Návod k použití měřidla Clevermess
Vítejte
Vážení zákazníci,
děkujeme, že jste se rozhodli pro měřidlo Clevermess.
Držíte v ruce kvalitní měřící přístroj, který Vám umožní zodpovědně přistupovat k růstu dětských nohou.
Předtím, než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pozorně celý návod k použití. Tento návod pak uchovejte na
bezpečném místě pro pozdější použití, nejlépe v originálním obalu.
Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny uvedené v návodu a přístroj začněte používat teprve po přečtení této strany. Kromě
toho v něm naleznete spoustu cenných a zajímavých tipů a informací.
Hodně úspěchů / radosti s Vaším měřidlem Clevermess Vám přeje
Nicole Oberhofer
Obsah dodávané sady:
Sada obsahuje:
1. Měřící přístroj Clevermess pro měření nohou a bot,
včetně knoflíkové baterie CR2032
2. Zarážku prstů
3. Zarážku paty
4. Prodlužovací nástavec (pro velikosti 31-41)
5. Díl pro měření šířky
6. Úložný sáček
Zkontrolujte prosím předem, zda je obsah sady kompletní.
Pokyny pro zapnutí přístroje a pro výměnu baterie naleznete na následující straně.
Zapnutí / Výměna baterie
Otevřete víčko přihrádky na baterii a dodanou baterii vložte dovnitř správně podle polarity.
Používejte jen 3-voltové knoflíkové baterie typu CR2032!
Baterii vložíte správně tak, že ji ze strany pláště přístroje zasunete do drážky a pak ji zatlačíte do
držáčku; viz obrázek. Pak přihrádku na baterii zavřete. Víčko pak lze lehce utáhnout ve směru
hodinových ručiček.
Stejně tak postupujte při výměně baterie. Baterii lze jednoduše vyjmout, pokud např. použijete
malý šroubovák.
Údržba & čištění
Měřidlo Clevermess na měření velikosti nohou a bot nevyžaduje (kromě výměny baterie) žádnou údržbu.
K vyčištění povrchu používejte výhradně měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla.
Bezpečnostní pokyny
Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.
Obal nepatří do rukou dětí (např. plastový sáček), protože hrozí nebezpečí udušení. Pro případy, které by mohly nastat
nerespektováním těchto bezpečnostních pokynů, nepřebíráme žádnou zodpovědnost.
Pozor na vlhko! Zamezte, aby se přístroj Clevermess dostal do styku s vlhkem.

Napájení elektrickým proudem: Do přihrádky na baterie se smí vkládat pouze běžně dostupná 3-voltová knoflíková baterie
CR2032. Baterie musí být vložena ve správné polaritě ("+" nahoru). Vložením baterie nesprávným pólem se může měřící
přístroj nenapravitelně poškodit. V žádném případě nezkoušejte použít jiný zdroj napětí nebo jiné baterie. Nenechávejte
baterie volně ležet, protože by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata. V případě spolknutí baterie ihned vyhledejte
lékaře! Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterii vyjměte, protože vyteklá baterie může měřidlo poškodit.
Likvidace použitých baterií
Likvidace použitých baterií: použité baterie se nesmí vyhazovat do běžného odpadu,ale jako nebezpečný odpad se musí
ekologicky zlikvidovat.
Sběrná místa pro staré baterie najdete v maloobchodech i velkoobchodech a jejich odevzdání je bezplatné. Nevhazujte
baterie do ohně, hrozí nebezpečí exploze! Jak měřidlo tak baterie nepatří do rukou dětem! Nikdy baterie nenabíjejte!
Zákaznický servis & záruka
Na přístroj Clevermess Junior poskytujeme zákonnou záruku 24 měsíců.
Náš zákaznický servis je Vám kdykoliv k dispozici. Zastihnete nás jednoduše přes kontaktní formulář na www.clevermess.cz
Další kontakty:
Tel:
+420777328372
Email: obchod@clevermess.cz
Tipy pro měření
U měření by dítě mělo mít ponožky (stejně jako kdy nosí boty).
Při měření musí dítě stát rovně na přístroji, nesmí sedět!
Změřte vždy pravou i levou nohu a pak výsledek porovnejte s odpovídajícími botami.
Naměřené hodnoty šířky nohy se uloží do paměti. Můžete si poslední naměřený výsledek šířky vyvolat tak, že při zapnutí
současně zmáčknete i měřící jazýček vepředu. Až bude správně nastavená délka, můžete začít se samotným měřením.
Nespoléhejte se na velikosti uváděné na botách a na krabicích od bot! Škála na přístroji Clevermess odpovídá
normalizovaným velikostním údajům systému WMS (pozn: značka kvality pro dětské boty Německého institutu obuvi).
Každá bota je jiná a to, jestli dítěti pasuje, zjistíte jen porovnáním změřené nohy a boty.
Boty, které jsou vpředu ohnuté nahoru, zmáčkněte při měření lehce dolů, aby byla vložka boty rovná (nejlépe, když boty leží
na zemi).
Jak měřit správně
Měření velikosti dětských nohou a bot je velmi jednoduché. Stačí jen pár kroků a získáte spolehlivý výsledek.
1. Změřte šířku a délku nohy
2. Pak vložte měřidlo do boty
3. Přečtěte zobrazený výsledek; ten můžete srovnávat s dalšími botami
Nohy stačí jednou změřit a tento naměřený údaj můžete porovnávat s jakýmkoliv počtem bot.
Pomocí instrukcí a obrázků Vás provedeme jednotlivými kroky. Před prvním použitím se s instrukcemi dobře seznamte.
Kdo upřednostňuje raději "osobní" vysvětlení, najde na našich webových stránkách krátké a praktické instruktážní video pro
používání měřidla Clevermess: www.clevermess.cz

1. Příprava měřidla Clevermess
Pokud je velikost nohy větší než 31, nejprve nasaďte prodlužovací nástavec na zadní část přístroje (na
obrázku dole). Pak nacvakněte zarážku prstů a paty.

Zapněte přístroj stisknutím tlačítka vpředu. Zazní signální tón a displej se zapne.

V zadní části měřidla Clevermess jsou dva otvory, kterými můžete protáhnout šňůrku na vytvoření poutka. Zatáhnutím za
poutko snadněji vyjmete přístroj z boty (praktické hlavně u menších velikostí).

2. Měření nohou
Stiskněte najednou obě boční tlačítka a přístroj roztáhněte na odhadovanou délku nohy dítěte.

Dětskou nohu postavte na přístroj a pak jemně nastavujte délku, dokud se nebude zarážka prstů a
paty přímo dotýkat nohy (zarážka prstů musí přiléhat k nejdelšímu prstu). Je nutné, aby přístroj ležel
na zemi!

Sesaďte do sebe díl pro měření šířky a nad nártem ho zasuňte do otvorů v bočních svorkách.

Pokud měříte šířku nohy, přitlačte tyto boční svorky až k noze. Pak k tomu současně zamáčkněte
přední měřící jazýček dovnitř (min. 50%), dokud nezazní 2x pípnutí (na displeji běží odpočítávání).
Takto se údaj o šířce nohy uloží do paměti.
Pokud je noha širší než 80 mm, zamáčkněte pouze přední měřící jazýček dovnitř, dokud nezazní 2x
pípnutí.

Naposledy změřený údaj šířky je nyní uložený do paměti. Vyvoláte ho tak, že zamáčknete dovnitř
přední měřící jazýček a současně měřidlo zapnete. Pak hned můžete začít měřit velikost boty (pozor:
nezapomeňte zkontrolovat nastavení délky!)

3. Měření bot
Přístroj je teď připravený na měření vnitřní délky boty - na displeji bliká ukazatel. Odstraňte zarážku
prstů a paty, odstraňte také díl na měření šířky. Přístroj Clevermess vložte do boty (viz též Tipy níže).
Dbejte prosím na to, aby měřidlo v botě těsně přiléhalo v místě, kde je pata!
Přístroj začne měřit automaticky, když "leží" minimálně 6 sekund v klidu uvnitř boty.

TIPY:
Při zasunování měřidla botu co nejvíce rozevřete. Přitom stlačte oba boční senzory k sobě.
Zatlačte konec tmavošedého dílu (na patě) dovnitř. Zabráníte tak tomu, abyste nedopatřením
posunuli již nastavenou délku.

Až 3x zazní pípnutí, je měření hotové. Vytáhněte měřidlo z boty a přečtěte si výsledek na displeji.
Výsledek se zobrazí po dobu 30 sekund, pak zazní 5x krátké pípnutí, displej začne blikat a měřidlo je
opět připraveno k měření. Můžete pokračovat v měření a přístroj zasunout do další boty.
Z konstrukčních důvodů je měření nohy a boty omezeno na max. šířku 80 mm. Přístroj Clevermess je
možné používat pro měření délky do velikosti 41.
Měření délky funguje na všechny velikosti!
Pokud se při měření boty nezobrazí žádný výsledek (popř. poté co měřidlo leží 10 sekund v botě a nezazní žádný signál), je
bota většinou moc velká. Přístroj Clevermess nemůže stanovit žádné srovnávané hodnoty, protože měřící senzory se
nedotýkají vnitřní strany boty!

4. Zobrazení výsledku měření na displeji

Údaj o měření délky
•
Údaj v mm - zbývající místo
•
Symboly pro "sedí", "moc velké", "moc malé"

Údaj o měření šířky
•
rozdíl v mm mezi šířkou nohy a boty
•
Dolní údaj uvádí zbývající místo do šířky.
Přístroj zobrazí jak + tak i - údaje. Tento údaj ukáže rozdíl mezi nohou a botou.
Při minusových hodnotách je bota příliš úzká, při plusových hodnotách je bota širší než noha.
Bota by měla na noze dobře sedět, nesmí být v žádném případě moc úzká (minusová hodnota) nebo o víc
než 3 mm širší. Kromě šířky je důležitá také prostornost boty, tzn. musí dobře sedět přes nárt. Přejeďte
prstem přes nárt - bota sedí, pokud i na nártu dobře přiléhá.
Pokud chcete zobrazit poslední údaj o šířce, na vypnutém přístroji zamáčkněte úplně dovnitř přední měřící jazýček a
současně zapněte přístroj (měřící přední jazýček držet zamáčknutý). V dolní části displeje se objeví poslední naměřená šířka.
Pokud je správně nastavená délka, můžete se pustit do měření vnitřní velikosti boty.

Horní údaj ukazuje zbývající místo v délce boty. Kromě údaje v milimetrech se zobrazí ještě 4 různé symboly:

Údaj: → 12 až 15 mm prostoru
háček
Výsledek: tato bota sedí.
Vhodné jako nové boty.

Údaj: → 6 až 12 mm prostoru
šipky směřují k sobě
Výsledek: tato bota začíná být malá.
U aktuálně nošených bot je to v
pořádku.
DŮLEŽITÉ: častěji kontrolovat!

Pozor: v těchto případech by dítě tyto boty nemělo nosit.

Údaj: → více než 15 mm místa
šipky směřují od sebe
Výsledek: tato bota je moc velká
Tyto boty nenosit.

Údaj: → méně než 6 mm prostoru
křížek
Výsledek: tato bota je moc malá
Ozve se navíc výstražný tón!
Co nejdříve boty vyměnit.

Po použití vypněte měřidlo stisknutím tlačítka vepředu. Ozve se 2x pípnutí. Přístroj šetří baterii a po 10
minutách nečinnosti se automaticky sám vypne.

......................................................................................................................................................
Pomocí přístroje Clevermess můžete velikost dětských bot spolehlivě změřit a posoudit .
Na následujících stránkách jsme pro Vás sestavili seznam častých otázek a tipů k používání.
Více informací, instruktážní video a tipy naleznete také na internetu na našich webových stránkách
www.clevermess.de.

Otázky & odpovědi
Pro jaké velikosti lze přístroj Clevermess Junior používat?
Přístroj funguje od velikosti 21, s prodlužovacím nástavcem lze měřit délku do velikosti 41.
Co mám dělat, když jsem nedopatřením špatně změřil(a) šířku?
Přístroj Clevermess Junior vypněte a znovu zapněte. Pak postupujte znovu od začátku.
Přístroj se nezapnul.
Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji podle návodu. Při výměně dbejte, aby se kontakty v přihrádce pro baterii
nezasunuly pod baterii (proto vkládat směrem zezadu dopředu). Pokud přístroj nefunguje ani po výměně baterie,
kontaktujte náš zákaznický servis.
Jak vyměním baterii?
Jak vyměnit baterii najdete v návodu k použití téměř na začátku.
Můžu teď kupovat boty bez přítomnosti dítěte?
Ano, v zásadě je to s měřidlem Clevermess Junior možné. Doma dítěti nohu změříte a pak údaje v obchodě srovnáte
s vybranými botami.
Ale nezapomeňte, že je nutné změřit obě nohy. Navíc by se dítěti nové boty měly líbit a měly by být pohodlné.
Použitý materiál, pevnost boty atd. přitom hrají také svou roli stejně jako vzhled boty.
Ztratil(a) jsem příslušenství přístroje Clevermess Junior.
Samozřejmě nabízíme k dokoupení náhradní díly. Můžete je obdržet přímo od nás, např. v e-shopu nebo přes náš
zákaznický servis.
Může se přístroj Clevermess Junior používat také pro dospělé?
Přístroj je naplánovaný pro měření dětských nohou a bot. Pokud dojde k přetížení velkou váhou, můžou být přístroj
popř. elektronika v něm nenávratně poškozeny. Proto používání dospělým osobám nedoporučujeme. Na poškození vzniklá
přetížením přístroje není možné uplatňovat reklamaci.
Jak mám změřit nohy více dětem?
Naměřené hodnoty svých dětí si můžete poznamenat na malou nálepku na zadní stranu
měřidla. Nalepte nálepku dozadu a označte si např. čárkou nastavení délky a připište šířku.
Pak si jednoduše údaje přečtete a nemusíte znovu zvláště ještě jednou dětem nohy měřit, např. v
obchodě s obuví.
Kde se přístroj Clevermess vyrábí?
Náš Clevermess Junior se vyrábí v Německu.
..................................................................................................................................................................
Máte ještě další otázky?
Podívejte se tedy na naše internetové stránky www.clevermess.cz, kde na Vás čeká spousta informací, četná videa a
samozřejmě také tipy na správné dětské boty.
Zajímavosti o dětských nohách

i

v nových botách musí být 12 - 15 mm nadměrek, aby noha měla dostatek místa pro pohyb v botě a růst.

i v botách, které dítě právě nosí, nesmí být méně než 6 mm volného místa, jinak se noha nemůže dostatečně hýbat.
i dětská noha poporoste průměrně o 1 - 1,5 mm za měsíc - to se však neděje rovnoměrně.

Proto

je

důležité

pravidelně nohy měřit (cca každé 4 týdny)!

i nervový systém dětských nohou není ještě plně vyzrálý, takže děti často vůbec necítí, jestli je tlačí boty. To je také
důvod, proč děti zaměňují levou botu za pravou..

Nohy nás nosí celý život - proto bychom na ně měli od začátku dobře dbát!
Když palcem zmáčknete špičku boty, děti často reflexivně prsty skrčí, takže
lze nahmatat volný prostor, který tam ve skutečnosti vůbec není (když děti prsty
opět narovnají).

i

i

moc úzké boty utiskují nohy, což může vést k jejich trvalým deformacím

i moc velké boty nenabízejí noze žádnou oporu, noha v nich při chůzi klouže
dopředu a tam pak naráží.
Proč 12 mm?
Svaly a šlachy v nožní klenbě se při chůzi napínají a tím se noha prodlužuje. Potřebný prostor pro pohyb nohy v botě je cca 6
mm. Ten umožňuje, aby se noha mohla přirozeně při pohybu roztáhnout.
Protože dětská noha ještě roste, měli byste při nákupu nových bot pamatovat na dalších 6 mm prostoru pro růst nohy. Tak
budete mít jistotu, že boty pár měsíců "vydrží".
Noha teď může dorůstat do tohoto volného prostoru.
Pokud je ale v botě méně než 6 mm místa, nemůže se noha v botě volně pohybovat, což může vést k jejímu poškozením!
Měřidlo Clevermess Vám pomůže mít stále přehled o tom, jestli boty dítěti ještě sedí a kdy už je třeba boty vyměnit.
Mějte vždy na paměti: dětské nohy rostou v
částečně pravidelných intervalech, proto není
možné přesně předvídat, kdy bude třeba pořídit
nové boty.

Silný tým pro 100 % ochranu
Při každém nákupu nových bot ve specializovaném obchodě používejte ověřený systém WMS
(pozn: značka kvality pro dětské boty Německého institutu obuvi).
S pomocí naměřeného výsledku Vám odborný personál pomůže vybrat pro Vašeho potomka ty
správné boty.
Po nákupu bot je však nezbytné, abyste i doma pravidelně přeměřovali, jestli boty dítěti ještě sedí.
Proto Vám měřidlo Clevermess nabízí cennou pomoc.
Jen vhodné boty podpoří zdravý růst dětské nohy.
Dívejte se proto do bot i Vy!
Osvědčený WMS-Systém Vám při nákupu obuvi v odborném obchodě nabízí cennou pomoc.

Měřidlo Clevermess Vám doma pomůže při pravidelných kontrolách zjistit, jestli
dítěti bota ještě padne.

Jsme tady pro Vás!
Máte otázky, ponděty nebo přání? Oslovte nás - jste tu pro Vás rádi.
Clevermess GmbH
Adresa
Am Lechfeld 34 • 85135 Titting (Německo)
Tel:
+49 (0)8423 9869690
Email:
service@clevermess.de
Web:
www.clevermess.de
E-shop:
www.schuhe-messen.de
Stránka s nápovědou: www.clevermess.de/produkt
Jména kontaktních osob pro jiné země naleznete též na našich webových stránkách!
Náhradní díly obdržíte přímo u nás.
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