velcrostropper for at hjælpe med at sikre foden og underbenet. 
Standard pedaler: har en justerbar rem for at sikre foden. De er også velegnede til placering af 
hænder, mens du træner armene. 



Brugsanvisning 
 

Dette er en dobbelt handlings trænings- og terapimaskine. Den kan bruges med fuldt motoriseret 
assistance eller bruges manuelt. Vælg mellem fuldt motoriseret pedalkraft eller manuel modstand, 
afhængigt af om du bevarer din mobilitet eller begynder din vej til bedring. 
Vi råder dig til at gøre dig bekendt med, hvordan pedalerne bevæger sig, før du bruger maskinen. 
For at gøre dette skal du sidde væk fra maskinen og trykke på tænd/sluk-knappen på 
fjernbetjeningen. Pedalerne vil bevæge sig. Gør dig bekendt med, hvordan du justerer 
hastigheden, og hvordan du stopper enheden. 
 
Tryk på afbryderen på bagsiden af maskinen for at starte. Den er placeret ved siden af 
strømkabelindgangen på bagsiden af maskinen. 
 

 
 

Motoriserede funktioner: 
 

Tænd/sluk-kontakten starter og stopper maskinen i dens motoriserede tilstand. Pedalerne 
begynder at dreje, så snart der trykkes på denne knap. Den starter automatisk på hastighed 1 med 
fem minutter på timeren. 
 
Speed Resis: Disse knapper øger og mindsker hastigheden, når du bruger den motoriserede 
tilstand, eller øger og mindsker modstanden, når du bruger den manuelle tilstand. 
 
Time: Du kan vælge din sessionstid ved at trykke på disse knapper. Den maksimale tid er 30 
minutter. 
 
P: Pause i din session. For at genoptage sessionen, tryk på tænd/sluk-knappen for at fortsætte. 
 
To pile: Ændrer retningsrotationen fra fremad til bagud eller bagud til fremad. De fleste 
mennesker vil være fortrolige med standardpositionen fremad. 
 
Dist.: Måler antallet af cyklede meter. 
 
Cal.: Måler antallet af forbrændte kalorier. 

 
 

Manuelle funktioner: 
 

Manuel modstand. Tryk på M-knappen for at vælge manuel modstandstilstand. I denne tilstand 
bliver du nødt til fysisk at dreje pedalerne.  
Tryk på tænd/sluk-knappen igen, vælg derefter modstandsniveauet og begynd at træde i 
pedalerne. Der er syv modstandsniveauer, der kan vælges ved at trykke på Speed/Resis 
knapperne.  


