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SISÄLTÖ 

1x Runtastic LIBRA, 
3x 1.5V AAA Alkaliparistoja,  
4x Mattojalusta ja 
1x Pika-asennusopas  
 
Pika-asennusopas, mattojalusta ja paristot on sijoitettu syvennykseen 
vaa'an alle.  

 

SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS 

On syytä välttää erittäin voimakkaita magneettikenttiä (e.g. muuntajat), sillä 
ne voivat aiheuttaa häiriöitä signaaliin. Näiden ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi johtaa vaa'an vioittumiseen tai häiriöihin. 
 
JOHDANTO 

Ominaisuudet 
Runtastic LIBRA on suunniteltu painon mittaamiseen ja henkilökohtaisten 
kuntotietojen analysointiin. 
 
Vaaka on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön ja se sisältää seuraavat 
diagnostiikkatoiminnot kahdeksan henkilön käyttöön: 

• Painon mittaaminen, 
• Kehon rasvaprosentin määrittäminen, 
• Kehon veden määrä, 
• Lihasmassa, 
• Luumassa ja 
• perusaineenvaihdunta (BMR) ja aktiiviaineenvaihdunta (AMR). 

 

SYMBOLIT 

Tässä ohjekirjassa on käytetty seuraavia symboleita: 
 

Vaara: VAARA osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa 
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos ei vältetty. 

 
Varoitus: VAROITUS osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa 
vähäisiin tai pieniin vammoihin, jos ei vältetty. 
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TURVAOHJEET 

Ole hyvä ja lue nämä ohjeet huolellisesti, pidä ne käyttäjien ulottuvilla ja 
noudata ohjeita. 

 
Vaara 

• Vaakaa ei saa käyttää henkilö, jolla on käytössä lääkinnällinen 
laite (esim. tahdistin). Niiden toiminta voi vaarantua. 

• Ei tarkoitettu käytettäväksi raskauden aikana. 
• Älä astu vaa'an ulkoisen reunan yhdelle sivulle - 

kaatumisvaara! 
• Pidä pakkausmateriaali lasten ulottumattomissa (tukehtumisvaara). 
• Varoitus, älä astu vaa'alle märillä jaloilla tai astu vaa'alle, kun sen 

pinta on märkä - liukastumisvaara! 
 

LAPSIA JA HUOLLETTAVIA HENKILÖITÄ KOSKEVAT VAARAT 

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu alle 10-vuotiaiden lasten tai sellaisten 
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen kyky on 
rajoittunut tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja/tai tietoa, muuten kuin 
heidän turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan vastaavan henkilön 
valvonnan alaisuudessa, tai jos he saavat tältä henkilöltä ohjeet laitteen 
käyttöön ja ymmärtävät sen mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä 
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, muuten kuin 
valvonnan alaisena. 
 
PARISTOJEN TOIMINTA 

Runtastic LIBRA käyttää kolmea 1.5V AAA alkaliparistoa. Seuraavassa tietoa 
paristojen käsittelystä: 
 
 Vaihda paristo vain toiseen laadultaan ja luokitukseltaan vastaavaan 

paristoon. 
 Paristoja ei saa ladata tai uudelleenaktivoida muilla tavoin; niitä ei saa 

avata, heittää tuleen tai aiheuttaa oikosulkua. 
 Säilytä paristot aina lasten ulottumattomissa. Paristot ovat 

hengenvaarallisia nieltäessä.  
 Säilytä paristoja ja vaakaa vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa. 

Jos paristo on nielty, hakeudu välittömästi lääkäriin. 
 Älä jätä paristoja kuumiin paikkoihin, kuten auringon valoon, tulen 

lähelle jne. Tämä voi lisätä vuotamisvaaraa. Näiden ohjeiden 
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noudattamatta jättäminen voi johtaa vahingoittumiseen, ja joissakin 
tapauksissa jopa paristojen räjähtämiseen. 

 Poista tyhjä paristo vaa'asta välittömästi. Muuten on vaarana sen 
vuotaminen. Jos paristo vuotaa, puhdista paristokotelo kuivalla 
kankaalla hanskoja käyttäen. 

 Jos paristo vuotaa, vältä kosketusta ihoon, silmiin ja limakalvoihin. 
Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä kaikki kehon osat, jotka ovat 
joutuneet kosketukseen pariston hapon kanssa ja ota yhteyttä lääkäriin.  

 Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, poista paristot kotelosta. 
 Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 

vahingoittumiseen, ja joissakin tapauksissa jopa paristojen 
räjähtämiseen. Vaa'an paristojen vaihtoa varten lue osa Runtastic 
LIBRAn "Paristojen vaihtaminen" 

 
YLEISOHJEET 
 

• Tämä laite on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön, sitä ei ole tarkoitettu 
lääketieteelliseen tai kaupalliseen käyttöön. 

• Huomaa, että mittaustoleranssit ovat mahdollisia, johtuen teknisistä 
syistä, koska vaakaa ei ole tarkoitettu ammattimaiseen 
lääketieteelliseen käyttöön. 

• Vaa'an enimmäiskapasiteetti on 180 kg. Painon mittauksen ja 
luumassan määrityksen tulokset näytetään 100 g tarkkuudella. 

• Kehon rasvan, vesimäärän ja lihasmassan mittauksen tulokset 
näytetään 0,1 % tarkkuudella. 

• Kalorimäärä näytetään 1 kcal tarkkuudella. 
• Aseta vaaka tasaiselle ja kovalle lattialle; kiinteä alusta vaaditaan 

oikeaa mittausta varten. Jos vaaka on päällä ja sitä siirretään, "0.0" 
alkaa vilkkua näytöllä. Uusi nollapiste on asetettu. 

• Korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu jälleenmyyjä. 
• Tarkista paristot ennen valitusten tekemistä ja vaihda ne tarvittaessa. 
• Säilytys ja huolto: Mitattujen arvojen tarkkuus ja laitteen tarkkuus 

riippuu sen huolellisesta käsittelystä. 
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VAROITUS 
• Laite on puhdistettava säännöllisesti. Älä käytä voimakkaita 

puhdistusaineita.  
• Runtastic LIBRA vaaka toimii myös kosteissa tiloissa, kuten 

kylpyhuoneissa. Vaa'alle tiivistynyt vesi (mikä johtuu kuumasta 
suihkusta tms.) ei vahingoita vaakaa. Vaakaa ei saa upottaa veteen. 
Älä huuhtele vaakaa juoksevan veden alla. Vältä kaatamasta suuria 
määriä vettä vaa'an päälle. Ennen vaa'alle astumista kuivaa lasipinta 
huolellisesti välttääksesi liukastumista.  

• Älä aseta muita esineitä vaa'alle, kun se ei ole käytössä. 
• Suojaa laitetta iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, 

äärimmäisiltä lämpötilamuutoksilta ja pidä se kaukana 
lämpölähteistä (uuni, lämpöpatteri). 

• Pidä uuni kaukana korkeista lämpötiloista tai vahvoista 
sähkömagneettikentistä. 

 

KORJAUS 

 
Varoitus 

• Älä avaa tai korjaa laitetta; muuten sen täydellistä toimintaa ei voida 
enää taata. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen mitätöi laitteen 
takuun. 

• Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään korjausta varten. 
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LAITTEEN KUVAUS 

Yleiskuva 
1. Elektrodit = johtava ITO-pinnoite (ITO viittaa indium-tina-oksidi 
pinnoitteeseen vaa'an pinnalla). 
 
 

 
 

 

HÄVITTÄMINEN 
Paristot ovat ongelmajätettä. Paristo voidaan hävittää oikein paristoja 
myyvissä liikkeissä tai kunnallisissa kierräytyspisteissä, joissa on 
asianmukaiset keräysastiat. Jos haluat hävittää laitteen, noudata paikallisia 
asiaa koskevia määräyksiä ja lakeja. 
Laitteen hävittämisen on tapahduttava sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
annetun EU-direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti.  Kunnallinen 
kierrätyspiste antaa asiaa koskevaa tietoa. 
 
KRIPPL-WATCHES  
Warenhandels GmbH  
Maria-Theresia-Straße 41,  
4600 Wels, Itävalta 

2. Näyttö 

1. Elektrodi = johtava ITO-pinnoite 
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Hävitä myös pakkausmateriaali asiaa koskevien määräysten mukaisesti. 
Kunnallinen kierrätyspiste antaa asiaa koskevaa tietoa. 
 

ENSIMMÄINEN TOIMENPIDE 

Paristojen asettaminen 
Paristot on pakattu erikseen eivätkä ne ole vielä 
paristokotelossa. Poista paristojen suojamuovi ja aseta ne 
napojensa mukaan paikalleen. Jos vaaka ei toimi, poista 
paristot täysin ja aseta ne takaisin uudestaan. 
 
Vaa'an asentaminen 
Aseta vaaka tasaiselle ja kiinteälle alustalle. Käytä mukana 
tullutta mattojalustaa matolla käyttöä varten. Kiinteä alusta 
vaaditaan oikeaa mittausta varten. 
 
Lataa sovellus 
Lataa ilmainen Runtastic Libra-sovellus App Storesta. 
 

 
 
Lue QR-koodi tai mene osoitteeseen: www.runtastic.com/apps/libra 
 
Huomaa: Runtastic Libra-sovellus vaatii iOS 7:n. Jos iOS 7 ei ole vielä 
asennettuna Apple-laitteeseesi, sinun on päivitettävä laitteesi ensin. 
Lisätietoa Applen nettisivuilta. 
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Sovelluksen avaaminen 
  

 
 
 
 
 
 
 

Avaa nyt Runtastic Libra-sovellus. 
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Luo uusi Runtastic-tili tai kirjaudu sisään jo olemassa olevaan Runtastic-
tiliisi. 
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Yhdistä Runtastic.LIBRAn kanssa. 
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Valitse toiminta "Yhdistä älypuhelin Runtastic LIBRAan." 
 

 
 
Paina vaa'an takana olevaa painiketta pitäessäsi älypuhelintasi lähellä 
vaakaa. Näytön Bluetooth-symboli alkaa vilkkua ja älypuhelin yhdistyy 
automaattisesti. 
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Aseta vaakaan ensimmäinen käyttäjä 
 

 
 
Anna etukirjaimesi ja haluttu painoyksikkö. 
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On ensimmäisen mittauksesi aika! Riisu ensin kengät ja sukat tarkkojen 
tulosten saamiseksi. Kun olet valmis, paina painiketta ja astu vaa'alle. 
 

  
 
Onnittelut, olet nyt konfiguroinut Runtastic LIBRAn. 
 
Lisätietoja varten käy sivuillamme help.runtastic.com 
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TIETOA 

Mittausperiaate 
Tämä vaa'an toiminta perustuu biosähköiseen impedanssianalyysiin (BIA), 
jossa huomaamaton, täysin vaaraton ja turvallinen vaihtovirta mittaa kehon 
arvoja muutamassa sekunnissa. 
Sähköisellä resistenssimittauksella (impedenssi) ja lisäämällä vakaita sekä 
henkilökohtaisia arvoja (ikä, pituus, sukupuoli ja aktiivisuustaso) voidaan 
määrittää henkilön rasvaprosentti ja muut kehon arvot. Lihaskudos ja vesi 
ovat ominaisuuksiltaan hyvin sähköä johtavia ja tästä syystä 
alempiresistenssisiä.   
Luu- ja rasvakudos taas ovat ominaisuuksiltaan huonosti sähköä johtavia, 
koska rasvasolut ja luut eivät juurikaan johda sähköä johtuen niiden 
korkeasta resistenssistä. 
Huomaa, että diagnostiikkavaa'an arvot edustavat vain lähiarviota kehon 
todellisista lääketieteellisistä analyysiarvoista. Vain lääketieteen 
asiantuntija voi määrittää tarkasti rasvaprosentin, vesimäärän, lihas- ja 
luumassan lääketieteellisten toimenpiteiden kautta (esim. CAT-skannaus). 
 
Yleisvinkit 

Jos mahdollista, punnitse itsesi aina samaan aikaan päivästä 
(mielellään aamulla), vessassa käynnin jälkeen, tyhjällä vatsalla ja 
ilman vaatteita saadaksesi verrattavia tuloksia. 

• Tärkeitä seikkoja mittauksessa: Kehon rasvaprosentti voidaan mitata 
vain avojaloin ja hieman kosteilla jalanpohjilla (älä kuitenkaan käytä 
voiteita jalkoihin). Erittäin kuivat tai kovettuneet jalat voivat johtaa 
epätarkkoihin tuloksiin, mikä johtuu rajoittuneesta sähkön 
johtavuudesta. 

• Seiso suorassa ja paikallaan mittaustoimenpiteen aikana. 
• Odota noin 15 minuuttia ylös nousemisen jälkeen, jotta kehon neste 

ehtii jakautua tasaisesti. 
• On tärkeää huomata, että vain pitkän ajan vaihtelut voidaan laskea. 

Yleensä lyhyen ajan muutokset, muutaman päivän sisällä tapahtuvat 
painon vaihtelut johtuvat yleensä nestevaihtelusta. Kehon vesi on 
kuitenkin elintärkeää kehosi hyvinvoinnille. 
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Rajoitukset 
Seuraavissa tapauksissa voi syntyä poikkeuksia ja epätodennäköisiä arvoja 
kehon rasvaprosentin määrityksessä ja muissa mittauksissa: 
 

• alle 10-vuotiaat lapset, 
• raskaana olevat naiset, 
• kuumeiset henkilöt, dialyysihoidossa olevat henkilöt, turvotusoireet 

tai osteoporoosi, 
• henkilöt, jotka ovat sydän- ja verisuonilääkityksessä, 
• henkilöt, jotka käyttävät verisuonia supistavia tai laajentavia aineita,  
• henkilöt, joilla on merkittäviä anatomisia eroja jalkojen ja koko kehon 

pituuden suhteessa (merkittävästi lyhyemmät tai pidemmät jalat). 

 
ASETUKSET 

Syötä tietosi ennen vaa'an käyttöä. Euroopaan lähetetyissä tuotteissa 
tehdasasetusten painoyksikkö on "kg". U.S.A.:n ja Kanadan tuotteissa 
tehdasasetusten painoyksikkö on "lb". Voit muuttaa molempia 
painoyksikköjä ja muita yksikköjä sovelluksessa.  
 
Käyttäjätietojen asetus 
Kehon rasvaprosentin ja  muiden kehon mittojen määrittämiseksi on 
tallennettava henkilökohtaiset käyttäjätiedot. 
Vaaka voi tallentaa kahdeksan käyttäjän tiedot, mikä sallii esimerkiksi 
muiden perheenjäsenten tallentaa ja käyttää henkilökohtaisia asetuksia. 
 
Aktiivisuustaso 
Keskipitkän ja pitkän aikavälin tarkkailu on tärkeää eri aktiivisuustasojen 
valintaa varten. 
 
Fyysisen aktiivisuuden aktiivisuustaso 
1 Suhteellisen epäaktiivinen: Jos käytät vapaa-aikanasi ja työaikana 
suurimman osan ajasta istuen tai maaten. Sisältää usein: vanhukset ja 
henkilöt, joilla fyysisiä rajoitteita. 
2 Satunnaisen aktiivinen: Olet ajoittain aktiivinen vapaa-ajalla ja töissä; 
kuitenkin viettäen suurimman osan päivästä istuen. Sisältää usein: 
toimistoympäristössä työskentelevät, opiskelijat jne. 
3 Kohtalaisen aktiivinen: Olet melko aktiivinen ja otat säännöllisesti osaa 
liikkuviin ja seisoen tehtäviin toimiin. Sisältää myös henkilöt, jotka 
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harrastavat liikuntaa säännöllisesti, vaikka ovatkin istumatyössä. Sisältää 
usein: liukuhihnalla työskentelevät, käsityöläiset jne.  
4 Melko aktiivinen: Olet jatkuvasti liikkeessä vapaa-ajalla ja/tai olet 
jaloillasi koko työpäivän. Sisältää usein: teollisuuden palvelutyöntekijät, 
myyntiedustajat ja sairaanhoitohenkilöstön. 
5 Erittäin aktiivinen: Vapaa-aika ja työaika ovat täynnä fyysisesti vaativaa 
toimintaa. Sisältää usein: rakennustyöntekijät, maanviljelijät, 
ammattiliikkujat jne. 
 
Rasvaprosenttisi ja muut arvot voidaan määrittää vasta, kun kaikki 
parametrit on syötetty Libra sovellukseen. 
 
MITTAAMINEN 
Aseta vaaka tasaiselle, kiinteälle lattialle, kuten yllä kuvattu. 
 
Vain painon mittaus 
Astu vaa'alle. 
Näytöllä näkyy "0.0.". Nyt vaaka on valmis painon mittaukseen. Seiso 
paikallasi vaa'alla paino jaettuna tasaisesti molemmille jaloille. Vaaka 
aloittaa mittauksen välittömästi. 
 
Huomaa: Jalkaterät, jalat, pohkeet ja reidet eivät saa koskettaa toisiaan. 
Muuten mittausta ei voi suorittaa oikein. Vaaka aloittaa mittauksen 
välittömästi. 
 
Näytöllä näkyvät seuraavat arvot: 
 
1. Paino kg/lb/st riippuen asetuksista. 
2. Kehon rasva % KR tulkinnalla 
3. Kehon vesimäärä % 
4. Lihasmassa % 
5. Luumassa kg/lb/st riippuen asetuksista 
6. Perusaineenvaihdunta kcal (BMR) 
7. Aktiiviaineenvaihdunta (AMR)  
 
Vaa'an sammuttaminen 
Vaaka sammuu automaattisesti noin 8 sekunnin kuluttua. 
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TULOSTEN ARVIOINTI 

Kehon rasva 
Kehon rasvaprosentin arviointi näytetään näytöllä kehon rasvan alla 
olevassa palkissa. Seuraavat kehon rasva-arvot (%) on tarkoitettu 
ohjeellisiksi (lisätietoja varten ota yhteyttä lääkäriisi!). 
 
Mies 

Ikä Matala Normaali Korkea Erittäin 
korkea 

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 

 
Nainen 

Ikä Matala Normaali Korkea Erittäin 
korkea 

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 

 
Matalia arvoja havaitaan yleensä urheilijoilla. Urheilulajista, harjoittelun 
intensiivisyydestä ja fyysisestä rakenteesta riippuen voidaan saavuttaa 
arvoja, jotka ovat jopa ohjearvoja matalampia. Huomaa kuitenkin, että 
erittäin alhaiset arvot voivat tarkoittaa terveysongelmia. 
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Kehon veden määrä 
Kehon vesisuhde % osuu yleensä seuraavien arvojen sisälle: 
 
Mies 

Ikä Matala Normaali Korkea 

10-29 <55 55-75 >75 

30-49 <50 50-70 >70 

>50 <48 48-68 >68 

 

Nainen  

Ikä Matala Normaali Korkea 

10-29 <52 52-72 >72 

30-49 <40 40-60 >60 

>50 <45 45-65 >65 

 
Kehon rasva sisältää suhteellisen vähän vettä. Tästä syystä henkilöillä, 
joiden rasva-arvo on korkea, veden määrä voi pysyä näiden ohjearvojen 
alapuolella. Kestävyysurheilijoilla nämä arvot voivat kuitenkin ylittyä, mikä 
johtuu alhaisesta rasvaprosentista ja korkeasta lihasmassasta. 
 
Kehon vesimäärän määrittäminen tämän asteikon avulla ei sovi 
lääketieteellisten määritelmien tekemiseen koskien esimerkiksi iästä 
johtuvaa nesteen kertymistä. Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriisi. Yleisesti 
ottaen olisi pyrittävä korkeaan kehon veden määrään. 
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Lihasmassa 
Lihasmassa (%) osuu yleensä seuraavien arvojen sisälle: 
 
Mies 

Ikä Matala Normaali Korkea 

10-29 <40 40-50 % >50 

30-59 <33 33-45 % >45 

60-69 <32 32-40 % >40 

>70 <30 30-35 % >35 

 
Nainen  

Ikä Matala Normaali Korkea 

10-29 <35 35-45 % >45 

30-59 <28 28-40 % >40 

60-69 <23 23-35 % >35 

>70 <23 23-30 % >30 

 
 
Luumassa 
Kuten muukin kehomme, luut altistuvat luonnollisille kehitys-, rappeutumis- 
ja ikääntymisprosesseille. Luumassa lisääntyy nopeasti lapsuusiän aikana 
ja saavuttaa huippunsa 30 ja 40 ikävuoden välillä. 
Iän karttuessa luumassamme heikkenee hieman. Terveellinen ruokavalio 
(erityisesti kalsium ja D-vitamiini) sekä säännöllinen liikunta auttavat 
jossain määrin estämään luiden rappeutumista. Lihaksia kehittämällä voit 
tämän lisäksi lisätä kehon vakautta. Huomaa, että tämä asteikko ei näytä 
luiden sisältämää kalsiumia, mutta se määrittää kaikkien luiden osien 
painon (orgaanisen ja ei orgaanisen aineen sekä veden). Luumassaan on 
vaikea vaikuttaa, kuitenkin jotkut tekijät (paino, pituus, ikä, sukupuoli) 
voivat johtaa hienoisiin poikkeamiin. Tunnettuja ohjeistuksia tai suosituksia 
ei ole saatavilla. 
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Varoitus: 
Älä sekoita luumassaa luutiheyteen. Luutiheys voidaan määrittää vain 
lääketieteellisellä tutkimuksella (esim. CAT-skannaus, ultraäänitutkimus). 
Tästä syystä tällä asteikolla ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä luiden 
ja luiden kovuuden muutoksista (esim. osteoporoosi). 
 
BMR 
Perusaineenvaihduntataso (BMR) osoittaa kehon käyttämän energiamäärän 
täydessä levossa perus elintoimintojen säilyttämiseksi (esim. maatessa 24 
h sängyssä). Tämä arvo riippuu suuresti painosta, pituudesta ja iästä. Tällä 
diagnostiikka-asteikolla tämä ilmoitetaan kcal/päivä ja lasketaan 
tieteellisesti hyväksytyn Harris-Benedict kaavion mukaisesti. 

Tämä energiamäärä vastaa kehosi perus energiantarvetta ja se on 
täytettävä ruoan muodossa. Saamalla vähemmän energiaa pidemmän ajan 
kuluessa voi olla vaarallista terveydelle. 
 
AMR 
Aktiiviaineenvaihduntataso (AMR) on kehosi käyttämä energiamäärä 
päivässä liikkeellä ollessa. Henkilön energiankulutus kasvaa fyysisen 
aktiivisuuden lisääntyessä ja Runtastic LIBRA määrittää tämän perustuen 
syöttämääsi aktiivisuustasoon (1-5). 
Pitääksesi nykyisen painosi kehon käyttämä energia on täytettävä jälleen 
ruoan ja nesteiden muodossa. 
Jos energiaa saadaan vähemmän kuin kulutetaan pidemmän ajan 
kuluessa, tuloksena on painon putoaminen. Toisaalta, jos energiaa 
saadaan enemmän kuin kulutetaan päivän aikana (AMR) pidemmän ajan 
kuluessa, tämä johtaa painon nousuun. 
 
Aikatekijä tuloksien kohdalla 
 
Huomaa, että vain pitempiaikainen suuntaus on merkittävä. Yleensä lyhyen 
ajan sisällä tapahtuvat painon vaihtelut johtuvat yleensä nesteen 
menetyksestä. Tulosten tulkitseminen riippuu yleisistä painon muutoksista 
ja muutoksista kehon rasvaprosentissa, kehon vesimäärässä ja 
lihasmassassa, sekä aikajaksosta jonka aikana nämä muutokset 
tapahtuvat. Nopeat muutokset muutaman päivän sisällä on erotettava 
keskipitkän aikajakson muutoksista (viikkojen aikana) ja pitkän aikajakson 
muutoksista (kuukausia). Yleensä lyhyen aikajakson painovaihtelut johtuvat 
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yksinomaan muutoksista nestemäärässä, kun keskipitkän ja pitkän ajan 
vaihtelut voivat johtua muutoksista kehon rasvassa ja lihasmassassa. 

• Jos painosi laskee lyhyen aikajakson aikana, mutta kehon rasva 
lisääntyy tai pysyy samana, olet vain menettänyt nesteitä - 
esimerkiksi urheilusuorituksen, saunan tai vain nopeaan 
painonpudotukseen tähtäävän dieetin jälkeen. 

• Jos painosi nousee keskipitkän aikajakson aikana ja kehon 
rasvataso laskee tai pysyy samana, olet ehkä kasvattanut tärkeää 
lihasmassaa. 

• Jos painosi ja kehon rasvataso laskevat samaan aikaan ja 
lihasmassa pysyy samana tai nousee, dieettisi toimii. 

• Parhaaseen tulokseen päästäksesi, dieettiin on yhdistettävä fyysinen 
aktiviteetti, kuntoilu tai voimaharjoittelu. Tämä sallii sinun lisätä 
lihasmassaa keskipitkällä aikavälillä. 

• Kehon rasvaa, vesimäärää ja lihasmassaa ei voi laskea yhteen 
(lihasmassa sisältää myös kehon nesteitä). 

 
PARISTOJEN VAIHTAMINEN 
Vaaka on varustettu "paristojen loppumisen osoittimella". Kun vaa'an 
patterit ovat loppumassa, näytöllä näkyy "Lo" ja vaaka sammuu 
automaattisesti. Tässä tapauksessa paristot on vaihdettava (3 x 1.5V AAA). 
 
Huomaa: 

• Vaihda paristo vain toiseen laadultaan ja luokitukseltaan vastaavaan 
paristoon. 

• Älä käytä ladattavia paristoja. 
• Käytä raskasmetalleista vapaita paristoja. 

 

PUHDISTUS JA HUOLTO 

Laite on puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa. 
Voit käyttää liinassa tarvittaessa hieman puhdistusainetta. 
 

Varoitus 
• Älä käytä voimakkaita liuottimia ja puhdistusaineita! 
• Älä upota laitetta veteen! 
• Älä puhdista laitetta astianpesukoneessa! 

 



ONGELMIEN SATTUESSA 

Enimmäiskapasiteetti 180 kg on ylitetty. 
Kuormita vain 180 kg asti.  

Rasvataso on yli mitattavan asteikon (vähemmän kuin 5 % tai yli 50 %) 
Toista mittaus avojaloin tai kastele jalkoja hieman.  

Vaa'an paristot ovat loppumassa. 
Vaihda vaa'an paristot.  

Vaa'an nollapiste on väärä. 
Odota kunnes vaaka sammuu itsestään. Aktivoi vaaka nyt oikein, odota että 
näytöllä näkyy "0.0" ja toista sitten mittaus. 

Yhteysongelmia 
Jos älypuhelimesi ei onnistu yhdistämään Runtastic LIBRAn kanssa 3 minuutin 
sisällä, poista paristot ja odota hetken aikaa. Kun olet palauttanut paristot 
paikalleen, yhteyden pitäisi toimia jälleen sujuvasti. 

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
Radio- ja telepäätelaitedirektiivi 1999/5/EY, EU-direktiivi 2011/65/EU (RoHS):  

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiivistelmä: Krippl-Watches täten 
todistaa, että Bluetooth asteikko (tuotenro.  RUNSCA1W ja RUNSCA1B, malli: 
Runtastic Libra) on RoHS-direktiivin 2011/65/EU perusvaatimusten mukainen 
ja muiden radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY asiaa koskevien 
määräysten mukainen. Pääset lukemaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
kokonaisuudessaan seuraavalta internetsivulta: www.runtastic.com

TAKUU 
Annamme tuotteelle 24 kuukauden takuun. Takuujakso alkaa 
myyntipäivästä (kuitti, ostotodistus). Tämä jakson aikana korjaamme kaikki 
viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai toimintahäiriöistä ilmaiseksi, 
lukuun ottamatta: paristot, väärinkäyttö, putoaminen, iskut tai vastaavat. 
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Jos haluat lähettää valituksen, käytössä on seuraavat vaihtoehdot: 
α) Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
β) Kirjoita sähköpostia osoitteeseen: service@runtastic.com 
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