
 

VÝŠKOMĚR LEICESTER  
 

UŽIVATELSKÁ 
PŘÍRUČKA 
 
Jak měřit výšku dětí od doby, kdy se 
dokážou postavit, až po dospělost 
(maximální výška 210cm). Výškoměr 
Leicester je řešením. 

  
Sestavení výškoměru 
 
1. Vyjměte čtyři bílé vzpřímené vložky a odjistěte zelenou opěrku hlavy z její bezpečné 

nosné polohy v základní desce posunutím dopředu. (viz. obr. 1) 

 
2. Vyjměte dva stabilizátory z jejich uložení na koncích bílých sloupků. (viz. obr. 2) 

 
3. Zasuňte bílé sloupky pevně k sobě a zkontrolujte, zda je spodní část (označená  

se šipkou) pevně sedí ve štěrbině základní desky (viz.obr. 3) a že symboly kolečka, 

hvězdičky a čtverečku lícují podle obrázku níže:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nasuňte jeden ze dvou bílých stabilizátorů na sloupek. pak zelené měřící rameno a poté 

nad něj nasuňte druhý bílý stabilizátor (viz. obr. 4) 

Umístěte stabilizátory tak, aby byly mimo spoje na svislých částech. 

 
5. Umístěte základní desku na pevný, rovný povrch. Oba stabilizátory by se měly opírat o 

stěnu, aby byla zajištěna pevnost. Bez instalace výškoměru Leicester tímto způsobem nelze 

zaručit přesné měření. 

 

 

Kroky k přesnému měření 
 

1. Postavte měřený objekt na „stopy“, nejlépe naboso, s patami u sebe, aby se 

dotýkaly zarážky (viz obrázekj1.) 

 
2. Zkontrolujte, zda jsou nohy rovné a umístěte hýždě a lopatky, aby se dotýkaly 

sloupků (viz obrázek 2). Ramena by měla být uvolněná a paže položené na stranu. 

Pokud je to vhodné, odstraňte jakoukoli pokrývku hlavy.  

 

3. Umístěte hlavu do frankfurtské roviny oběma rukama a položte měřicí rameno pevně na 

hlavu. Frankfurtská rovina je pomyslná vodorovná čára probíhající mezi ušním otvorem a 

okrajem oka (viz obrázek 3). Díky tomu bude možné změřit celou délku dítěte od temene k 

chodidlům. 

 

4. Odečtěte výšku na poslední dokončený milimetr u červené šipky ukazující na metrické 

stupnici. Zaznamenejte a vyneste data do centilového grafu a použijte je k výpočtu indexu 

tělesné hmotnosti (BMI), když je to vhodné. Připojte datum a iniciály k záznamu. Druhou 

červenou šipku ukazující na imperiální stupnici lze číst pouze pro informování kohokoli, kdo 

není obeznámen s metrickou stupnicí (viz obrázek 4). 

 

Demontáž výškoměru 
 

Odstraňte stabilizátory a měřicí rameno a zasuňte je  
sloupky do krytu na obou stranách základny, do  
štěrbin pro desky. Uložte dva stabilizátory do  
konce sloupků. Nezapomeňte vrátit   
měřicí rameno zpět do  
základní desky pro bezpečné uložení  
během převozu. 

 

  



Informace o výrobci a servis 
 

Tel: 01709 364296/0800 169 2775 
 

Fax: 01709 364293 
 

E-mail: sales@marsdengroup.co.uk 

 

Výroba a distribuce: 
 

Unit 7, Centurion Business Park, 
 

Coggin Mill Way, 
 

Rotherham, 
 

S60 1FB 
 

Hlavní kancelář: 
 

Jednotka 1, Genesis Business Park, 
 

Sheffield Road, 
 

Rotherham 
 

S60 1DX 
 
www.marsden-weighing.co.uk¨ 

CD-IN-1254 (8498) [80001L] 

 

 

Záruční a pozáruční servis zajišťuje společnost: 

Medicton group s.r.o. 

Jiráskova 609, 572 01 Polička 

Tel: +420 233 338 538 

Fax.: +420 233 310 390                      

e-mail: info@medicton.com                   

web: www.medicton.com 
 

Servisní místa: 

Praha: 

Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6 

Tel: +420 226 224 813 

E-mail: servis@medicton.com 
 

http://www.marsden-weighing.co.uk¨
http://www.medicton.com/
mailto:servis@medicton.com

