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CONTEÚDO
1x Balança Runtastic LIBRA,
3x Pilhas alcalinas 1.5V AAA,
4x Pés para carpete e
1x Manual de Rápida Instalação
• Manual de Rápida Instalação, os pés para carpete e as pilhas estão
situados na reentrância sob a balança.
COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA
Os campos electromagnéticos de grande intensidade s (tais como os
criados por transformadores) devem ser evitados uma vez que podem
causar distorções durante a transmissão dos sinais. A inobservância desta
disposição pode provocar o mau funcionamento de ou danificar sua
balança.
INTRODUÇÃO
Funções
A balança Runtastic LIBRA é projectada para a pesagem e análise de seus
dados pessoais com relação à forma física
Este produto destina-se apenas a uso particular e fornece as seguintes
funções de diagnóstico disponíveis para até 8 pessoas.
• Medição do peso corporal,
• Determinação da gordura corporal,
• Cálculo do teor de água no corpo,
• Massa muscular,
• Massa óssea e
• Índice Metabólico Básico (BMR) e Taxa Metabólica Activa (AMR).
SÍMBOLOS
Os seguintes símbolos são utilizados neste manual:
Alerta: ALERTA está a indicar uma situação de perigo que, se não for
evitada, pode resultar em morte ou graves ferimentos.
Atenção: ATENÇÃO está a indicar uma situação de perigo que, se
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não for evitada, pode resultar em ferimentos de menor gravidade ou
moderados.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Por favor, leia esta secção atentamente, torne-a disponível para os outros
usuários e respeite as instruções dadas.

•

•
•
•
•

Alerta
A balança não deve ser usada por pessoas que receberam
um implante médico (marca-passo cardíaco, etc.). Caso
contrário, sua função pode ser afectada.
Não se destina a ser utilizado durante a gravidez.
Não pise sobre as bordas laterais externas da escala – perigo de
tombamento!
Mantenha o material de embalamento fora do alcance das crianças
(perigo de sufocamento).
Atenção, não suba na balança com os pés húmidos e se a superfície
do aparelho estiver molhada – perigo de escorregamento!

RISCOS PARA
ASSISTÊNCIA

AS

CRIANÇAS

E

PESSOAS

COM

NECESSIDADE

DE

Este dispositivo não destina-se a crianças menores de 10 anos ou pessoas
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou inexperientes
e/ou com conhecimento insuficiente, excepto nos casos em que sejam
supervisionadas por uma pessoa responsável por sua segurança e bemestar ou tenham recebido instruções desta pessoa sobre como operar o
dispositivo e compreender os envolvidos. As crianças não devem brincar
com o dispositivo. As operações de limpeza e manutenção não devem ser
executadas por crianças sem supervisão.
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FUNCIONAMENTO DA BATERIA
Sua balança Runtastic LIBRA utiliza 3 pilhas alcalinas 1.5V AAA. Eis
algumas informações que dizem respeito ao manuseio das pilhas:














Utilize apenas pilhas sobressalentes de igual classificação e qualidade.
As pilhas não devem ser recarregadas ou de qualquer forma
reactivadas; não devem ser abertas, atiradas ao fogo ou atravessadas
por correntes de curto-circuito.
Armazene as pilhas fora do alcance das crianças. Se ingeridas, as
pilhas podem desencadear efeitos fatais.
Mantenha as pilhas e a balança fora do alcance de bebés e crianças.
Em caso de ingestão, procure imediatamente atendimento médico.
Não exponha as pilhas a calor excessivo (radiação solar, fogo, etc.).
Isto pode aumentar o risco de vazamento. A inobservância destas
disposições pode provocar danos e, em determinadas circunstância,
até a explosão das pilhas.
Substitua com prontidão as pilhas sem carga da balança. Caso
contrário, há maiores riscos de vazamento. Em caso de vazamento,
utilize luvas de protecção e limpe o alojamento das pilhas com um
pano seco.
Evite o contacto do fluido vazado com a pele, olhos e muco. Lave
imediatamente todas as partes de seu corpo que entraram em
contacto com o ácido da pilha usando água limpa em abundância e
procure assistência médica.
Em caso de inutilização do aparelho por um período prolongado de
tempo, remova as pilhas de seu alojamento.
A inobservância destas disposições pode provocar danos e, em
determinadas circunstância, até a explosão das pilhas. Para
informações adicionais sobre a substituição das pilhas, consulte a
secção “Substituição das pilhas” relativa ao modelo Runtastic LIBRA.

INSTRUÇÕES GERAIS
•
•

O aparelho destina-se apenas a uso pessoal é não deve ser
empregado em âmbito médico ou comercial.
Por favor, note que tolerâncias de medição são possíveis devido a
razões técnicas, uma vez que a balança não destina-se a uso
médico profissional.
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•

•

•
•

•
•
•

A capacidade máxima da balança é de 180 kg (396.8 lb). Os
resultados dos processos de medição de peso e determinação da
massa óssea são exibidos em intervalos de 100 g (0,2 lb).
Os resultados dos processos de medição de gordura corporal, teor
de água corporal e massa muscular são exibidos em intervalos de
0,1%.
A necessidade calórica é exibida em intervalos de 1 kcal.
Posicione a balança sobre uma superfície plana e dura; um piso
sólido é necessário para garantir medições correctas. Se a balança
estiver ligada e for deslocada, o valor “0.0” iniciará a piscar no ecrã.
Um novo ponto zero estará definido.
Eventuais reparos podem ser efectuados apenas por revendedores
autorizados.
Verifique o estado das pilhas antes de apresentar eventuais
reclamações e substitua-as se necessário.
Armazenamento e manutenção: A precisão dos valores medidos e o
tempo de vida útil do aparelho dependem de um manuseio
cuidadoso.

ATENÇÃO
• O aparelho deve ser limpo a intervalos definidos. Não utilize agentes
de limpeza agressivos.
• A balança Runtastic LIBRA funciona também em ambientes húmidos
como os encontrados em casas de banho. O depósito de
condensado sobre a balança (originado por duches quentes, etc.)
não danificará o aparelho. A balança não deve ser imersa em água.
Não limpe a balança sob água corrente. Evite derramar grandes
quantidades de água na balança. Antes de subir na balança, seque
preventivamente
a
superfície
em
vidro
para
prevenir
escorregamentos.
• Não apoie objectos sobre a balança quando a mesma não estiver
em uso.
• Protege-a contra os impactos, humidade, poeira, agentes químicos,
amplas flutuações térmicas e mantenha-a à devida distância de
eventuais fontes de calor (estufa, radiador).
• Mantenha a balança ao abrigo de altas temperaturas e campos
electromagnéticos de grande intensidade.
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REPARO
Atenção
• Não abra ou tente reparar o aparelho; caso contrário, seu perfeito
funcionamento não será mais garantido. A inobservância destas
disposições acarretará a anulação da garantia.
• Dirija-se a um revendedor autorizado e solicite os serviços de
manutenção.
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DESCRIÇÃO DO APARELHO
Visão geral
1. Eléctrodos = revestimento com filme de ITO condutor (ITO refere-se a
um revestimento de óxido de estanho e índio da superfície da balança).
2. Ecrã

1. Eléctrodo = revestimento com filme de ITO
condutor
ELIMINAÇÃO
As pilhas são resíduos perigosos. As baterias podem ser descartadas
correctamente por lojas que as comercializam e em pontos de recolha
municipais onde existem recipientes adequados. Por favor, ao eliminar o
aparelho respeite as disposições das normas e regulamentos locais
aplicáveis.
A eliminação deste aparelho deve ser realizada em conformidade com a
Directiva 2002/96/CE - WEEE sobre a gestão de resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos. O ponto de recolha municipal mais próximo irá
fornecer-lhe todas as informações relevantes.
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KRIPPL-WATCHES
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41,
4600 Wels, Áustria
Elimine também o material de embalamento de acordo com os
regulamentos aplicáveis. O ponto de recolha municipal mais próximo irá
fornecer-lhe todas as informações relevantes.
PRIMEIRA OPERAÇÃO
Introdução das pilhas
As pilhas são embaladas individualmente e devem ser
introduzidas em seu alojamento. Remova o filme de
protecção das pilhas e introduza-a observando a
polaridade
correcta.
Em caso
de
anomalias de
funcionamento, remova as pilhas completamente e
introduza-as novamente.
Instalação da balança
Posicione a balança sobre uma superfície plana e sólida. Utilize os pés
para carpetes fornecidos de fábrica em caso de necessidade. Um piso
sólido é necessário para garantir medições correctas.
Baixe o aplicativo
Baixe o aplicativo gratuito de Runtastic Libra a partir de App Store.

Digitalize
o
código
QR-Code
www.runtastic.com/apps/libra

ou

aceda

ao

seguinte

URL:

Por favor, note que: o aplicativo de Runtastic Libra requer o sistema
operacional iOS7. Se o sistema iOS7 não estiver instalado em seu aparelho
Apple, será necessária uma actualização prévia. Informações adicionais
podem ser encontradas no sítio Web da Apple.
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Iniciar o aplicativo

Inicie o aplicativo de Runtastic Libra agora mesmo.
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Crie uma nova conta Runtastic ou aceda com sua conta existente.
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Conecte-se à balança Runtastic LIBRA.
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Escolha a opção "Conecte seu dispositivo móvel inteligente à balança
Runtastic LIBRA”.

Prima o botão situado na parte posterior da balança mantendo o
dispositivo móvel próximo ao aparelho. O símbolo Bluetooth iniciará a
piscar no ecrã e seu dispositivo móvel será automaticamente conectado.
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Defina o primeiro usuário na balança

Introduzas as iniciais de seu nome e a unidade preferida para a medição
do peso.

13

Chegou a hora de sua primeira pesagem! Primeiramente, tire seus sapatos
e meias para a obtenção de resultados exactos. A seguir, prima o botão
quando estiver pronto e suba na balança.

Parabéns, o processo de configuração da balança Runtastic LIBRA foi
concluído com sucesso.
Para maiores informações, por favor, visite nossa página de suporte
help.runtastic.com
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INFORMAÇÕES
O princípio de medição
Esta balança opera com base em análises de impedância bioeléctrica
(BIA); onde imperceptível, uma corrente alternada completamente
inofensiva e segura é utilizada para a medição dos valores corporais,
dentro de poucos segundos.
Com a medição da resistência eléctrica (impedância) e a inclusão de
constantes, bem como a de valores individuais (idade, altura, sexo e nível
de actividade), a gordura corporal de uma pessoa e outros parâmetros
corporais podem ser determinados. O tecido muscular e a água são
caracterizados pela boa condutividade eléctrica e têm, portanto, uma
menor resistência.
Os tecidos ósseo e adiposo, por outro lado, são caracterizados por uma
baixa condutividade; as células graxas e os ossos dificilmente conduzem
corrente devido à sua alta resistência.
Por favor, note que os valores obtidos a partir do processo diagnóstico da
balança representam apenas uma aproximação aos valores analíticos
médicos reais do corpo. Apenas um médico especialista é capaz de
determinar exactamente a gordura corporal, teor de água, massa muscular
e óssea e graças a procedimentos médicos (por exemplo, com uma
varredura CAT).
Dicas gerais
Se possível, pese-se sempre ao mesmo horário (preferivelmente na
parte da manhã), após utilizar a casa de banho, com o estômago
vazio e sem roupas, a fim de obter e armazenar resultados
comparáveis.
•

•
•
•

Importante para o processo de medição: A gordura corporal só pode
ser medida com os pés descalços e plantas dos pés ligeiramente
humedecidas (não é, porém, necessária a aplicação de uma loção).
Pés muito secos ou calejados podem levar a resultados imprecisos
devido à forte redução da condutividade.
Mantenha-se em posição erecta durante todo o processo de
medição.
Espere por aproximadamente 15 minutos após subir na balança para
uma distribuição uniforme da água corporal.
É importante destacar que apenas os dados e tendências de longo
prazo têm valor. Geralmente, as flutuações de peso de curto prazo,
dentro de um período de poucos dias, são devidas geralmente à
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perda de fluidos. Entretanto, a água corporal é essencial para o seu
bem-estar.
Restrições
Desvios e valores improváveis podem resultar da determinação da
gordura corporal e outros parâmetros em:
•
•
•
•
•
•

crianças menores de 10 anos,
mulheres grávidas,
pessoas com febre, em tratamento de diálise, com sintomas de
edema ou osteoporose,
pessoas que tomem medicação cardiovascular (para o coração e
sistema vascular),
pessoas que tomem agentes vasodilatadores e vasoconstritores,
pessoas com diferenças anatómicas significativas em suas pernas
em relação à sua altura (pernas significativamente curtas ou longas).

CONFIGURAÇÃO
Antes de utilizar sua balança, introduza seus dados pessoais. Nos
produtos destinados ao mercado europeu, a unidade de peso está
previamente configurada em "kg". Nos produtos destinados ao mercado
norte-americano e canadense, a unidade de peso está previamente
configurada em "lb". É possível modificar a unidade de medição do peso e
outras através do aplicativo.
Configuração de dados do usuário
A fim de determinar sua taxa de gordura e outros parâmetros corporais, o
usuário têm de salvar seus dados pessoais.
A balança é capaz de armazenar os dados de até 8 diferentes usuários, o
que permite que outros membros da família, por exemplo, possam
também salvar e aceder a suas configurações pessoais.
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Nível de actividade
Uma observação a médio e longo prazo é de crucial importância durante a
selecção dos diferentes níveis de actividade.
Nível de actividade física
1
Relativamente inactivo: Se durante as horas de lazer e trabalho o
usuário gasta a maior parte de seu tempo sentado ou deitado. Inclui
frequentemente: os idosos ou pessoas com deficiências físicas.
2
Ocasionalmente activo: O usuário é ocasionalmente activo durante
seu tempo de lazer e no trabalho; no entanto, ainda passa a maior parte
do dia sentado. Inclui frequentemente: funcionários de escritório,
estudantes, etc..
3
Moderadamente activo: O usuário é moderadamente activo e
desempenha regularmente actividades motoras ou em posição erecta.
Inclui também as pessoas que se exercitam regularmente apesar de ter
um trabalho de carácter sedentário. Inclui frequentemente: operadores de
linha de montagem, artesãos, etc..
4
Bastante activo: O usuário está constantemente em movimento em
seu tempo livre e/ou permanece em pé o dia inteiro no trabalho. Inclui
frequentemente: operadores do sector de serviços, representantes de
vendas, enfermeiros, etc..
5
Extremamente activo: Tanto o tempo de lazer que a carreira deste
tipo de usuário estão repletos de actividades fisicamente exigentes. Inclui
frequentemente: operadores do sector de construção civil, agricultores,
atletas profissionais, etc..
A taxa de gordura corporal e os outros valores só podem
determinados após a correcta introdução dos dados no aplicativo.

ser

MEDIÇÃO
Posicione a balança sobre uma superfície plana e sólida, conforme
indicado anteriormente.
Apenas medição do peso
Suba na balança.
O ecrão mostra o valor “0.0”. A balança está agora pronta para efectuar a
medição do peso. Fique parado sobre a balança, com o seu peso
distribuído uniformemente em ambas as pernas. A balança iniciará o
processo de medição imediatamente.
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Nota: Não deve haver nenhum contacto entre os pés, pernas, pantorrilhas
e coxas.
Caso contrário, a medição não poderá ser realizada
correctamente. A balança iniciará o processo de medição imediatamente.
Os seguintes valores são apresentados:
1. Peso expresso em kg/lb/st, em função de sua configuração.
2. Gordura corporal expressa em % com interpretação da mesma.
3. Teor de água corporal expresso em %
4. Massa muscular expressa em %
5. Massa óssea expressa em kg/lb/st, em função de sua configuração.
6. Índice Metabólico Básico (BMR) expresso em kcal
7. Taxa Metabólica Activa (AMR) expressa em kcal.
Desligamento da balança
A balança desliga-se automaticamente
segundos.

após

aproximadamente
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Gordura corporal
A avaliação da gordura corporal é ilustrada por uma barra abaixo do valor
calculado e apresentado ao usuário. Os seguintes valores de gordura
corporal, expressos em %, funcionam como linhas-guia (para maiores
informações, por favor, consulte seu médico!).
Homem
Idade

Baixa

Normal

Alta

Demasiado
alta

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

18

Mulher
Idade

Baixa

Normal

Alta

Demasiado
alta

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

Valores inferiores são frequentemente observados em atletas.
Dependendo do tipo de desporto, da intensidade de treinamento e
constituição física, valores mesmo abaixo destes limiares de orientação
podem ser conseguidos. Entretanto, note que valores extremamente
baixos podem representar riscos para a saúde.
Teor de água no corpo
A proporção de água corporal, expressa em %, está normalmente
compreendida dentro dos seguintes limites:
Homem
Idade

Baixa

Normal

Alta

10-29

<55

55-75

>75

30-49

<50

50-70

>70

>50

<48

48-68

>68

Idade

Baixa

Normal

Alta

10-29

<52

52-72

>72

30-49

<40

40-60

>60

>50

<45

45-65

>65

Mulher
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A gordura corporal contém relativamente uma pequena quantidade de
água. Portanto, o teor de água corporal de pessoas com uma alta
percentagem de gordura corporal pode permanecer abaixo destas
orientações. Ainda, para atletas de alta resistência, estes valores podem
ser excedidos devido à baixa gordura corporal e alta massa muscular.
A determinação do teor de água corporal com esta balança não pode
servir de base a conclusões médicas concernentes, por exemplo, à
retenção de água relacionada com a idade. Consulte o seu médico em
caso de necessidade. Em geral, deve-se procurar alcançar um alto teor de
água corporal.
Massa muscular
A massa muscular, expressa em %, está normalmente compreendida
dentro dos seguintes limites:
Homem
Idade

Baixa

Normal

Alta

10-29

<40

40-50 %

>50

30-59

<33

33-45 %

>45

60-69

<32

32-40 %

>40

>70

<30

30-35 %

>35

Idade

Baixa

Normal

Alta

10-29

<35

35-45 %

>45

30-59

<28

28-40 %

>40

60-69

<23

23-35 %

>35

>70

<23

23-30 %

>30

Mulher
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Massa óssea
Bem como todo o nosso corpo, nossos ossos estão sujeitos a processos
naturais de geração, degradação e envelhecimento. A massa óssea
cresce rapidamente durante a infância e atinge seu pico na faixa etária de
30 a 40 anos.
Com o passar dos anos, a nossa massa óssea diminui ligeiramente. Uma
dieta saudável (rica especialmente em cálcio e Vitamina D) e uma
actividade física regular ajuda a combater este processo de degradação
em certa medida. O desenvolvimento dos músculos ajuda a aumentar a
estabilidade do esqueleto. Note que esta balança não o conteúdo de
cálcio dos ossos, mas determina o peso de todos os componentes ósseos
(matéria orgânica e inorgânica, mais água). A massa óssea dificilmente
pode ser influenciada, ainda que determinados factores (peso, altura,
idade, sexo) possam provocar pequenas flutuações. Não há directrizes
reconhecidas ou recomendações disponíveis.

Atenção:
Não confunda a massa óssea com a densidade óssea. A densidade óssea
pode ser determinada apenas através de exame (varredura CAT, ultrasom). Não é possível, portanto, tirar conclusões sobre eventuais alterações
nos ossos e dureza óssea (osteoporose) com esta balança.
BMR
Índice Metabólico Básico (BMR) está a indicar a quantidade de energia
gasta pelo organismo em repouso completo para manter suas funções
vitais básicas (por exemplo, com o corpo deitado durante 24 horas). Este
valor depende em grande medida do peso, altura e idade. Nesta balança
de diagnóstico este valor é indicado em kcal/dia e calculado com base na
fórmula cientificamente reconhecida de Harris-Benedict.
Esta quantidade de energia corresponde à exigência de energia básica
de seu corpo e deve ser fornecida através da alimentação. Uma ingestão
insuficiente de energia durante um período prolongado de tempo pode
ser prejudicial para a saúde.
(AMR)
A Taxa Metabólica Activa (AMR) representa a quantidade de energia
diariamente gasta pelo organismo activo. O consumo energético de uma
pessoa eleva-se com o aumento da actividade física e é determinado pelo
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aparelho Runtastic LIBRA com base no nível de actividade física (1-5)
introduzido.
A fim de manter seu peso actual, a energia gasta pelo corpo deve ser
novamente reposta na forma de alimentos e líquidos.
Sempre que a energia ingerida for inferior à despendida por um período
prolongado de tempo, o resultado será provavelmente uma diminuição do
peso. Por outro lado, sempre que a energia ingerida excede as
necessidades diárias (AMR) por um período prolongado de tempo, o
resultado será provavelmente um aumento do mesmo.
Tempo como factor relacionado com os resultados
Por favor, note que apenas as tendências de longo prazo são
significativas. Normalmente, as flutuações de peso a curto prazo, dentro
de alguns dias, podem ser explicadas pela perda de fluidos.
A
interpretação dos resultados depende de mudanças de peso globais e
mudanças que dizem respeito aos valores de gordura corporal, teor de
água corporal e massa muscular, bem como de o lapso de tempo em que
essas mudanças ocorrem. Rápidas mudanças, num âmbito de poucos
dias, devem ser diferenciadas de mudanças de médio prazo (semanas) e
longo prazo (meses). Basicamente, flutuações de peso a curto prazo são
quase exclusivamente devidas a alterações do teor de água, enquanto
que flutuações a médio e longo prazo podem ser devidas a mudanças em
relação aos valores de gordura corporal e massa muscular.
• Se o seu peso diminui bruscamente dentro de um curto espaço de
tempo, e a sua gordura corporal aumenta ou permanece constante,
isto está a significar apenas uma perda água - por exemplo, após
uma sessão de treinamento, sauna ou uma dieta visando apenas
uma rápida perda de peso.
• Se o seu peso aumenta a médio prazo, e a sua gordura corporal
diminui ou permanece constante, isto pode representar um aumento
valioso de massa muscular.
• Se o seu peso e proporção de gordura corporal decrescem
conjuntamente, enquanto que a sua massa muscular permanece
constante ou aumenta, sua dieta está a funcionar!
• Idealmente, a dieta deve ser acompanhada por uma actividade
física regular, treinamentos aeróbicos e de força. Isto permite-lhe
aumentar a sua massa muscular a médio prazo.
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•

Os valores de gordura corporal, teor de água corporal e massa
muscular não podem ser resumidos (o tecido muscular contém
também água).

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS
A balança está equipada com um indicador de pilhas fracas. Em caso de
carga insuficiente das pilhas, é exibido o símbolo "Lo" e a balança
desliga-se automaticamente. Neste caso, deve-se proceder à substituição
das pilhas (3 x 1.5 V AAA).
Nota:
•
•
•

Utilize apenas pilhas sobressalentes de igual classificação e
qualidade.
Não utilize pilhas recarregáveis.
Utilize pilhas livres de metais pesados.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
O aparelho deve ser limpo a intervalos definidos. Utilize um pano húmido
para a limpeza. Uma pequena quantidade de detergente neutro pode ser
aplica ao pano em caso de necessidade.
Atenção
• Não utilize agentes de limpeza e solventes agressivos!
• Não imerja o aparelho em água!
• Não limpe o aparelho na máquina de lavar louças!
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O QUE FAZER EM CASO DE PROBLEMAS?
A capacidade de carga máxima (180 kg) foi excedida.
Não sobrecarregar o aparelho.
A proporção de gordura corporal está fora do intervalo mensurável (inferior
a 5% ou superior a 50%).
Repita a operação com os pés descalços ou ligeiramente humedecidos.
As pilhas da balança estão prestes a esgotar-se.
Substituir as pilhas.
Valor de zero errado.
Deixe o aparelho desligar. Active nova e correctamente a balança, espere até
que o valor “0.0”seja apresentado no ecrã e repita o processo de medição.
Problemas de conexão
Em caso que seu dispositivo móvel não consiga estabelecer uma conexão com
a balança Runtastic LIBRA dentro de aproximadamente 3 minutos, por favor,
remova as pilhas de seu alojamento. Após a reintrodução das pilhas, a conexão
deve funcionar sem problemas novamente.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Directiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos
terminais de telecomunicações, Directiva 2011/65/UE relativa à restrição
do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos
eléctricos e electrónicos:
Resumo
da
Declaração
de
Conformidade
A
empresa
Krippl-Watches declara que a balança com tecnologia Bluetooth
(Art. n.° RUNSCA1W e RUNSCA1B, modelo: Runtastic Libra) está em
conformidade com os requisitos básicos da Directiva 2011/65/UE
(RoHS) e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE
(R&TTE).
A
Declaração
de
Conformidade
pode
ser
encontrada na sua íntegra no seguinte sítio Web: www.runtastic.com
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GARANTIA
Nós fornecemos uma garantia de 24 meses para este produto. O período
de validade da garantia tem início a partir da data de venda (recibo,
comprovante de compra). Durante este período a garantia cobrirá
gratuitamente quaisquer anomalias resultantes de defeito de material ou
mau funcionamento, com a excepção de: baterias, manuseio impróprio,
queda, choque ou similares.
Para a apresentação de uma reclamação, é possível escolher entre as
seguintes opções:
α) Contacte o seu revendedor ou
β) Escreva
uma
mensagem
de
correio
electrónico
para:
service@runtastic.com

Runtastic.com
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