
     interaktiv fodopmåling med Deres smartphone eller tablet

     passende skoudvalg

     detaljeret produktbeskrivelse

     Huskeseddel med email forsendelse af Deres produktvalg

Her kan ATLAS® App’en 
downloades gratis:
www.atlassko.dk

+45 74534513
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Den nye ATLAS® App er  
uDkommeT – ScAn Dine føDDer meD  

Den nye ATLAS® App og finD Din korrekTe  

SkoSTørreLSe og viDDe

Har De spørgsmål til ATLAS® App‘en?



NYHeD

forbereDeLSe
for et optimalt måleresultat bedes 
De bruge ATLAS® scanmåtten eller 
alternativt også et hvidt Din A4 
papir ved mørk underlag og mørke 
strømper. Sørg for at der er nogle 
gode og jævne lysforhold.

Trin 1:
vælg om De vil foretage målingen 
med ATLAS® scanmåtten eller al-
ternativt med et hvidt Din A4 papir. 

Herefter kan De vælge, om De vil 
måle Deres egen fødder (personlig 
måling) eller fødderne af en anden 
person (fremmed opmåling).

Trin 2:
Læg ATLAS® scanmåtten eller 
Din A4 papiret på gulvet, stil 
derefter foden mod bagkanten af 
scanmåtten. Det er lettest, og 
stille scanmåtten og hælen mod 
en væg.

Trin 3:
Zoom billedet ind på en passende 
størrelse og hold smartphone 
/ Tablet sådan, at kanterne af  
bladet udfylder skablonen. når 
alle kvadrater er grøn, kan De 
foretage målingen.

for enheder med blitz, er det 
muligt at måle med eller uden 
blitz til at gøre (afhængigt af  
lysforholdene). Du kan finde 
flash-knappen lige ved siden af 
mål knappen.

Trin 4:
målestregerne bliver vist, og 
disse kan De korrigere med 
piletasterne, såfremt f.eks. 
mørke skygger har medført en 
forkert positionering.

Trin 5:
efter målingen af begge fødder 
vises resultatet. Dette kan så 
tilpasses manuelt. 

Derefter vises så alle sko som 
fåes i den målte størrelse.

Trin 6:
i produktoversigten vises alle 
anbefalede sko. Med filtrene kan 
udvalget begrænses yderligere 
og størrelserne kan ændre.

Her kan ATLAS® App’en 
downloades gratis:
www.atlassko.dk
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