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INHOUD 

1x Runtastic LIBRA, 
3x 1.5V AAA alkaline batterijen,  
4x tapijtvoeten en 
1x handleiding voor snelle installatie  

 
De handleiding voor snelle installatie, tapijtvoeten en batterijen zitten in 
het opbergvak aan de onderkant van de weegschaal.  

 

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 

Vermijd zeer sterke magnetische velden (vb. transformatoren) omdat die 
de transmissiesignalen kunnen vervormen. Wanneer u deze regel niet 
naleeft, kan dit tot slechte werking en schade aan uw weegschaal leiden. 
 
INLEIDING 

Functies 
De Runtastic LIBRA is ontworpen om te wegen en om uw persoonlijke 
fitnessgegevens te analyseren. 
 
De weegschaal is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en geeft de 
volgende diagnostische functies voor gebruik bij max. 8 personen: 

• Meting van het lichaamsgewicht, 
• Bepaling van het lichaamsvet, 
• Watergehalte in het lichaam, 
• Spiermassa, 
• Beendermassa en 
• BMR en AMR. 

 

SYMBOLEN 

De volgende symbolen worden in deze gebruikershandleiding gebruikt: 
 

Waarschuwing: WAARSCHUWING wijst op een gevaarlijke situatie die 
tot de dood of ernstige letsels kan leiden wanneer die niet wordt 
vermeden. 

 
Opgepast: OPGEPAST wijst op een gevaarlijke situatie die in kleine of 
matige letsels kan leiden wanneer die niet wordt vermeden. 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Gelieve deze instructies zorgvuldig te lezen, zorg dat ze voor de andere 
gebruikers beschikbaar zijn en volg de instructies. 

 
Waarschuwing 

• De weegschaal mag niet worden gebruikt door mensen met 
medische implantaten (vb. pacemakers). Dit kan immers de 
hun werking benadelen. 

• Niet bedoeld voor gebruik tijdens de zwangerschap. 
• Stap niet op een van de buitenranden van de weegschaal – gevaar 

voor omkantelen! 
• Houd de verpakking uit de buurt van kinderen (verstikkingsgevaar). 
• Opgepast, stap niet met natte voeten op de weegschaal en stap niet 

io de weegschaal als het oppervlak nat is – gevaar voor uitglijden! 
 

RISICO'S VOOR KINDEREN EN HULPBEHOEVENDEN 

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 10 jaar of 
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of 
zonder ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij ze onder toezicht staan 
van iemand die voor hun veiligheid en welzijn verantwoordelijk is of van 
deze persoon instructies krijgen hoe het toestel te gebruiken en de 
gevaren die daaruit voortvloeien begrijpen. Kinderen mogen niet met het 
toestel spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet 
door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan. 
 
BATTERIJWERKING 

Uw Runtastic LIBRA werkt met 3 x 1.5V AAA alkaline batterijen. Hierna vindt 
u informatie hoe met de batterijen om te gaan: 
 
 Vervang de batterijen alleen door een andere batterij met een zelfde 

vermogen en kwaliteit. 
 De batterijen mogen niet worden opgeladen of opnieuw geactiveerd 

door een ander toestel; ze mogen niet worden geopend, in het vuur 
gegooid of in kortsluiting worden gebracht. 

 Bewaar batterijen altijd buiten bereik van kinderen. Indien batterijen 
worden ingeslikt, kunnen ze de dood veroorzaken.  



4 
 

 
 
 

 Bewaar de batterijen en de weegschaal buiten bereik van baby's en 
peuters. Als een batterij ingeslikt werd, moet u onmiddellijk een arts 
raadplegen. 

 Stel de batterijen nooit bloot aan grote hitte, zoals zonnestralen, vuur, 
enz. Dit kan het risico vergroten dat de batterijen gaan lekken. Wanneer 
u deze regel niet naleeft, kan dit tot schade leiden, en in bepaalde 
omstandigheden kunnen de batterijen zelfs ontploffen. 

 Haal een lege batterij onmiddellijk uit de weegschaal. Anders riskeert u 
dat de batterij gaat lekken. Als een batterij lekt, moet u beschermende 
handschoenen aantrekken en het batterijvakje met een droge vod 
schoonmaken. 

 Als een batterij lekt, moet u contact met uw huid, ogen en slijmvlies 
vermijden. Spoel alle lichaamsdelen die met batterijzuur in contact 
kwamen overvloedig met zuiver water en raadpleeg een arts.  

 Als u het toestel een langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen uit 
het batterijvakje halen. 

 Wanneer u deze regels niet naleeft, kan dit tot schade leiden, en in 
bepaalde omstandigheden kunnen de batterijen zelfs ontploffen. Lees 
het hoofdstuk “Batterijen vervangen” voor Runtastic LIBRA voor alle 
informatie hoe u de batterijen van de weegschaal moet vervangen. 

 
ALGEMENE INSTRUCTIES. 
 

• Het toestel is alleen bedoeld voor privégebruik, het is niet bedoend 
voor medisch of commercieel gebruik. 

• Merk op dat lichte meetafwijkingen om technische redenen niet 
uitgesloten zijn, gezien de weegschaal niet voor professioneel 
medisch gebruik is bedoeld. 

• De maximumcapaciteit van de weegschaal is 180 kg. De resultaten 
van de weging en bepaling van de beendermassa worden   per 100 
g weergegeven. 

• De resultaten van het lichaamsvet, watergehalte in het lichaam en 
meting van de spiermassa worden per 0,1 % weergegeven. 

• De toegelaten calorieën worden per 1 kcal weergegeven. 
• Zet de weegschaal op een effen, harde vloer; een stevige 

ondergrond is vereist voor correcte meetresultaten. Als de schaal 
wordt ingeschakeld en verplaatst, begint “0.0” op het display te 
knipperen. Er wordt een nieuw nulpunt ingesteld. 

• Reparaties mogen alleen door erkende verdelers worden uitgevoerd. 



5 
 

 
 
 

• Controleer de batterijen vooraleer klachten in te dienen en vervang 
ze indien nodig. 

• Opslag en onderhoud. De nauwkeurigheid van de meetwaarden en 
de levensduur van het toestel hangen af hoe voorzichtig u ermee 
omgaat. 
 

 
OPGEPAST 
• Het toestel moet af en toe worden schoongemaakt. Gebruik geen 

agressieve schoonmaakproducten.  
• De Runtastic LIBRA werkt ook in vochtige ruimtes zoals in een 

badkamer. Condenswater op de weegschaal (veroorzaakt door 
warme douches, ezn.) zullen de weegschaal niet beschadigen. De 
weegschaal mag niet in water worden ondergedompeld. De 
weegschaal niet onder stromend water afspoelen. Vermijd om grote 
hoeveelheden water op de weegschaal te morsen. Vooraleer op de 
weegschaal te stappen, moet u het glazen oppervlak afdrogen zodat 
u niet uitglijdt.  

• Plaats geen andere voorwerpen op de weegschaal wanneer u het 
toestel niet gebruikt. 

• Bescherm het toestel tegen schokken, vocht, stof, chemische 
producten en extreme temperatuurschommelingen, houd het toestel 
uit de buurt van warmtebronnen (kachel, radiator). 

• Houd de weegschaal uit de buurt van hoge temperaturen en sterke 
elektromagnetische velden. 

 

REPARATIE 

 
Opgepast 

• Het toestel niet openen of repareren; anders is de perfecte werking 
niet langer gegarandeerd. Wanneer u dit niet naleeft, vervalt de 
garantie. 

• Neem contact op met een erkende verdeler voor reparatiediensten. 
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BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL 

Overzicht 
1. Elektrodes = geleidende ITO-laag (ITO verwijst nar een indiumtinoxide 
laag op het oppervlak van de weegschaal) 
 
 

 
 

 

VERWIJDERING 
Batterijen zijn gevaarlijke afvalstoffen. U kunt lege batterijen correct 
afvoeren door ze naar winkels te brengen die batterijen verkopen of naar 
de gemeentelijke inzamelpunten waar er speciale containers zijn voorzien. 
Als u uw afgedankte toestel wilt wegdoen, moet u het verwijderen in 
overeenstemming met de plaatselijke regels en voorschriften die van 
toepassing zijn. 
Het verwijderen van het toestel dient te gebeuren in overeenstemming met 
de Europese Richtlijn voor Afdanking van Elektrische en Elektronische 
Apparaten 2002/96/EG - AEEA.  Uw gemeentelijk inzamelpunt kan u alle 
relevante informatie verschaffen. 
 
 

2. Display 

1. Elektrode = geleidende ITO-laag 
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Verwijder ook de verpakking in overeenstemming met de voorschriften die 
van toepassing zijn. Uw gemeentelijk inzamelpunt kan u alle relevante 
informatie verschaffen. 
 

EERSTE HANDELING 

De batterijen plaatsen 
De batterijen zijn afzonderlijk verpakt en zitten nog niet in het 
batterijvakje. Verwijder de beschermende film van de 
batterijen en plaats de batterijen volgens de correcte 
polariteit. Als de weegschaal niet werkt, neemt u de 
batterijen volledig weg en plaatst u ze vervolgens opnieuw 
 
De weegschaal installeren 
Plaats de weegschaal op een vlakke, stevige ondergrond. 
Gebruik de inbegrepen tapijtvoeten voor gebruik op tapijt. Een stevige 
ondergrond is vereist voor correcte meetresultaten. 
 
De app downloaden 
Download de gratis Runtastic Libra app uit de App Store. 
 

 
 
Scan de QR-Code of voor de volgende URL in: 
www.runtastic.com/apps/libra 
 
Merk op: De Runtastic Libra app vereist iOS 7. Als iOS 7 nog niet 
geïnstalleerd is op uw Apple-toestel, moet u uw toestel eerst updaten. 
Meer informatie is te vinden op de Apple-website. 
 



8 
 

 
 
 

De app starten 
  

 
 
 
 
 
 
 

Start nu de Runtastic Libra app. 
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Creëer een nieuwe Runtastic-account of log in met uw bestaande 
Runtastic-account. 
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Verbinding maken met de Runtastic LIBRA. 
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Selecteer de optie "Uw Smartphone met uw Runtastic LIBRA verbinden.” 
 

 
 
Druk op de knop aan de achterkant van de weegschaal terwijl u uw 
Smartphone bij de weegschaal houdt. Het Bluetooth-symbool op het 
display begint te knipperen en uw Smartphone wordt automatisch 
verbonden. 
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De eerste gebruiker op de weegschaal instellen 
 

 
 
Voer uw initialen in en de weegeenheid die u verkiest. 
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Nu is de tijd aangebroken voor uw eerste meting! Doe eerst uw schoenen 
en kousen uit om nauwkeurige resultaten te krijgen. Als u klaar bent, drukt 
u op de knop en stapt u op de weegschaal. 
 

  
 
Gefeliciteerd, u heeft uw Runtastic LIBRA correct geconfigureerd. 
 
Surf naar onze supportpagina help.runtastic.com voor meer informatie 
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INFORMATIE 

Het meetprincipe 
De werking van de weegschaal is gebaseerd op bio-elektrische 
impedantie analyse, BIA, waarbij niet waarneembare, volledig 
onschadelijke en veilige wisselstroom wordt gebruikt om in enkele 
seconden lichaamsmetingen uit te voeren. 
Door het meten van elektrische weerstand (impedantie) en het opnemen 
van constanten samen met individuele waarden (leeftijd, grootte, geslacht 
en activiteitniveau), worden het lichaamsvet en andere lichaamsmetingen 
bepaald. Spierweefsel en water worden gekenmerkt door goede 
elektrische geleidbaarheid en bieden daarom minder weerstand.  
Beenderen en vetweefsel daarentegen worden gekenmerkt door een lage 
geleidbaarheid omdat vetcellen en beenderen nauwelijks stroom geleiden 
door hun hoge weerstand. 
Merk op dat de waarden die via de diagnostische weegschaal worden 
verkregen slechts een benadering zijn van de werkelijke medische 
analysewaarden van het lichaam. Alleen een medische specialist is in staat 
om het lichaamsvet, het watergehalte, de spiermassa en de beendermasa 
nauwkeurig te bepalen aan de hand van medische procedures (vb. met 
CAT-scans) 
 
Algemene tips 

Weeg uzelf indien mogelijk altijd op hetzelfde tijdstip (bij voorkeur 's 
morgens), nadat u naar het toilet bent geweest, met een lege maag 
en zonder uw kleren aan om vergelijkbare resultaten te verkrijgen. 

• Belangrijk voor de meting: Lichaamsvet kan alleen blootsvoets 
worden gemeten, met uw voetzolen lichtjes vochtig (gebruik evenwel 
geen lotion op uw voeten). Zeer droge of eeltige voeten kunnen 
onnauwkeurige resultaten opleveren, te wijten aan sterk verminderde 
geleidbaarheid. 

• Sta rechtop en sta stil tijdens het meetproces. 
• Wacht 15 minuten nadat u uit bed bent opgestaan vooraleer de 

metingen uit te voeren, zodat het lichaamswater zich gelijkmatig kan 
verdelen. 

• Het is belangrijk eraan te denken dat alleen de langetermijntrend 
telt. In het algemeen zijn gewichtsschommelingen op korte termijn, 
in een periode van enkele dagen, gewoonlijk te wijten aan verlies 
van vloeistof. Lichaamswater is echter belangrijk voor uw welzijn. 
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Beperkingen 
Afwijkingen en niet-plausibele waarden kunnen voortvloeien uit de 
bepaling van het lichaamsvet en andere meetwaarden bij: 
 

• kinderen jonger dan 10 jaar, 
• zwangere vrouwen, 
• mensen met koorts, mensen die een dialyse-behandeling krijgen, 

met oedeem symptomen of met osteoporosis, 
• mensen die cardiovasculaire medicijnen innemen (voor het hart en 

de bloedvaten), 
• Mensen die bloedvatverwijdende stoffen of vasoconstrictors 

innemen, 
• mensen met aanzienlijke anatomische verschillen in hun benen ten 

opzichte van hun totale lengte (aanzienlijk kortere of langere benen). 

 
INSTELLING 

Voer uw gegevens in vooraleer de weegschaal te gebruiken. Voor 
leveringen in Europa, is de weegeenheid vooraf ingesteld op "kg." Voor 
leveringenin de V.S.A. en Canada, is de weegeenheid vooraf ingesteld op 
"lb." U kunt beide weegeenheden en andere eenheden in de app wijzigen.  
 
Instellingen van gebruikersgegevens 
Om uw lichaamsvet en andere metingen van het lichaam te bepalen, moet 
u uw persoonlijke gegevens opslaan. 
De weegschaal kan informatie opslaan van maximum 8 gebruikers, zodat 
bijvoorbeeld ook andere gezinsleden hun persoonlijke gegevens kunnen 
opslaan en kunnen raadplegen. 
 
Activiteitniveau 
Observatie op middellange en lange termijn is cruciaal wanneer u de 
verschillende activiteitniveaus selecteert. 
 
Activiteitniveau van de lichamelijke activiteit 
1 Relatief inactief: Tijdens uw vrijetijd of tijdens uw werkuren zit u 
meestal neer of ligt u neer. Dit omvat vaak: bejaarden en lichamelijk 
mindervaliden. 
2 Occasioneel actief: Tijdens uw vrijetijd en op het werk bent u een 
beetje actief; toch besteedt u het grootste deel van de dag zittend. 
Hiertoe behoren vaak: werknemers op kantoor, studenten, enzovoort. 
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3 Matig actief: U bent matig actief en kiest regelmatig voor 
activiteiten waarbij u moet bewegen of rechtop staan. Hiertoe behoren 
vaak ook mensen die regelmatig aan lichaamsbeweging doen hoewel ze 
een kantoorjob hebben. Hiertoe behoren vaak: werknemers die aan de 
lopende band staan voor assemblage, ambachtslui enzovoort.  
4 Altijd actief: U bent constant in de weer tijdens uw vrijetijd en/of 
staat de hele dag op het werk rechtop. Hiertoe behoren vaak: 
fabrieksarbeiders, verkoopvertegenwoordigeres en verplegend personeel. 
5 Zeer actief: Zowel uw vrijetijd als in uw job worden in beslag 
genomen door lichamelijk belastende activiteiten. Hiertoe behoren vaak: 
bouwwerkers, landbouwers, beroepsatleten enzovoort. 
 
Uw lichaamsvet en andere waarden kunnen alleen worden bepaald nadat 
alle parameters in de Libra app zijn ingevoerd. 
 
METINGEN 
Zet de weegschaal op een vlakke, stevige ondergrond, zoals hierboven 
beschreven. 
 
Enkel weegmetingen 
Stap op de weegschaal. 
Op het display verschijnt "0.0." Nu is de weegschaal klaar om uw gewicht 
te meten. Sta stil op de weegschaal, met uw gewicht gelijkmatig over 
beide benen verdeeld. De weegschaal zal onmiddellijk met de metingen 
beginnen. 
 
Opmerking: Er mag geen contact zijn tussen uw voeten, benen, kuiten en 
dijen. Anders kunnen de metingen niet correct worden uitgevoerd. De 
weegschaal zal onmiddellijk met de metingen beginnen. 
 
De volgende waarden worden weergegeven: 
 
1. Gewicht in kg/lb/st afhankelijk van uw instellingen 
2. Lichaamsvet in % met LV-interpretatie 
3. Watergehalte in het lichaam in % 
4. Spiermassa in % 
5. Beendermassa in kg/lb/st afhankelijk van uw instellingen 
6. Basaal-metabolisme in kcal (BMR) 
7. Actief metabolisme in kcal (AMR)  
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De weegschaal uitzetten 
De schaal gaat na ongeveer 8 seconden automatisch uit. 
 
 
BEOORDELING VAN DE RESULTATEN 

Lichaamsvet 
De beoordeling van het lichaamsvet wordt geïllustreerd door een balk 
onder uw weergegeven lichaamsvet. De volgende waarden in % van uw 
lichaamsvet zijn enkele als richtlijn bedoeld (neem contact op met uw 
dokter voor meer informatie!). 
 
Man  

Leeftijd Laag Normaal Hoog Zeer hoog 

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 

 
Vrouw 

Leeftijd Laag Normaal Hoog Zeer hoog 

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 

 
Bij atleten worden vaak lagere waarden vastgesteld. Afhankelijk van het 
soort sport, de intensiteit van de training en de lichaamsbouw kunnen er 
waarden worden verkregen die nog lager liggen dan deze richtlijnen. Denk 
er evenwel aan dat extreem lage waarden op gezondheidsproblemen 
kunnen wijzen. 
 



18 
 

 
 
 

Watergehalte in het lichaam 
De verhouding lichaamswater in % ligt gewoonlijk binnen de volgende 
grenswaarden: 
 
Man  

Leeftijd Laag Normaal Hoog 

10-29 <55 55-75 >75 

30-49 <50 50-70 >70 

>50 <48 48-68 >68 

 

Vrouw  

Leeftijd Laag Normaal Hoog 

10-29 <52 52-72 >72 

30-49 <40 40-60 >60 

>50 <45 45-65 >65 

 
Lichaamsvet bevat relatief weinig water. Daarom kan het watergehalte bij 
mensen met een hoog lichaamsvet percentage onder deze richtlijnen 
blijven. Bij uithoudingsatleten kunnen deze waarden echter worden 
overschreden door het lage percentage lichaamsvet en de grote 
spiermassa. 
 
De bepaling van het watergehalte in het lichaam aan de hand van deze 
weegschaal is niet geschikt om medische conclusies te trekken met 
betrekking tot bijvoorbeeld leeftijdgerelateerde waterretentie. Raadpleeg 
indien nodig een dokter. In het algemeen moet u naar een hoog gehalte 
lichaamswater streven. 
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Spiermassa 
De spiermassa in % ligt gewoonlijk binnen de volgende grenswaarden: 
 
Man  

Leeftijd Laag Normaal Hoog 

10-29 <40 40-50 % >50 

30-59 <33 33-45 % >45 

60-69 <32 32-40 % >40 

>70 <30 30-35 % >35 

 
Vrouw  

Ouder Laag Normaal Hoog 

10-29 <35 35-45 % >45 

30-59 <28 28-40 % >40 

60-69 <23 23-35 % >35 

>70 <23 23-30 % >30 

 
 
Beendermassa 
Net als de rest van ins lichaam zijn onze beenderen onderhevig aan 
natuurlijke generatie, degeneratie en verouderingsprocessen. De 
beendermassa neemt tijdens de kindertijd snel toe en bereikt zijn piek 
tussen de leeftijd van 30 en 40 jaar. 
Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de beendermassa lichtjes af. Een 
gezond dieet (met vooral calcium en vitamine D) en regelmatige 
lichaamsbeweging helpen om de aftakeling in zekere mate tegen te 
houden. Door spiermassa op te bouwen, kunt u verder de stabiliteit van 
het skelet doen toenemen. Merk op dat de weegschaal niet het 
calciumgehalte in de beenderen toont, maar het gewicht van alle 
botcomponenten bepaalt (organisch en anorganisch materiaal plus water). 
De beendermassa kan nauwelijks worden beïnvloed, toch kunnen 
bepaalde factoren (gewicht, grootte, leeftijd, geslacht) tot lichte 
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schommelingen leiden. Er zijn geen erkende richtlijnen of aanbevelingen 
beschikbaar. 
 

 
Opgepast: 

Beendermassa mag niet met botdichtheid worden verward. Botdichtheid 
kan alleen via medisch onderzoek worden bepaald (vb. CAT-scan, 
ultrasoon onderzoek). Het is bijgevolg niet mogelijk om aan de hand van 
deze weegschaal conclusies te trekken wat betreft wijzigingen in de 
beenderen en de bothardheid (vb. osteoporosis). 
 
BMR 
Het basaal-metabolisme (BMR)  is de stofwisseling die nodig is om de 
minimale hoeveelheid energie te leveren die noodzakelijk is voor primaire 
levensprocessen (vb. wanneer iemand 24 uur in bed ligt). Deze waarde 
hangt in grote mate af van gewicht, lengte en leeftijd. Op de diagnostische 
weegschaal wordt die aangegeven in kcal/dag en berekend op basis van 
de wetenschappelijk erkende Harris-Benedict vergelijking. 

Deze hoeveelheid energie komt overeen met de basisbehoefte aan 
energie voor uw lichaam en moet in de vorm van voedsel worden geleverd. 
Minder energie opnemen gedurende een langere tijdsspanne kan 
schadelijk voor uw gezondheid zijn. 
 
AMR 
Het actief metabolisme (AMR) is de stofwisseling die nodig is om de 
nodige hoeveelheid energie te leveren die uw lichaam per dag verbruikt 
wanneer het lichaam actief is. Het energieverbruik van het lichaam neemt 
toe wanneer de lichamelijke activiteit toeneemt en is door de Runtastic 
LIBRA bepaald op basis van het activiteitsniveau (1-5) dat u invoerde. 
Om uw huidige gewicht te behouden moet de energie dat door het 
lichaam is verbruikt worden aangevuld in de vorm van voedsel en drank. 
Er ontstaat gewichtverlies indien er minder energie wordt geleverd dan er 
over een langere tijdsspanne is verbruikt. Omgekeerd ontstaat er 
gewichtstoename indien er meer energie wordt geleverd dan er per dag 
wordt verbruikt (AMR) over een langere tijdsspanne. 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 

Tijd is een factor die de resultaten mee bepaalt 
 
Merk op dat alleen de langetermijntrend bepalend is. 
Gewichtschommelingen op korte termijn, dit betekent in enkele dagen tijd, 
kan gewoonlijk worden verklaard door vloeistofverlies. De interpretatie van 
de resultaten hangt af van wijzigingen in het totale gewicht en wijzigingen 
betreffende het percentage lichaamsvet, watergehalte in het lichaam en 
spiermassa, maar ook van de tijdsspanne waarin deze wijzigingen zich 
voordoen. Snelle wijzigingen in enkele dagen tijd moeten worden 
onderscheiden van wijzigingen op middellange termijn (binnen enkele 
weken) en wijzigingen op lange termijn (maanden). Principieel zijn 
gewichtschommelingen op korte termijn bijna uitsluitend te wijten aan 
wijzigingen van het watergehalte, terwijl schommelingen op middellange 
en op lange termijn te wijten kunnen zij aan wijzigingen betreffende het 
lichaamsvet en de spiermassa. 

• Als uw gewicht in een korte tijdsspanne afneemt maar iw 
lichaamsvet neemt toe of blijft constant, hebt u gewoon water 
verloren - bijvoorbeeld, na een hard werk, een bezoek aan de sauna 
of een dieet dat enkel gericht is op snel gewicht verliezen. 

• Als uw gewicht op middellange termijn toeneemt en uw lichaamsvet 
neelt ad of blijft constant, dan is het mogelijk dat u een aanzienlijke 
hoeveelheid spiermassa heeft opgebouwd. 

• Als uw gewicht en het percentage van uw lichaamsvet tegelijk 
afnemen en uw spiermassa blijft constant of neemt toe, dan werkt 
uw dieet. 

• Ideaal is wanneer u een dieet combineert met lichaamsbeweging, 
fitness of power training. Hierdoor kunt u uw spiermassa op 
middellange termijn doen toenemen. 

• Lichaamsvet, lichaamswater en spiermassa kunnen niet worden 
opgeteld (spierweefsel bevat ook lichaamswater als component). 

 
BATTERIJEN VERVANGEN 
Uw weegschaal is voorzien van een "indicator batterij bijna leeg". Wanneer 
de weegschaal aan het werk is en er zijn twee batterijen bijna leeg, dan zal 
"Lo" verschijnen en wordt de weegschaal automatisch uitgezet. In dit geval 
moeten de batterijen worden vervangen (3 x 1.5 V AAA). 
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Opmerking: 
• Vervang de batterijen alleen door een andere batterij met een zelfde 

vermogen en kwaliteit. 
• Gebruik geen herlaadbare batterijen. 
• Gebruik batterijen zonder zware metalen.  

 

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD 

Het toestel moet af en toe worden schoongemaakt. Gebruik een vochtige 
doek om schoon te maken. Indien nodig kunt u wat detergent op de doek 
doen. 
 

Opgepast 
• Gebruik geen agressieve solventen en schoonmaakproducten! 
• Dompel het toestel niet in water onder! 
• Maak het toestel niet schoon in de vaatwasser! 

 

WAT MOET U DOEN BIJ PROBLEMEN? 

 
Het maximale laadvermogen van 180 kg is overschreden.  
Laad alleen tot 180 kg.  
 
Het vetgehalte is buiten de meetbare limieten (minder dan 5% of meer dan 
50%). 
Herhaal de meting op blote voeten of maak uw voeten een beetje nat.  
 
De batterijen in de weegschaal zijn bijna op.  
Laad de batterijen in de weegschaal op.  
 
De schaal heeft een verkeerd nulpunt. 
Wacht tot de weegschaal opnieuw vanzelf uit gaat. Activeer de weegschaal nu 
correct, wacht tot "0.0" verschijnt en herhaal de meting. 
 
Verbindingsproblemen 
Als uw Smartphone niet binnen 3 minuten verbinding kan maken met de 
Runtastic LIBRA, dient u de batterijen kort even te verwijderen. Na het 
terugplaatsen van de batterijen zou de verbinding opnieuw vlot moeten verlopen. 
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CONFORMITEITVERKLARING 
Richtlijn R&TTE 1999/5/EG, Richtlijn EU 2011/65/EU (RoHS):  

Samenvatting van de conformiteitverklaring: Krippl-Watches 
verklaart hierbij dat de Bluetooth weegschaal (Art.Nr. RUNSCA1W en 
RUNSCA1B, model: Runtastic Libra) conform is met de basisvereisten van de 
Richtlijn RoHS 2011/65/EU en andere relevante voorschriften van de 
Richtlijn R&TTE 1999/5/EG. U kunt de volledige conformiteitverklaring 
raadplegen op de volgende website: www.runtastic.com 

GARANTIE 

Wij bieden 24 maanden garantie op dit product. De garantieperiode vangt 
aan op de datum van verkoop (ontvangstbewijs, aankoopbewijs). Tijdens 
deze periode repareren we gratis alle defecten die voortvloeien 
uit materiaaldefecten of slechte werkingen, met uitzondering van: 
batterijen, verkeerd gebruik, laten vallen, schokken en dergelijke meer. 

U heeft de volgende mogelijkheden als u een klacht wilt indienen: 
α) Neem contact op met uw verdeler, of 
β) Schijf een e-mail naar: service@runtastic.com 

Runtastic.com 

http://www.runtastic.com/
mailto:service@runtastic.com
http://www.runtastic.com/
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