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INNEHÅLL
1x Runtastic LIBRA,
3x 1.5V AAA Alkaliska batterier,
4x Mattfötter och
1x Snabbinstallationsguide
Snabbinstallationsguiden, mattfötterna och batterierna är placerade i
fördjupningen under vågen.
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Mycket starka magnetiska fält (t.ex. transformatorer) bör undvikas eftersom
de kan förorsaka snedvridningar av sändningssignalerna. Bristande
efterlevnad av denna information kan leda till funktionsfel eller skador på
din våg.
INLEDNING
Funktioner
Runtastic LIBRA är utformad för att väga och analysera dina personliga
fitnessdata.
Vågen är endast avsedd för privat bruk och ger följande diagnosfunktioner
som kan användas av upp till 8 personer:
• Mätning av kroppsvikt,
• Fastställande av kroppsfett,
• Kroppsvattenhalt,
• Muskelmassa,
• Benmassa samt
• BMR och AMR.
SYMBOLER
Följande symboler används i denna användarhandbok:
Varning: VARNING anger en riskfylld situation som kan leda till
dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks.
Försiktighet: FÖRSIKTIGHET anger en riskfylld situation som kan leda
till lättare eller måttliga skador om den inte undviks.
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SÄKERHETSANVISNINGAR
Vänligen läs instruktionerna noga,
användare och följ instruktionerna.

•

•
•
•
•

gör

dem

tillgängliga

för

andra

Varning
Vågen får inte användas av personer med medicinska
implantat (t.ex. pacemaker). Annars kan dess funktion
försämras.
Ej avsedd för användning under graviditet.
Kliv inte på den ena sidan av vågens yttre kant -vältrisk!
Håll barn borta från förpackningen (kvävningsrisk).
Var försiktig, kliv inte på vågen med våta fötter och kliv inte på
vågen när ytan är blöt - halkrisk!

RISKER FÖR BARN OCH MÄNNISKOR I BEHOV AV OMSORG
Denna anordning är inte avsedd att användas av barn under 10 år eller
personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist
på erfarenhet och/eller bristande kunskap, om de inte övervakas av en
person som ansvarar för deras säkerhet och välbefinnande eller tar emot
instruktioner från den här personen om hur man använder anordningen
och förstår resulterande faror. Barn får inte leka med anordningen.
Rengörings- och underhållsåtgärder får inte utföras av barn om de inte är
under övervakning.
BATTERIDRIFT
Din Runtastic LIBRA använder 3 x 1.5V AAA alkaliska batterier. Här är lite
information om hanteringen av batterierna:






Ersätt endast batteriet med ett batteri av samma standard och kvalitet.
Batterier får inte laddas eller aktiveras på annat sätt. De får inte
öppnas, kastas i elden eller kortslutas.
Förvara alltid batterierna utom räckhåll för barn. Vid nedsväljning kan
batterierna vara dödliga.
Förvara batterierna och vågen utom räckhåll för spädbarn och småbarn.
Om ett batteri har svalts, kontakta läkare omedelbart.
Utsätt aldrig batterierna för stark värme, såsom solstrålning, eld etc.
Detta kan öka risken för läckage. Bristande efterlevnad av denna
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information kan leda till skador och, under vissa omständigheter, till och
med explosionen av batterierna.
Ta genast bort trasiga batterier från vågen. Annars finns det risk för
läckage. Om ett batteri läcker, ta på skyddshandskar och rengör
batterifacket med en torr trasa.
Om ett batteri läcker, undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor.
Skölj genast alla delar av din kropp som kommit i kontakt med
batterisyran med hjälp av rikligt med rent vatten och uppsök läkare.
Om du inte använder apparaten under en längre tid, ta ut batterierna ur
batterifacket.
Brist på eterlevnad av dessa punkter kan leda till skador och, under
vissa omständigheter, till och med explosion av batterierna. För
information om byte av vågens batteri läs avsnittet "Batteribyte" för
Runtastic LIBRA.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Apparaten är endast avsedd för personligt bruk, den är inte avsedd
för medicinskt eller kommersiellt bruk.
Observera att mättoleranser är möjliga tack vare tekniska skäl
eftersom vågen inte är avsedd för professionell medicinsk
användning.
Vågens maximala kapacitet är 180 kg (396.8 lb). Resultat av
viktmätning och fastställande av benmassan visas i intervall på 100 g
(0.2 lb).
Resultat av mätningar av kroppsfett, kroppsvatteninnehåll och
muskelmassa visas i intervall på 0,1%.
Kaloriintaget visas i intervall på 1 kcal.
Placera vågen på ett plant och hårt golv. Massivt golv krävs för
korrekta mätningar. Om vågen är påslagen och flyttas, bòrjar "0.0"
att blinka på displayen. En ny nollpunkt ställs in.
Reparationer får endast utföras av auktoriserade återförsäljare.
Kontrollera batterierna innan du lämnar in klagomål och byt dem om
det behövs.
Förvaring och underhåll: Precisionen i de uppmätta värdena och
apparatens livslängd är beroende av en varsam hantering.
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FÖRSIKTIGHET
• Apparaten ska rengöras då och då. Använd inga aggressiva
rengöringsmedel.
• Runtastic LIBRA-vågen fungerar även i fuktiga miljöer som finns i
badrum. Kondenserat vatten på vågen (orsakat av varma duschar
etc.) skadar inte vågen. Vågen får inte sänkas ned i vatten. Skölj inte
vågen under rinnande vatten. Undvik att spilla stora mängder vatten
på vågen. Torka försiktigt av glasytan innan du kliver på vågen, för
att förhindra halka.
• Placera inga andra föremål ovanpå vågen när den inte används.
• Skydda anordningen från stötar, fukt, damm, kemikalier, extrema
temperaturväxlingar och håll den borta från värmekällor (spis,
element).
• Håll
vågen
borta
från
höga
temperaturer
och
starka
elektromagnetiska fält.
REPARATION
Försiktighet
• Du ska varken öppna eller reparera anordningen. I sådant fall kan
inte längre en perfekt funktion garanteras. Bristande efterlevnad av
denna information gör garantin ogiltig.
• Vänd dig till en auktoriserad återförsäljare för reparationsservice.
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BESKRIVNING AV ANORDNINGEN
Översikt
1. Elektroder = ledande ITO-beläggning
tennoxidbeläggning av vågens yta).

(ITO

avser

en

indium-

2. Display

1. Elektrod = ledande ITO-beläggning
AVFALLSHANTERING
Batterier är farligt avfall. Batterierna kan tas om hand på rätt sätt av
butiker som säljer batterier och av kommunala insamlingsställen där det
finns lämpliga behållare. Om du vill kassera din enhet, vänligen kassera
den i enlighet med gällande lokala regler och föreskrifter.
Bortskaffandet av anordningen ska vara i enlighet med EU-direktiv
2002/96/EG -WEEE om Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Din
kommunala insamlingsplats kan förse dig med relevant information.
KRIPPL-WATCHES
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41,
4600 Wels, Österrike
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Avyttra även emballaget enligt gällande föreskrifter. Din kommunala
insamlingsplats kan förse dig med relevant information.
FÖRSTA ÅTGÄRDEN
Sätt i batterierna
Batterierna är individuellt förpackade och inte i batterifacket
än. Avlägsna skyddsfilmen från batterierna och sätt i
batterierna med korrekt polaritet. Om vågen inte fungerar, ta
ur batteriet helt och sätt i det igen.
Installation av vågen
Placera vågen på ett plant och fast underlag. Använd de
medföljande mattfötterna vid användning på matta. Fast
underlag krävs för korrekt mätning.
Ladda ner appen
Ladda ner den kostnadsfria Runtastic-appen från App Store.

Skanna QR-koden eller ange följande URL: www.runtastic.com/apps/libra
Vänligen observera: Runtastic Libra app kräver iOS 7. Om iOS 7 ännu inte
är installerad på din Apple-enhet, måste du uppdatera enheten först. Mer
information finns på Apples webbplats.
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Starta appen

Starta Runtastic Libra-appen nu.

8

Skapa ett nytt Runtastic-konto eller logga in med ditt befintliga Runtastickonto.

9

Anslut till Runtastic LIBRA.
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Välj alternativet "Anslut din smartphone till din Runtastic LIBRA."

Tryck på knappen på vågens baksida samtidigt som du håller din
smartphone nära vågen. Bluetooth-symbolen på displayen börjar blinka
och din smartphone kommer att anslutas automatiskt.
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Ställ in den första användaren på vågen

Ange dina initialer och önskad viktenhet.
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Det är dags för din första mätning! Ta först av dig strumpor och skor för att
skapa ett korrekt resultat. Tryck sedan på knappen när du är redo och
kliv upp på vågen.

Grattis, du har konfigurerat din Runtastic LIBRA.
För ytterligare information besök vår supportsida help.runtastic.com
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INFORMATION
Mätprincipen
Denna våg arbetar utifrån Bioelektrisk Impedans Analys, BIA, där omärklig,
helt ofarlig och säker växelström används för mätning av kroppsmått inom
några sekunder.
Med mätning av elektrisk resistans (impedans) och införandet av
konstanter samt individuella värden (ålder, längd, kön och aktivitetsnivå ),
kan en persons kroppsfett och andra kroppsmått fastställas. Muskelvävnad
och vatten kännetecknas av god elektrisk ledningsförmåga och har därför
en lägre resistans.
Ben-och fettvävnad, å andra sidan, kännetecknas av låg ledningsförmåga
eftersom fettceller och ben knappt leder på grund av deras höga
resistens.
Observera att de värden som erhållits från den diagnostiska vågen bara
utgör en approximation till kroppens faktiska medicinska analytiska värde.
Endast en specialistläkare kan bestämma exakt kunna bestämma
kroppsfett, vattenhalt, muskel-och benmassa tack vare medicinska
procedurer (t.ex. med en CAT scan
Allmänna tips
Om möjligt, väg dig alltid vid samma tid på dagen (helst på
morgonen), efter toalettbesök, på fastande mage och utan kläder för
att uppnå jämförbara resultat.
•

•
•
•

Viktigt för mätningen: Kroppsfett kan endast mätas med bara fötter
och lätt fuktade sulor (använd dock inte lotion på fötterna). Mycket
torra och valkiga fötter kan leda till felaktiga resultat på grund av
kraftigt minskad ledningsförmåga.
Stå upprätt och stilla under mätningen.
Vänta i ungefär 15 minuter efter att du har stigit upp för en jämn
fördelning av kroppsvattnet.
Det är viktigt att notera att enbart den långsiktiga tendensen räknas.
I allmänhet beror kortsiktiga viktfluktuationer under en period av
några dagar på vätskeförlust. Kroppsvattnet är dock avgörande för
ditt välbefinnande.
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Restriktioner
Avvikelser och orimliga värden kan bero på fastställandet av kroppsfett
och andra mått på:
•
•
•
•
•
•

Barn under 10 år.
Gravida kvinnor.
Personer med feber, som genomgår dialysbehandling, med
ödemsymtom eller benskörhet.
Personer som tar kardiovaskulär medicin (för hjärta och kärlsystem).
Personer som tar kärlvidgande eller kärlsammandragande medel.
Personer med betydande anatomiska skillnader på sina ben i
förhållande till totallängden (avsevärt förkortade eller förlängda
benlängder).

INSTÄLLNING
Innan du använder din våg, lägg in dina data. För leverans inom Europa är
viktenheten förinställd på "kg". För leverans i USA och Kanada är
viktenheten förinställd på "Ib". Du kan ändra både på viktenheten och
andra enheter i appen.
Inställning av användardata
För att fastställa ditt kroppsfett och andra kroppsmått, måste du spara
dina personliga användardata.
Vågen kan spara information för upp till 8 användare, vilket gör att andra
familjemedlemmar, till exempel, kan spara och få tillgång till sina
personliga inställningar
Aktivitetsnivå
Observationer på medellång och lång sikt är avgörande när du väljer de
olika aktivitetsnivåerna.
Aktivitetsnivå av fysisk aktivitet
1
Relativt inaktiv: Vare sig det är på fritiden eller under arbetstid så
tillbringar du merparten av din tid sittande eller liggande. Ofta ingår: äldre eller
personer med fysiska funktionshinder.
2
Aktiv ibland: Du är något aktiv under fritiden och på jobbet, men
tillbringar ändå större delen av dagen sittande. Ofta ingår: anställda i
kontorsmiljö, studenter och så vidare.
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3
Måttligt aktiv: Du är måttligt aktiv och väljer regelbundet rörlig eller
stående verksamhet. Här ingår även personer som motionerar regelbundet trots
att de har ett skrivbordsjobb. Ofta ingår: arbetare vid löpande bandet,
hantverkare och så vidare.
4
Rätt aktiv: Du är ständigt på språng på din fritid och/eller är på benen
hela arbetsdagen. Ofta ingår: tjänsteindustrins anställda, säljare och
sjukvårdspersonal.
5
Väldigt aktiv: Både din fritid och din karriär är fyllda med fysiskt krävande
aktivitet. Ofta ingår: byggnadsarbetare, bönder, professionella idrottsmän och så
vidare.
Ditt kroppsfett och de andra värdena kan endast fastställas efter att alla
parametrarna har förts in i Libra-appen.
MÄTNING
Placera vågen på ett plant, fast golv, enligt beskrivningen ovan.
Endast viktmätning
Kliv upp på vågen.
Displayen visar "0.0." Nu är vågen redo att mäta din vikt. Stå stilla på
vågen, med din vikt jämt fördelad på båda benen. Vågen kommer
omedelbart att börja väga.
Observera: Det får inte finnas någon kontakt mellan dina fötter, ben, vader
och lår. Annars kan mätningen inte utföras på korrekt sätt. Vågen börjar att
väga omedelbart.
Följande värden visas:
1. Vikt i kg/lb/st beror på dina inställningar
2. Kroppsfett i % med BF-tolkning
3. Kroppsvattenhalt i %
4. Muskelmassa i %
5. Benmassa i kg/lb/st beror på dina inställningar
6. Basal ämnesomsättning i kcal (BMR)
7. Aktiv ämnesomsättning i kcal (AMR)
Avstängning av vågen
Vågen stängs automatiskt av efter cirka 8 sekunder.
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UTVÄRDERING AV RESULTATEN
Kroppsfett
Utvärderingen av kroppsfettet illustreras av ett fält nedanför ditt visade
kroppsfett. Följande kroppsfettvärden i % är avsedda som riktlinjer (för
mer information, kontakta din läkare!).
Man
Ålder

Lågt

Normalt

Högt

Mycket högt

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

Ålder

Lågt

Normalt

Högt

Mycket högt

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

Kvinna

Lägre värden ses ofta hos idrottare. Beroende på typen av sport,
träningsintensitet och kroppsbyggnad, kan värden som är ännu lägre än
dessa riktvärden uppnås. Observera dock att extremt låga värden kan
utgöra hälsorisker.
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Kroppsvattenhalt
Proportionen av kroppsvatten i % ligger normalt inom följande intervaller:
Man
Ålder

Låg

Normal

Hög

10-29

<55

55-75

>75

30-49

<50

50-70

>70

>50

<48

48-68

>68

Ålder

Låg

Normal

Hög

Mycket hög

<52

52-72

>72

30-49

<40

40-60

>60

>50

<45

45-65

>65

Kvinna

Kroppsfett innehåller relativt lite vatten. Därför kan kroppens vattenhalt
hos människor med en hög kroppsfettkvot ligga under dessa riktlinjer.
Dessa värden kan dock överskridas av uthållighetsidrottare på grund av
lågt kroppsfett och hög muskelmassa.
Fastställandet av kroppens vatteninnehåll med denna våg är inte lämpligt
för att dra medicinska slutsatser om till exempel åldersrelaterad
vätskeansamling. Rådgör med din läkare om det behövs. I allmänhet ska
man sikta på ett högt innehåll av kroppsvatten.
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Muskelmassa
Muskelmassan i % ligger normalt inom följande intervall:
Man
Ålder

Låg

Normal

Hög

Mycket hög

<40

40-50 %

>50

30-59

<33

33-45 %

>45

60-69

<32

32-40 %

>40

>70

<30

30-35 %

>35

Ålder

Låg

Normal

Hög

10-29

<35

35-45 %

>45

30-59

<28

28-40 %

>40

60-69

<23

23-35 %

>35

>70

<23

23-30 %

>30

Kvinna

Benmassa
Precis som resten av vår kropp, är våra ben föremål för naturliga
produktions-, nedbrytnings- och åldrandeprocesser. Benmassan ökar
snabbt under barndomen och når sin topp i åldern mellan 30 och 40 år.
Med ökande ålder minskar vår benmassa något. En hälsosam kost (särskilt
kalcium och D-vitamin) och regelbunden motion bidrar till att bekämpa
denna nedbrytning i viss utsträckning Genom att bygga upp musklerna
kan du dessutom öka stabiliteten i ditt skelett. Observera att denna våg
inte visar kalciuminnehållet i dina ben, utan den fastställer vikten av alla
benkomponenter (organisk och oorganisk materia plus vatten). Benmassan
kan knappast påverkas, men vissa faktorer (vikt, längd, ålder, kön) kan
leda till mindre fluktuationer. Det finns inga erkända riktlinjer eller
rekommendationer tillgängliga
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Försiktighet:
Blanda inte ihop benmassa med bentäthet. Bentäthet kan endast
fastställas genom en läkarundersökning (t.ex. datortomografi, ultraljud).
Därför är det inte möjligt att dra slutsatser om förändringar i ben och ben
hårdhet (t.ex. benskörhet) med denna våg.
BMR
Den basala ämnesomsättningen (BMR) anger mängden energi som
förbrukas av kroppen vid fullständig vila för att upprätthålla sina
grundläggande vitala funktioner (t ex när man ligger 24 timmar i sängen).
Detta värde beror mycket på vikt, längd och ålder. På denna diagnostiska
våg anges det i kcal/dag och beräknas baserat på den vetenskapligt
erkända Harris-Benedict formeln.
Denna energimängd motsvarar det grundläggande energibehovet för din
kropp och måste tillhandahållas i form av mat Att ta in mindre energi
under en längre tid kan vara skadligt för din hälsa.
AMR
Den aktiva ämnesomsättningen (AMR) är den mängd energi som förbrukas
av kroppen per dag när den är aktiv. En persons energiförbrukning stiger
med ökad fysisk aktivitet och fastställs av Runtastic LIBRA baserat på den
aktivitetsnivå (1-5) som du angett.
För att behålla din nuvarande vikt, behöver den energi som förbrukas av
kroppen tillhandahållas igen i form av mat och vätskor.
Om det tillförs mindre energi än vad som förbrukas över en utsträckt
tidsperiod, kommer viktminskning att vara resultatet. Å andra sidan, om det
tillförs mer energi än vad som förbrukas per dag (AMR) över en förlängd
tidsperiod, leder detta till viktökning.
Tid som en faktor som rör resultaten
Observera att endast den långsiktiga trenden har betydelse. Vanligtvis kan
kortsiktiga viktfluktuationer inom ett par dagar förklaras av vätskeförlust.
Tolkningen av resultaten är beroende av övergripande viktförändringar och
förändringar när det gäller andelen kroppsfett, kroppsvatteninnehåll och
muskelmassa, samt den tidsram inom vilken dessa förändringar inträffar.
Snabba förändringar inom några dagar måste särskiljas från medelfristiga
förändringar (inom veckor) och långsiktiga förändringar (månader). I
grunden beror kortsiktiga viktfluktuationer nästan uteslutande på
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förändringar av vattenhalten, medan svängningar på medellång och lång
sikt kan bero på förändringar avseende kroppsfett och muskelmassa.
• Om din vikt minskar på kort tid, men ditt kroppsfett ökar eller förblir
konstant, har du bara förlorat vatten - till exempel efter ett
träningspass, ett bastubad eller en diet som endast syftar till snabb
viktminskning.
• Om din vikt ökar på medellång sikt och ditt kroppsfett minskar eller
förblir konstant, kanske du har byggt upp värdefull muskelmassa.
• Om
din vikt och kroppsfettkvot minskar samtidigt och din
muskelmassa förblir konstant eller ökar, fungerar din diet.
• Helst bör du åtfölja en diet med fysisk aktivitet, kondition och
styrketräning. Detta gör att du kan öka din muskelmassa på
medellång sikt.
• Kroppsfett, kroppsvatten och muskelmassa kan inte summeras
(muskelvävnad innehåller också komponenter av kroppsvätska).
BYTE AV BATTERIET
Din våg är utrustad med en "låg batteriindikator". När vågen drivs med
alltför låga batterier, kommer "Lo" att visas och vågen stängs av
automatiskt. I detta fall behöver batterierna bytas ut (3 x 1.5 V AAA).
Observera:
• Ersätt endast batteriet med ett batteri av samma standard och
kvalitet.
• Använd inte laddningsbara batterier.
• Använd tungmetallfria batterier.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Apparaten ska rengöras då och då. Använd en fuktig trasa för rengöring.
Du kan ha på lite tvättmedel på trasan om det är nödvändigt.
Försiktighet
• Använd inga aggressiva rengöringsmedel!
• Sänk inte ned enheten i vatten!
• Diska inte enheten i diskmaskinen!
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VAD SKA DU GÖRA OM DU HAR PROBLEM?
Den maximala belastningskapaciteten på 180 kg har överskridits.
Belasta endast upp till 180 kg.
Fettkvoten ligger utanför det mätbara intervallet (mindre än 5% eller mer än
50%).
Repetera mätningen barfota eller blöt dina fötter lätt.
Batterierna i vågen håller på att ta slut.
Byt vågens batterier.
Vågen har en falsk nollpunkt.
Vänta tills att vågen blir sig själv igen. Aktivera nu vågen korrekt, vänta tills att
displayen visar "0.0" och repetera sedan mätningen.
Anslutningsproblem
Om din smartphone inte lyckas ansluta sig till Runtastic LIBRA inom ca 3 minuter,
vänligen ta ur batterierna för en kort stund. Efter att ha återinfört batterierna ska
anslutningen fungera smidigt igen.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
R&TTE-Direktivet 1999/5/EG, EU-Direktivet 2011/65/EU (RoHS):
Sammanfattning av Försäkran om Överensstämmelse: Krippl-Watches
förklarar härmed att Bluetooth-vågen (Art.Nr. RUNSCA1W och RUNSCA1B,
modell: Runtastic Libra) överensstämmer med de grundläggande kraven
i RoHS-Direktivet 2011/65/EU och andra relevanta bestämmelser i
R&TTE-Direktivet
1999/5/EG.
Du
kan
komma
åt
Deklarationen
om
Överensstämmelse i dess helhet genom att
besöka följande webbplats: www.runtastic.com
GARANTI
Vi ger 24 månaders garanti för denna produkt. Garantitiden startar vid
datumet för försäljningen (kvitto, inköpsbevis). Under denna period
reparerar vi alla eventuella brister till följd av materialfel eller
funktionsfel
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utan kostnad, förutom: batterier, felaktig hantering, tappning, stötar eller
liknande
Om du vill skicka in ett klagomål har du följande alternativ:
α) Kontakta din försäljare eller
β) skicka e-post till: service@runtastic.com

Runtastic.com
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