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INNHOLD
1x Runtastic LIBRA,
3x 1.5V AAA alkaliske batterier,
4x Teppe-føtter og
1x Hurtiginstallashåndbok
Hurtiginstallashåndboken, teppe-føtter
fordypningen under vekten.

og

batteriene

er

plassert

ELEKTROMAGNETISK KOMPABILITET
Veldig sterke magnetfelt (f.eks transformatorer) bør unngås, ettersom diss
kan
forårsake
forstyrrelse
av
overføringssignalene.
Manglende
overholdelse av denne opplysningen kan føre til funksjonsfeil eller skade
på vekten din.
INTRODUKSJON
Funksjoner
Runtastic LIBRA er utformet for veiing og analysering av opplysninger om
din personlige fysiske form.
Vekten er tiltenkt kun privat bruk tilbyr følgende diagnostiske funksjoner
som kan brukes av inntil 8 personer:
• Måling av kroppsvekt,
• Beregning av kroppsfett,
• Kroppens vanninnhold,
• Muskelmasse,
• Benmasse og
• BMR og AMR.
SYMBOLER
Følgende symboler brukes i denne manualen:
Advarsel: ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som kan føre til
dødsfall eller alvorlige skader hvis den ikke unngås.
Vær oppmerksom: VÆR OPPMERKSOM indikerer en farlig situasjon
som kan føre til mindre eller lettere skader hvis den ikke unngås.
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SIKKERHETSANVISNINGER
Vennligst les disse anvisningene nøye, la de være tilgjengelige for brukere
og følg anvisningene.

•

•
•
•
•

Advarsel
Vekten skal ikke brukes av personer med medisinske
implantater (f.eks pacemakere). Ellers kan deres funksjon bli
svekket.
Ikke tiltenkt for bruk under graviditet.
Ikke trå på en side av den ytre kanten på vekten - fare for å velte!
Hold emballasje borte fra barn (kvelningsfare).
Vær oppmerksom, ikke sett trå på vekten med våte føtter og trå ikke
på vekten når overflaten er vått- sklifare!

RISIKO FOR BARN OG PLEIETRENGENDE MENNESKER
Anordningen er ikke tiltenkt bruk av barn under 10 år eller personer med
begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter eller mangel
på erfaring og/eller utilstrekkelig kunnskap, med mindre de har tilsyn av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet og velbefinnende eller mottar
anvisninger fra denne personen om hvordan anordningen betjenes og
forstår de medfølgende farer. Barn skal ikke leke med anordningen.
Rengjørings- og vedlikeholdsoperasjoner skal ikke utføres av barn med
mindre de er under tilsyn.
BATTERI-BETJENING
Din Runtastic LIBRA bruker 3 x 1.5V AAA alkaliske batterier. Her kommer
litt informasjon om hvordan håndtere batteriene:






Erstatt batteriet kun med et batteri med samme voltstyrke og kvalitet.
Batterier skal ikke lades eller reaktiveres på noen annen måte, de må
ikke åpnes, kastes inn i en brann eller kortsluttes.
Oppbevar alltid batterier utilgjengelig for barn. Batterier kan være
dødelige, hvis de svelges.
Oppbevar batteriene og vekten utilgjengelig for babyer og småbarn.
Dersom et batteriet er blitt svelget, oppsøk lege umiddelbart.
Utsett aldri batteriene for sterk varme, for eksempel solstråling, brann,
osv. Dette kan øke risikoen for lekkasje. Manglende overholdelse av
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denne informasjonen kan føre til skade og, under visse omstendigheter,
selv eksplosjon av batteriene.
Fjern umiddelbart et tomt batteri fra vekten. Hvis ikke, risikerer den
lekkasje. Dersom et batteri lekker, ta på beskyttende hansker og
rengjør batterirommet med en tørr klut.
Dersom et batteri lekker, unngå kontakt med hud, øyne og slim. Skyll
straks alle deler av kroppen din som kom i kontakt med batterisyre
med masse kaldt vann og oppsøk lege.
Dersom du ikke bruker anordningen for en lengre periode, ta ut
batteriene fra batterirommet.
Manglende overholdelse av disse merknadene kan føre til skade og,
under visse omstendigheter, selv eksplosjon av batteriene. For
informasjon om utskifting av batteri på vekten les avsnittet “Batteriutskifting” for Runtastic LIBRA.

GENERELLE ANVISNINGER
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Anordningen er kun tiltenkt privat bruk, den er ikke tiltenkt medisinsk
eller kommersiell bruk.
Vennligst merk at målingstoleranser er mulige av tekniske årsaker
gitt at vekten ikke er tiltenkt profesjonell medisinsk bruk.
Vektens maksimale kapasitet er 180 kg (396.8 lb). Resultat av
vektmåling og benmasse-beregning fremvises i 100 gr. intervaller
(0.2 lb).
Resultat av kroppsfett, kroppens vanninnhold og muskelmassemålinger fremvises i 0.1 % intervaller.
Kalorikvote fremvises i 1 kcal intervaller.
Plasser vekten på et plant og hardt gult; fast gulv er nødvendig for
korrekte målinger. Dersom vekten slås på og flyttet, vil “0.0” starte å
blinke på displayet. Et nytt nullpunkt blir satt.
Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte forhandlere.
Sjekk batteriene før klager fremmes og skifte de ut dersom det er
nødvendig.
Lagring og vedlikehold: Nøyaktigheten av de målte verdiene og
levetiden til anordningen avhenger av dens forsiktige håndtering.
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VÆR OPPMERKSOM
• Anordningen bør rengjøres fra tid til annen. Ikke bruk aggressive
rengjøringsmidler.
• Runtastic LIBRA vekten virker også i fuktige miljøer slik som i
baderom. Kondensert vann på vekten (forårsaket av varme dusjer,
osv.) vil ikke skade vekten. Vekten skal ikke dyppes i vann. Ikke
skyll vekten under rennende vann. Unngå søl av store mengder vann
på vekten. Før man går på vekten, tørk forsiktig glassoverflaten for å
forhindre skliing.
• Plasser ikke andre gjenstander på vekten når den ikke er i bruk.
• Beskytt anordningen mot støt, fukt, støv, kjemikalier, ekstreme
temperatursvingninger og hold den borte fra varme kilder (ovn,
radiator).
• Hold vekten unna høye temperaturer eller sterke elektromagnetiske
felt.
REPARASJON
Vær oppmerksom
• Ikke åpne eller reparere anordningen; ellers kan perfekte drift ikke
lenger garanteres. Manglende overholdelse av denne informasjonen
vil gjøre garantien ugyldig.
• Henvende seg til autorisert forhandler for reparasjon.
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ANORDNINGSBESKRIVELSE
Oversikt
1. Elektroder = ITO-ledende belegg (ITO refererer til et belegg av
indiumtinnoksid på vekt-overflaten).
2. Display

1. Elektrode = ledende ITO-belegg
AVFALLSHÅNDTERING
Batterier er miljøfarlig avfall. Batterier kan avfallshåndteres på korrekt
måte
av
butikker
som selger batterier
og ved
kommunale
innsamlingssteder hvor det er egnede beholdere. Hvis du ønsker å
kassere anordningen din, vennligs kast den i samsvar med gjeldende
lokale regler og forskrifter. Kasseringen av anordningen skal være i
samsvar med Kassering av elektriske og elektroniske produkter EU
Direktiv 2002/96/EF - WEEE. Ditt kommunale innsamlingssted kan gi de
relevante opplysninger.
KRIPPL-WATCHES
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41,
4600 Wels, Østerrike
6

Kast også emballasje i henhold til gjeldende forskrifter.
innsamlingssted kan gi de relevante opplysninger.

Ditt kommunale

FØRSTE OPERASJON
Sett inn batteriene
Batteriene er pakket for seg og ikke i batterirommet enda.
Fjern beskyttelsesfilmen fra batteriene og sett inn batteriene
med riktig polaritet. Dersom vekten ikke fungerer, ta batteriet
helt ut og sett det inn igjen.
Installasjon av vekten
Plasser vekten på et plant og fast underlag.
Bruk de
medfølgende teppe-føttene ved bruk på teppe. Fast gulv er
nødvendig for riktig måling.
Last ned app
Last ned den kostnadsfrie Runtastic Libra app fra App Store.

Skann
QR-koden
eller
www.runtastic.com/apps/libra

gå

inn

på

følgende

URL:

Vennligst merk: Runtastic Libra app krever iOS 7. Dersom iOS 7 ikke er
installert på din Apple enhet enda, må du oppdatere enheten din først.
Mer informasjon er å finne på Apple-hjemmesiden.
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Starte app

Start Runtastic Libra app nå.

8

Lag en ny Runtastic-konto eller logg inn med din eksisterende Runtastickonto.

9

Koble til Runtastic LIBRA.

10

Velg alternativ "Connect your smartphone with your Runtastic LIBRA.”
(Koble din smarttelefon med din Runtastic LIBRA).

Trykk på knappen på vektens bakside mens du holder smarttelefonen i
nærheten av vekten. Bluetooth-symbolet på displayet vil begynne å blinke
og din smarttelefon vil tilkobles automatisk.
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Still inn den første brukeren på vekten

Vennligst oppgi dine initialer og foretrukket vektenhet.
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Det er tid for din første måling! Ta først av deg sko og sokker for å
generere nøyaktige resultater. Trykk deretter på knappen når du er ferdig
og gå på vekten.

Gratulerer, din konfigurasjon av Runtastic LIBRA var vellykket.
For
ytterligere
help.runtastic.com

informasjon

vennligst
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besøk

vår

supportside

INFORMASJON
Målingsprinsippet
Denne vekten drives basert på bioelektrisk impedans analyse, BIA, der
umerkelig, helt ufarlig og sikker vekselstrøm brukes for måling av
kroppssammensetning i løpet av få sekunder.
Med måling av elektrisk motstand (impedans) og inkludering av konstanter
så vel som individuelle verdier (alder, høyde, kjønn og aktivitetsnivå), kan
en persons kroppsfett og andre kroppssammensetninger beregnes.
Muskelvev og vann kjennetegnes av god elektrisk ledningsevne og har
derfor en lavere motstand.
Ben og fettvev, kjennetegnes imidlertid av lav ledningsevne og fettceller
og ben leder knapt grunnet sin høye motsand.
Vær oppmerksom på at verdiene innhentet fra den diagnostiske vekten
kun representerer en tilnærmelse til de faktiske medisinsk-analytiske
verdiene i kroppen. un en medisinsk spesialist er i stand til å nøyaktig
fastslå kroppsfett, vanninnhold, muskel-og benmasse ved hjelp av
medisinske prosedyrer (f.eks med en CAT skanning).
Generelle tips
Dersom det er mulig, veie deg alltid på samme tid på dagen
(fortrinnsvis om morgenen), etter toalettbesøk, på tom mage og uten
klær for å oppnå sammenlignbare resultater.
•

•
•
•

Viktig for målingene: Kroppsfett kan kun måles med bare føtter og
lett fuktede fotsåler (bruk imidlertid ikke fuktighetskrem på føttene).
Veldig tørre eller hardhudede føtter kan føre til unøyaktige resultater
som følge av sterkt redusert ledningsevne.
Stå oppreist og stille under målingsprosessen.
Vent i ca. 15 minutter etter å ha stått opp for en jevn fordeling av
kroppsvannet.
Det er viktig å merke seg at det bare er den langsiktige tendensen
som teller. Generelt sett er kortsiktige vektsvingninger i en periode
på noen få dager vanligvis på grunn av væsketap. Imidlertid er
kroppsvann viktig for ditt velbefinnende.
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Restriksjoner
Avvik og usannsynlige verdier kan oppstå fra fastsettelse av kroppsfett og
andre beregninger i:
•
•
•
•
•
•

barn under 10 år,
gravide kvinner,
personer med feber, pågående dialysebehandling, med ødem
symptomer eller osteoporose,
personer som tar hjerte-medisiner (for deres hjerte-og karsystem),
personer som tar vasodilatoriske midler eller vasokonstriktorer,
personer med betydelige anatomiske forskjeller i bena i i forhold til
deres totale kroppsvekt (betydelig forkortet eller forlenget
benlengde).

INNSTILLING
Før vekten brukes, vennlig sett inn dine data. For levering innen Europa,
er vektenhet forhåndsinnstilt til "kg." For levering i U.S.A. og Canada, er
vektenhet forhåndsinnstilt til "lb." Man kan endre både vektenhet og andre
enheter i appen.
Brukerdata-innstillinger
For å fastsette ditt kroppsfett og andre kroppsmål, må du lagre dine
personlige brukerdata.
Vekten kan lagre informasjon for inntil 8 brukere, som gjør det mulig for
andre familiemedlemmer, for eksempel, å lagre og gå inn på deres
personlige innstillinger.
Aktivitetsnivå
Mellomlang og langsiktig observasjon er avgjørende ved valg av de ulike
aktivitetsnivå.
Aktivitetsnivå for fysisk aktivitet
1
Relativt inaktiv: Dersom du på fritiden eller i arbeidstiden tilbringer
mesteparten av tiden sittende eller liggende. Inkluderer ofte: eldre eller de med
fysiske funksjonshemninger.
2
Tidvis aktiv: Du er litt aktiv i fritiden og på jobb, men likevel tilbringer
mesteparten av dagen sittende. Inkluderer ofte: ansatte i et kontormiljø,
studenter, og så videre.
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3
Moderat aktiv: Du er moderat aktiv og velger regelmessig bevegende
eller stående aktiviteter. Inkluderer også personer som trener regelmessig til
tross for å at de har en skrivebordsjobb. Inkluderer ofte: samlebåndarbeidere,
håndverkere og så videre.
4
Ganske aktiv: Du er stadig på farten i fritiden og/eller du befinner deg på
føttene hele dagen på jobb. Inkluderer ofte: ansatte i serviceindustrien,
salgsrepresentanter og sykepleier.
5
Veldig aktiv: Både din fritid og karriere er fylt med fysisk krevende
aktivitet. Inkluderer ofte: bygningsarbeidere, bønder, profesjonelle idrettsutøvere
og så videre.
Ditt kroppsfett og andre verdierkan kun beregnes etter at alle parametere
er blitt satt inn i Libra appen.
MÅLING
Plasser vekten på et plant, fast gulv, som beskrevet ovenfor.
Kun vektmåling
Gå på vekten.
Displayet viser "0.0." Nå er vekten klar for måling av vekt. Stå stille på
vekten, med vekten fordelt likt på begge bena. Vekten starter målingen
umiddelbart.
Merk: Det skal ikke være kontakt mellom føttene, bena, leggene og
lårene. Ellers kan ikke målingen foretas på korrekt måte. Vekten starter
målingen umiddelbart.
Følgende verdier vises i displayet:
1. Vekt i kg/lb/st avhengig av dine innstillinger
2. Kroppsfett i% med BF-tolking
3. Kroppsvann i %
4. Muskelmasse i %
5. Benmasse i kg/lb/st avhengig av dine innstillinger
6. Basal metabolic rate i kcal (BMR) (basalforbrenning)
7. Active metabolic rate i kcal (AMR) (forbrenning av kalorier i forhold til
din aktivitet)
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Avslåing av vekten
Vekten slår seg av automatisk etter ca. 8 sekunder.
EVAULERING AV RESULTATENE
Kroppsfett
Evauleringen av kroppsfett er illustrert med en linje under ditt viste
kroppsfett. De følgende kroppsfettverdier i % er ment som retningslinjer
(for mer informasjon, vennligst oppsøk din lege!).
Mann
Alder

Lav

Normal

Høy

Veldig høy

10-29

<11

11-24

11-24

>35

30-59

<13

<13

26-35

>35

60-69

<12

12-25

26-35

>35

>70

<12

12-29

30-35

>35

Alder

Lav

Normal

Høy

Veldig høy

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

Kvinne

Lavere verdier er ofte å finne hos idrettsutøvere. Avhengig av type sport,
treningsintensitet og fysisk oppbygging, kan verdier som er under disse
retningsgivende verdiene oppnås. Vær imidlertid oppmerksom på at
ekstremt lave verdier kan representere helsefare.
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Kroppens vanninnhold
Andelen av kroppen vann i% ligger normalt innenfor følgende områder:
Mann
Alder

Lav

Normal

Høy

10-29

<55

55-75

>75

30-49

<50

50-70

>70

>50

<48

48-68

>68

Alder

Lav

Normal

Høy

10-29

<52

52-72

>72

30-49

<40

40-60

>60

>50

<45

45-65

>65

Kvinne

Kroppsfett inneholder relativt lite vann. Derfor kan kroppens vanninnhold
hos personer med høy fettprosent ligge under disse retningslinjene. Men
for utholdenhetsutøvere, kan disse verdiene overskrides på grunn av lav
fettprosent og høy muskelmasse.
Beregningen av kroppens vanninnhold med denne vekten er ikke egnet for
å trekke medisinsk konklusjoner om aldersrelatert vannretensjon, for
eksempel. Rådfør deg med legen din dersom det er nødvendig. Generelt
bør man tilstrebe høyt innhold av kroppsvann.
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Muskelmasse
Muskelmassen i% ligger normalt innenfor følgende områder:
Mann
Alder

Lav

Normal

Høy

10-29

<40

40-50 %

>50

30-59

<33

33-45 %

>45

60-69

<32

32-40 %

>40

>70

<30

30-35 %

>35

Alder

Lav

Normal

Høy

10-29

<35

35-45 %

>45

30-59

<28

28-40 %

>40

60-69

<23

23-35 %

>35

>70

<23

23-30 %

>30

Kvinne

Benmasse
Som resten av kroppen, er bena våre gjenstand for naturlig generasjon,
nedbrytning og aldringsprosesser. Benmasse øker raskt under i løpet av
barndommen og når sitt høydepunkt mellom fylte 30 og 40 år.
Med økt alder, reduseres vår benmasse noe. Et sunt kosthold (spesielt
kalsium og vitamin D) og regelmessig trening bidra til å bekjempe denne
nedbrytningen i en viss grad. Ved å bygge muskler kan du i tillegg øke
stabiliteten i skjelettet ditt. Vær oppmerksom på at vekten ikke viser
kalsiuminnholdet i bena, men den bestemmer vekten av alle
benkomponentene (organisk og uorganisk stoff pluss vann). Benmasse er
vanskelig å påvirke, en visse faktorer (vekt, høyde, alder, kjønn) kan føre til
mindre svingninger. Det er ingen anerkjente retningslinjer eller
anbefalinger tilgjengelig
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Vær oppmerksom:
Ikke forveksle benmasse med bentetthet. Bentetthet kan kun måles ved
medisinsk undersøkelse (f.eks CAT skanning, ultralyd). Det er derfor ikke
mulig å trekke slutninger angående endringer i ben og benhardhet (f.eks
osteoporose) med denne vekten.
BMR
Basal metabolic rate (BMR) angir hvor mye energi kroppen forbruker i
fullstendig hvile for å opprettholde sine grunnleggende vitale funksjoner
(f.eks når man ligger 24 timer i sengen). Denne verdien avhenger i stor
grad av vekt, høyde og alder. På den diagnostiske vekten er den angitt i
kcal/dag og utregnet basert på på vitenskapelig anerkjent Harris-Benedict
formelen.
Denne mengden energi tilsvarer det grunnleggende energibehovet for
kroppen din og skal gis i form av mat. Ved å innta mindre energi over en
lengre periode, kan dette være skadelig for helsen din.
AMR
Active metabolic rate (AMR) er den mengde energi brukt av kroppen per
dag når den er aktiv. Energiforbruket til en person stiger med økende
fysisk aktivitet og fastsettes av Runtastic LIBRA basert på aktivitetsnivået
(1-5) du har angitt.
For å beholde din gjeldende vekt, må energien brukt av kroppen gis på
nytt i form av mat og væsker.
Dersom mindre energi tilføres enn den brukte over en lengre tidsperiode,
vil vekttap være resultatet. På den annen side, dersom mer energi tilføres
enn den brukte per dag (AMR) over en lengre tidsperiode, vil vektøkning
være resultatet.
Tid som en faktor vedrørende resultatene
Vær oppmerksom på at den langsiktige trenden er av betydning. Vanligvis,
kortsiktige vektsvingninger i løpet av noen dager kan forklares med
væsketap.
Tolkningen av resultatene avhenger av de totale
vektendringene og endringer vedrørende prosentandel av kroppsfett,
kroppens vanninnhold og muskelmasse, så vel som den tidsrammen som
disse endringene skjer. Raske endringer i løpet av få dager må skilles fra
mellomlange-endringer (i løpet av uker) og langsiktige endringer
(måneder).
I utgangspunktet er kortsiktige vektsvingninger nesten
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utelukkende på grunn av endringer i vanninnhold, mens middels og lange
svingninger kan skyldes endringer i forhold til kroppsfett og muskelmasse.
• Dersom vekten reduseres i løpet av kort tid, men kroppsfettet øker
eller forblir konstant, har du kun mistet vann - for eksempel etter en
treningsøkt, badstue eller en diett med sikte på rask vekttap.
• Dersom vekten reduseres i løpet av mellomlang tid og kroppsfett
minsker eller forblir konstant, kan du ha bygget opp verdifull
muskelmasse.
• Dersom
din vekt og fettprosent reduseres samtidig og
muskelmassen din forblir uendret eller øker, fungerer din diett.
• Ideelt sett bør du ledsage en diett med fysisk aktivitet, trening eller
styrketrening. Dette gjør det mulig å øke muskelmassen på
mellomlang sikt.
• Kroppsfett, kroppsvann og muskelmasse kan ikke summeres
(muskelvev også inneholder komponenter av kroppsvann).
BYTTE AV BATTERI
Din vekt er utstyrt med en "lavt batteri-indikator". Når vekten drives med
for lave batterier, vil "Lo"fremvises og vekten slås av automatisk. I dette
tilfellet, må batteriene skiftes ut (3 x 1.5 V AAA).
Merk:
•
•
•

Erstatt batteriet kun med et batteri med samme voltstyrke og
kvalitet.
Ikke bruk oppladbare batterier.
Bruk tungmetall-frie batterier.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Anordningen bør rengjøres fra tid til annen. Bruk en fuktig klut til
rengjøring. Du kan påføre litt vaskemiddel på kluten dersom det er
nødvendig.
Vær oppmerksom
• Ikke bruk aggressive løsemidler og rengjøringsmidler!
• Ikke senk apparatet i vann!
• Ikke rengjør anordningen i oppvaskmaskin!
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HVA MÅ GJØRES DERSOM DU HAR PROBLEMER?
Den maksimale belastningskapasiteten på 180 kg ble overskredet.
Belaste kun inntil 180 kg.
Fettprosenten er utenfor målbart område (mindre enn 5% eller større enn
50%).
Gjenta målingen med bare føtter eller fukte føttene lett.
Batteriene i vekten er snart tomme.
Erstatt batteriene i vekten.
Vekten har en falsk null.
Vent til vekten slår seg av igjen. Aktivere vekten på korrekt måte nå, vent til
displayet viser "0.0" og gjenta målingen.
Tilkoblingsproblemer
Dersom din smarttelefon ikke tilkobles Runtastic LIBRA innen 3 minutter,
vennligst fjern batteriene for en kort stund. Etter å ha satt inn batteriene igjen,
bør tilkoblingen fungere.
SAMSVARSERKLÆRING
R&TTE Direktivet 1999/5/EG, EU Direktiv 2011/65/EU (RoHS):
Oppsummering av samsvarserklæring: Krippl-Watches erklære herved at
Bluetooth vekt (Art.No. RUNSCA1W og RUNSCA1B, modell: Runtastic Libra) er i
samsvar med de grunnleggende krav i RoHS Direktiv 2011/65/EU og
andre
relevante
bestemmelser
i
R&TTE Direktivet 1999/5/EG.
Du kan få tilgang til Samsvarserklæringen i sin helhet ved å
besøke følgende nettside: www.runtastic.com
GARANTI
Vi har en 24 måneders garanti på dette produktet. Garantiperioden
starter fra salgsdato (kvittering, kjøpsbevis). Under denne perioden
reparerer vi kun eventuelle feil som skyldes materialfeil eller funksjonsfeil
kostnadsfritt, unntatt: batterier, feilhåndtering, fall, støt eller lignende.
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Dersom du ønsker å sende inn en klage, har du følgende alternativer:
α) Kontakt din forhandler eller
β) Skriv en e-post til: service@runtastic.com

Runtastic.com
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