
1η μέθοδος

Οδηγίες Εκτύπωσης

Κάντε λήψη και αποθήκευση στον υπολογιστή. Ανοίξτε το αρχείο από τη θέση αυτή. Για ακρίβεια στις μετρή-

σεις βεβαιωθείτε ότι το PDF θα εκτυπωθεί στο 100%. 

Ελέγξτε ότι οι οδηγοί έχουν εκτυπωθεί σωστά, μετρώντας με ένα χάρακα το δείγμα που ακολουθεί. 

Για να είναι σωστή η εκτύπωση, θα πρέπει η μέτρησή σας να είναι 5 cm.

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα δαχτυλίδι και δεν γνωρίζετε το μέγεθος που σας ταιριάζει, παρακαλούμε 

πολύ να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να βρείτε το σωστό μέγεθος για εσάς.

Αρχικά, βεβαιωθείτε πως η προεπιλογή «προσαρμογή στη σελίδα» στον πίνακα εκτύπωσης δεν είναι ενεργή. 

  Εκτυπώστε & κόψτε προσεκτικά τον παρακάτω μετρητή δαχτύλου.

  Δημιουργείστε μια σχισμή κόβοντας στη γραμμή «το μέγεθός σας».

  Τοποθετήστε την άκρη του μετρητή μέσα στη  σχισμή, δημιουργώντας έναν κύκλο.

  Περάστε το δάχτυλο σας και τραβήξτε την άκρη του μετρητή, έτσι ώστε να εφαρμόζει 

  στο δάχτυλό σας, χωρίς να είναι ούτε σφιχτός ούτε χαλαρός.

  Διαβάστε το νούμερο που είναι πιο κοντά στη  σχισμή. 

  Αυτό, κατά προσέγγιση, είναι το μέγεθος του δαχτυλιδιού σας.

Μπορούμε να σας στείλουμε εντελώς δωρεάν ένα μετρη-

τή δαχτύλων. Για την αποστολή παρακαλούμε καλέστε 

μας δωρεάν στο 800 1118 400 ή στείλτε μας τα στοιχεία 

σας (ονομ/μο, e-mail, διεύθυνση & τηλέφωνο) στο info@

eleftheriouonline.gr.

Περάστε το μετρητή γύρω από το δάχτυλό σας και δείτε το 

νούμερό σας στον μεγεθυντικό φακό.

Οδηγός μεγέθους δαχτυλιδιών
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  Για να βρείτε το σωστό μέγεθος δαχτυλιδιού, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια:

  Χρησιμοποιείστε ένα δικό σας δαχτυλίδι, το οποίο φοράτε στο ίδιο δάχτυλο με το δαχτυλίδι 

  ELEFTHERIOU για το οποίο ενδιαφέρεστε.

  Τοποθετείστε το δαχτυλίδι επάνω στους κάτωθι κύκλους, μέχρι να βρείτε αυτόν στον οποίο 

  ταιριάζει το εσωτερικό του δαχτυλιδιού, χωρίς να το υπερκαλύπτει.

  Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αποφασίσετε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, σας προτείνουμε 

  να επιλέξετε το μεγαλύτερο.

O παραπάνω πίνακας 
χρησιμοποιείται απλώς 

για τις αντιστοιχίες. 
Το κόσμημα  

ELEFTHERIOU  δεν 
μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε λάθος 

προκύψει μετά τη χρήση 
αυτού του πίνακα

Οδηγός μεγέθους δαχτυλιδιών

Ευρωπαϊκά 
μεγέθη

Αμερικάνικα 
μεγέθη

48 4.5
49 5
50 5.5
51 6
53 6.5
54 7
55 7.5
56 8
58 8.5
60 9
62 9.5
63 10
64 10.5
66 11
67 11.5



35 cm -14’’

40 cm -16’’

45 cm -18’’

50 cm -20’’

60 cm -24’’

75 cm -30’’

80 cm -33’’

Μετρητής µεγέθους κολιέ

Οδηγός μεγέθους κολιέ


