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INDHOLD
1x Runtastic LIBRA,
3x 1.5V AAA alkaliske batterier,
4x gulvtæppe fødder og
1x Hurtig installationsvejledning
Hurtig installationsvejledningen, gulvtæppe fødderne og batterierne findes
i hulrummet under vægten.
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Meget kraftige magnetfelter (f.eks. transformatorer) bør undgås, da de kan
forvride sendesignalerne. Manglende overholdelse af dette kan føre til
fejlfunktion eller beskadigelse af din vægt.
INDLEDNING
Funktioner
Runtastic LIBRA er udformet til at veje og til at analysere dine personlige
fitness-data.
Vægten er kun beregnet til
privat brug og
har
diagnosefunktioner, der kan anvendes af op til 8 personer:
• Måling af kropsvægt,
• Bestemmelse af kropsfedt,
• Kropvæskeindhold,
• Muskelmasse,
• Knoglemasse og
• BMR og AMR.

følgende

SYMBOLER
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
Advarsel: ADVARSEL angiver en farlig situation, som kan resultere i
dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.
Forsigtig: FORSIGTIG angiver en farlig situation, som kan resultere i
mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås.
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, sørg for at den er tilgængelig
for andre brugere og følg vejledningen.

•

•
•
•
•

Advarsel
Vægten må ikke bruges af personer med medicinske
implantater (f.eks pacemakere). I modsat fald kan deres
funktionsevne blive nedsat.
Ikke beregnet til brug under graviditet.
Undlad at træde op på den ene af vægtens yderkanter – fare for at
vælte!
Hold emballagen uden for børns rækkevidde (kvælningsfare).
Forsigtig, undlad at træde op på vægten med våde fødder, eller når
overfladen er våd – fare for at glide!

RISICI FOR BØRN OG PERSONER MED OMSORGSBEHOV
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn under 10 år eller
personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og/eller utilstrækkelig viden, medmindre de er under
opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed og velbefindende,
eller modtager anvisninger fra denne person om, hvordan apparatet skal
betjenes og forstår de heraf følgende farer. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn,
medmindre de er under opsyn.
OM BATTERIER
Din Runtastic LIBRA bruger 3 x 1.5V AAA alkaliske batterier. Her følger
nogle oplysninger om håndtering af batterier:






Et batteri må kun udskiftes med et andet af samme klasse og kvalitet.
Batterierne må ikke oplades eller genaktiveres på nogen anden måde.
De må ikke åbnes, smides i åben ild eller kortsluttes.
Opbevar altid batterierne utilgængeligt for børn. Batterier kan være
fatale, hvis de sluges.
Opbevar batterierne og vægten utilgængeligt for babyer og småbørn.
Søg straks læge, hvis et batteri sluges.
Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, såsom solstråler, ild osv.
Dette kan øge risikoen for lækage. Manglende overholdelse af dette
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kan føre til beskadigelse og, under visse omstændigheder, endog, at
batterierne eksploderer.
Tag straks et afladet batteri ud af vægten. I modsat fald er der risiko for
lækage. Tag beskyttelseshandsker på og rengør batterirummet med en
tør klud, hvis et batteri lækker.
Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, hvis et batteri lækker. Skyl
straks alle de dele kroppen, der er kommet i kontakt med batterisyre,
med rigeligt rent vand og søg læge.
Hvis apparatet ikke bruges i en længere periode, skal batterierne tages
ud af batterirummet.
Manglende overholdelse af dette kan føre til beskadigelse og, under
visse omstændigheder, endog, at batterierne eksploderer. Jf. afsnittet
“Skifte batteri” for Runtastic LIBRA for oplysninger om udskiftning af
batteriet i vægten.

GENEREL VEJLEDNING
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Apparatet er beregnet til personlig brug, det er ikke beregnet til
lægelig eller kommerciel brug.
Bemærk venligst, at måletolerancer, af tekniske årsager, er mulige,
da vægten ikke er beregnet til professionel lægelig brug.
Vægtens maksimale kapacitet er 180 kg (396.8 lb). Resultaterne af
vægtmåling og knoglemasse bestemmelse vises i 100 g intervaller
(0,2 lb).
Resultaterne af kropsfedt, kropsvæskeindhold og muskelmasse
målingerne vises i 0,1 % intervaller.
Kaloriekvoter vises i 1 kcal intervaller.
Anbring vægten på et plant og hårdt gulv. Der er behov for en fast
gulvbelægning for at opnå korrekte målinger. Hvis vægten tændes
eller flyttes, vil “0.0” begynde at blinke på displayet. Der indstilles et
nyt nulpunkt.
Reparationer må kun udføres af autoriserede forhandlere.
Kontrollér batterierne, før der indgives klager, og skift dem, hvis
nødvendigt.
Opbevaring og vedligeholdelse: Nøjagtigheden af målingerne og
apparatets levetid afhænger af, at det håndteres omhyggeligt.
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FORSIGTIG
• Apparatet skal rengøres fra tid til anden. Brug ikke stærke
rengøringsmidler.
• Runtastic LIBRA vægten virker også i fugtige omgivelser, såsom i
badeværelser. Kondensvand på vægten (forårsaget af varme
brusebade osv.) vil ikke skade vægten. Vægten må ikke nedsænkes
i vand. Undlad at skylle vægten under rindende vand. Undgå at
spilde store mængder vand på vægten. Tør glasoverfladen
omhyggeligt af, før der trædes op på vægten, for at undgå at glide.
• Anbring ikke andre genstande på vægten, når det ikke er i brug.
• Beskyt apparatet mod stød, fugt, støv, kemikalier, ekstreme
temperatursvingninger og hold det væk fra varmekilder (komfur,
radiator).
• Undgå at vægten udsættes for høje temperaturer eller stærke
elektromagnetiske felter.
REPARATION
Forsigtig
• Forsøg ikke at åbne eller reparere apparatet, ellers kan korrekt drift
ikke længere garanteres. Manglende overholdelse af dette vil
medføre, at garantien bortfalder.
• Ret henvendelse til en autoriseret forhandler for reparation.
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BESKRIVELSE AF APPARATET
Oversigt
1. Elektroder = ledende ITO-belægning (ITO refererer til en indiumtinoxid
beklædning på vægtens overflade).
2. Display

1. Elektrode = ledende ITO belægning
BORTSKAFFELSE
Batterier er farligt affald. Batterier kan bortskaffes korrekt af butikker, der
sælger batterier, og på de kommunale indsamlingssteder, hvor der er
dertil indrettede beholdere. Hvis du ønsker at kassere apparatet, skal det
bortskaffes i overensstemmelse med de gældende lokale regler og
forskrifter. Bortskaffelsen af apparatet skal være i overensstemmelse med
Waste Electrical and Electronic Equipment EU-direktiv 2002/96/EF - WEEE.
Dit kommunale indsamlingssted kan give dig de relevante oplysninger.
KRIPPL-WATCHES
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41,
4600 Wels, Østrig
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Emballagen skal også bortskaffes i henhold til de gældende regler. Dit
kommunale indsamlingssted kan give dig de relevante oplysninger.
FØRSTE BRUG
Indsæt batterierne
Batterierne er pakket for sig og sidder ikke i batterirummet
endnu. Fjern den beskyttende film fra batterierne og indsæt
dem med den korrekte polaritet. Hvis vægten ikke virker,
tages batteriet helt ud og indsættes igen.
Installation af vægten
Anbring vægten på et plant og fast gulv. Brug de
medfølgende gulvtæppe fødder ved brug på gulvtæppe.
Korrekt måling kræver et fast gulv.
Download app'en
Download den gratis Runtastic Libra app fra App Store.

Scan QR-koden eller indtast følgende URL: www.runtastic.com/apps/libra
Bemærk: Runtastic Libra app'en kræver iOS 7. Hvis iOS 7 endnu ikke er
installeret på din Apple-enhed, skal den opdateres først. Mere information
kan findes på Apples websted.
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Starte app'en

Start Runtastic Libra app'en nu.
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Opret en ny Runtastic konto eller log ind med din eksisterende Runtastic
konto.

9

Opret forbindelse til Runtastic LIBRA.
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Vælg indstillingen "Connect your smartphone with your Runtastic LIBRA”
(Forbind din smartphone til din Runtastic LIBRA).

Tryk på knappen på vægtens bagside samtidig med, at du holder din
smartphone nær vægten. Bluetooth-symbolet på displayet begynder at
blinke, og din smartphone vil blive forbundet automatisk.
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Opret den første bruger på vægten

Angiv dine initialer og foretrukne vægtenhed.
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Det er tid til din første måling! Tag først dine sko og strømper af for at
opnå nøjagtige resultater. Tryk derefter på knappen, når du er klar, og
træd op på vægten.

Tillykke, du har konfigureret Runtastic LIBRA.
Besøg venligst
information

vores

support-side
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help.runtastic.com

for

yderligere

INFORMATION
Måleprincippet
Denne vægt virker ved hjælp af bioelektrisk impedans analyse, BIA, hvor
umærkelig, fuldstændig harmløs og sikker vekselstrøm anvendes til at
måle kropsdataene på få sekunder.
Ved at måle elektrisk modstand (impedans) og medtage konstanter samt
individuelle værdier (alder, højde, køn og aktivitetsniveau), kan en persons
kropsfedt og andre kropsdata bestemmes. Muskelvæv og vand er
kendetegnet ved god elektrisk ledningsevne og har derfor en lavere
modstand.
Knogle- og fedtvæv derimod er kendetegnet ved lav ledningsevne, da
fedtceller og knogler stort set ikke leder strøm på grund af deres høje
modstand.
Bemærk, at værdierne opnået med den diagnostiske vægt blot
repræsenterer en tilnærmelse til kroppens faktiske sundhedsmæssige
analytiske værdier. Kun en speciallæge er i stand til præcist at bestemme
kropsfedt, væskeindhold, muskel- og knoglemasse ved hjælp af
medicinske procedurer (f.eks. med en CAT-scanning).
Generelle tips
Hvis det er muligt, skal du altid veje dig på samme tidspunkt af
dagen (helst om morgenen), efter toiletbesøg, på tom mave og uden
tøj på for at opnå sammenlignelige resultater.
•

•
•
•

Vigtigt for målingen: Kropsfedt kan kun måles med bare fødder og
let fugtige fodsåler (brug dog ikke creme på dine fødder). Meget
tørre eller barkede fødder kan føre til unøjagtige resultater på grund
stærkt reduceret ledningsevne.
Stå oprejst og stille under målingen.
Vent cirka 15 minutter efter, at du er stået op, for at væsken i
kroppen skal blive fordelt jævnt.
Det er vigtigt at bemærke, at kun de langsigtede tendenser tæller. I
almindelighed skyldes kortvarige vægtudsving over et par dage
væsketab. Men kropsvæske er afgørende for dit velbefindende.
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Begrænsninger
Afvigelser og usandsynlige værdier kan opstå under bestemmelse af
kropsfedt og andre data hos:
•
•
•
•
•
•

børn under 10 år,
gravide kvinder,
personer med feber, der undergår dialyse behandling, med ødem
symptomer eller osteoporose,
personer, der tager hjerte-kar medicin (for deres hjerte-kar-system)
personer, der tager vasodilaterende midler eller vasokonstriktorer,
personer med betydelige anatomiske forskelle i deres ben i forhold
til deres samlede højde (markant kort eller lang benlængde).

SET-UP
Angiv venligst dine data, før du bruger vægten. For levering inden for
Europa, er vægtenheden forindstillet til "kg". For levering i USA og Canada
er vægtenheden forindstillet til "lb". Du kan ændre både vægtenhed og
andre enheder i app'en.
Brugerdata indstillinger
For at bestemme dit kropsfedt og andre kropsdata skal du gemme dine
personlige brugerdata.
Vægten kan gemme oplysninger om op til 8 brugere, hvilket også giver, for
eksempel, andre familiemedlemmer mulighed for at gemme og få adgang
til deres personlige indstillinger.
Aktivitetsniveau
Mellemlange og langsigtede iagttagelser er afgørende, når der vælges
mellem de forskellige aktivitetsniveauer.
Fysisk aktivitetsniveau
1
Forholdsvis inaktiv: Hvorvidt du tilbringer det meste af tiden
siddende eller liggende i din fritid eller i arbejdstiden. Omfatter oftest:
ældre og personer med fysiske handicaps.
2
Lejlighedsvis aktiv: Du er lidt aktive i løbet af din fritid og på
arbejdet, men sidder stadig ned det meste af dagen. Omfatter oftest:
kontoransatte, studerende osv.
3
Moderat aktiv: Du er moderat aktive og vælger regelmæssigt
stående aktiviteter eller aktiviteter med bevægelse. Omfatter også
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personer, der motionerer regelmæssigt trods et skrivebordsjob. Omfatter
oftest: samlebåndsarbejdere, håndværkere osv.
4
Ganske aktiv: Du er konstant på farten i din fritid, og/eller du er på
benene hele dagen på arbejdet. Omfatter oftest: medarbejdere i serviceindustrien, sælgere og medarbejdere i sygeplejen.
5
Meget aktiv: Både din fritid og din karriere er fyldt med fysisk
krævende aktivitet. Omfatter oftest: bygningsarbejdere, landmænd,
professionelle atleter osv.
Dit kropsfedt og de andre værdier kan kun bestemmes, når alle
parametrene er blevet indtastet i Libra app'en.
MÅLE
Anbring vægten på et plant og fast gulv, som beskrevet ovenfor.
Kun vægtmåling
Gå op på vægten.
Displayet viser "0.0." Nu er vægten klar til at måle din vægt. Stå stille med
vægten fordelt ligeligt på begge ben. Vægten vil begynde at måle med
det samme.
Bemærk: Dine fødder, ben, lægge og lår må ikke røre hinanden. Ellers kan
målingen ikke udføres korrekt. Vægten vil begynde at måle med det
samme.
Følgende værdier vises:
1. Vægt i kg/lb/st afhængigt af dine indstillinger
2. Kropsfedt i % med BF-fortolkning
3. Kropsvæske i %
4. Muskelmasse i %
5. Knoglemasse i kg/lb/st afhængigt af dine indstillinger
6. Basalstofskifte i kcal (BMR)
7. Aktivt stofskifte i kcal (AMR)
Slukke vægten
Vægten slukker automatisk efter cirka 8 sekunder.
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VURDERING AF RESULTATERNE
Kropsfedt
Vurderingen af kropsfedtet illustreres ved en bjælke under visningen af dit
kropsfedt. Nedenstående kropsfedt værdier i % er vejledende (kontakt
venligst din læge for yderligere oplysninger!).
Mand
Alder

Lavt

Normalt

Højt

Meget højt

10-29

<11

11-24

25-35

>35

30-59

<13

13-25

26-35

>35

60-69

<12

12-25

26-35

>35

>70

<12

12-29

30-35

>35

Alder

Lavt

Normalt

Højt

Meget højt

10-29

<23

23-34

35-45

>45

30-59

<23

23-34

35-45

>45

60-69

<23

23-34

35-45

>45

>70

<23

23-37

38-45

>45

Kvinde

Lavere værdier ses ofte hos atleter. Værdier, som ligger under disse
vejledende værdier, kan opnås afhængigt af typen af sport,
træningsintensitet og fysisk forfatning. Bemærk dog, at ekstremt lave
værdier kan udgøre sundhedsfare.
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Kropsvæske indhold
Andelen af kropsvæske i % ligger normalt inden for følgende intervaller:
Mand
Alder

Lavt

Normalt

Højt

10-29

<55

55-75

>75

30-49

<50

50-70

>70

>50

<48

48-68

>68

Alder

Lavt

Normalt

Højt

10-29

<52

52-72

>72

30-49

<40

40-60

>60

>50

<45

45-65

>65

Kvinde

Kropsfedt indeholder forholdsvis lidt vand. Derfor kan indholdet af
kropsvæske hos personer med en høj kropsfedtprocent være under disse
vejledende værdier. Mens disse værdier kan overskrides hos
udholdenheds-atleter på grund af lavt kropsfedt og høj muskelmasse.
Bestemmelsen af indholdet af kropsvæske med denne vægt er ikke egnet
til at drage medicinske konklusioner vedrørende for eksempel
aldersrelateret væskeophobning. Rådfør dig med din læge, hvis det er
nødvendigt. I almindelighed bør man sigte mod højt indhold af
kropsvæske.
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Muskelmasse
Muskelmassen i % ligger normalt inden for følgende intervaller:
Mand
Alder

Lavt

Normalt

Højt

10-29

<40

40-50 %

>50

30-59

<33

33-45 %

>45

60-69

<32

32-40 %

>40

>70

<30

30-35 %

>35

Alder

Lavt

Normalt

Højt

10-29

<35

35-45 %

>45

30-59

<28

28-40 %

>40

60-69

<23

23-35 %

>35

>70

<23

23-30 %

>30

Kvinde

Knoglemasse
Ligesom resten af vores krop er vores knogler udsat for naturlig
opbygning, nedbrydning og aldringsprocesser. Knoglemassen øges hurtigt
i barndommen og når sit højdepunkt i 30-40 års alderen.
Med alderen aftager vores knoglemasse let. Sund kost (især calcium og Dvitamin) og regelmæssig motion bidrager til at bekæmpe denne
nedbrydning til en vis grad. Ved at opbygge muskler kan du derudover
øge skelettets stabilitet. Bemærk, at denne vægt ikke viser indholdet af
calcium
i
dine
knogler,
men
bestemmer
vægten
af
alle
knoglekomponenter
(organisk
og
uorganisk
stof
plus
væske).
Knoglemasse kan næsten ikke påvirkes, men visse faktorer (vægt, højde,
alder, køn) kan føre til små udsving. Der er ingen anerkendte retningslinjer
eller anbefalinger til rådighed.
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Forsigtig:
Knoglemasse må ikke forveksles med knogletæthed. Knogletæthed kan
kun bestemmes ved en lægeundersøgelse (f.eks. CAT-scanning, ultralyd).
Derfor er det ikke muligt at drage konklusioner om ændringer i knogler og
knoglehårdhed (f.eks. osteoporose) med denne vægt.
BMR
Basalstofskiftet (BMR) angiver mængden af energi, som kroppen bruger
ved fuldstændig hvile for at opretholde dens grundlæggende vitale
funktioner (f.eks når man ligger i sengen i 24 timer). Denne værdi
afhænger i høj grad af vægt, højde og alder. På denne diagnostiske vægt
er det angivet i kcal/dag og beregnet på grundlag af den videnskabeligt
anerkendte Harris-Benedict formel.
Denne mængde energi svarer til din krops basale energibehov og skal
leveres i form af fødevarer. Det kan være skadeligt for dit helbred at
indtage mindre energi over en længere periode.
AMR
Det aktive stofskifte (AMR) er den mængde energi, som kroppen anvender
pr. dag, når den er aktiv. En persons energiforbrug øges ved stigende
fysisk aktivitet og bestemmes af Runtastic LIBRA på baggrund af det
aktivitetsniveau (1-5), du har indtastet.
For at opretholde din nuværende vægt skal energien, som kroppen bruger,
gives igen i form af mad og drikke.
Hvis der leveres mindre energi, end der bruges, over en længere periode,
vil det resultere i vægttab. På den anden side vil det føre til vægtøgning,
hvis der leveres mere energi, end der bruges pr. dag (AMR), over en
længere periode.
Tid som en faktor, der vedrører resultaterne
Bemærk, at kun langsigtet tendens har betydning. Normalt kan kortvarige
vægtudsving inden for et par dage forklares ved væsketab. Fortolkningen
af resultaterne afhænger af samlede vægtændringer og ændringer i
procentdelen af kropsfedt, kropsvæske og muskelmasse, samt af den
tidsramme hvori disse ændringer opstår. Der skal sondres mellem hurtige
ændringer inden for et par dage og ændringer på mellemlangt sigt
(indenfor uger) og langsigtede ændringer (måneder). Grundlæggende
skyldes kortvarige vægtudsving næsten udelukkende ændringer i
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væskeindholdet, mens mellem- og langvarige udsving kan skyldes
ændringer i kropsfedt og muskelmasse.
• Hvis din vægt falder inden for en kort periode, men dit kropsfedt
stiger eller forbliver konstant, har du blot tabt vand - for eksempel
efter træning, en tur i saunaen eller en diæt alene med henblik på
hurtigt vægttab.
• Hvis din vægt øges på mellemlangt sigt, og dit kropsfedt falder eller
forbliver konstant, kan du have opbygget værdifuld muskelmasse.
• Hvis din vægt og fedtprocent falder samtidigt, og din muskelmasse
forbliver konstant eller stiger, virker din diæt.
• Ideelt set bør du ledsage en diæt med fysisk aktivitet, fitness eller
styrketræning. Dette giver dig mulighed for at øge din muskelmasse
på mellemlang sigt.
• Kropsfedt, kropsvæske og muskelmasse kan ikke summeres
(muskelvæv indeholder også dele af kropsvæske).
SKIFTE BATTERI
Vægten har en "lavt batteriniveau indikator". Når vægten anvendes med for
lavt batteriniveau, vil den vise "Lo" og slukke automatisk. I så fald skal
batterierne udskiftes (3 x 1.5 V AAA).
Bemærk:
• Et batteri må kun udskiftes med et andet af samme klasse og
kvalitet.
• Brug ikke genopladelige batterier.
• Brug batterier uden tungmetaller.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Apparatet skal rengøres fra tid til anden. Brug en fugtig klud til rengøring.
Kom lidt rengøringsmiddel på kluden, hvis nødvendigt.
Forsigtig
• Undlad at bruge stærke opløsnings- og rengøringsmidler!
• Kom ikke apparatet ned i vand!
• Vask ikke apparatet i opvaskemaskinen!
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HVAD SKAL DU GØRE, HVIS DU HAR PROBLEMER?
Den maksimale belastning på 180 kg blev overskredet.
Må kun belastes op til 180 kg.
Fedtprocenten ligger uden for måleområdet (mindre end 5 % eller større end
50 %).
Gentag målingen med bare fødder eller fugt dine fødder en anelse.
Batterierne i vægten er ved at være afladede.
Skift batterierne i vægten.
Vægten har et falsk nulpunkt.
Vent, indtil vægten slukker af sig selv igen, Aktivér nu vægten korrekt, vent
til displayet viser "0.0" og gentag derefter målingen.
Tilslutningsproblemer
Hvis din smartphone ikke forbindes med Runtastic LIBRA inden for cirka 3
minutter, skal batterierne tages ud for en kort stund. Når batterierne er blevet
sat i igen, bør forbindelsen virke problemfrit.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
R&TTE Direktiv 1999/5/EF, EU Direktiv 2011/65/EU (RoHS):
Resumé
af
Overensstemmelseserklæringen:
Krippl-Watches
erklærer
hermed,
at
Bluetooth
vægten
(art.nr.
RUNSCA1W og
RUNSCA1B, model: Runtastic Libra) overholder de grundlæggende krav
i RoHS Direktiv 2011/65/EU og andre relevante bestemmelser i R&TTE
Direktiv 1999/5/EF.
Du kan få adgang til Overensstemmelseserklæringen i sin
helhed på følgende websted: www.runtastic.com
GARANTI
Vi giver 24 måneders garanti for dette produkt. Garantiperioden starter
fra købsdatoen (kvittering, købsbevis). I denne periode reparerer vi
eventuelle
fejl, som
følge
af
materialefejl
eller
funktionsfejl,
gratis, undtagen: batterier, forkert håndtering, fald, stød eller lignende.
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Hvis du ønsker at indsende en klage, har du følgende muligheder:
α) Kontakt din forhandler eller
β) Skriv en email til: service@runtastic.com

Runtastic.com
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