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Allmän orientering 
Tack för att du köpt vår nya talande färgindikator! Vi föreslår att 
du ägnar några minuter åt att läsa den här instruktionen för att 
bekanta dig med färgindikatorn och dess funktioner. 
 
När du får färgindikatorn, är ett skyddshölje monterat på ena 
änden av apparaten. Den känns som en rektangulär låda med 
avrundade kanter på långsidorna. På ena långsidan sitter en 
skjutomkopplare med fyra lägen. Håll indikatorn i din högra 
hand med omkopplaren åt höger - alltså under din tumme. Du 
kan känna att ovansidan har ett galler för högtalaren och ett 
batterifack.  
 
På kortsidan som är vänd mot dig, finns en tryckomkopplare 
(typ plastbubbla) för kalibrering och under den en kontakt för 
hörtelefonen. Kortsidan som är vänd från dig har ett avtagbart 
hölje. Det har två funktioner. Dels skyddar det sensorn under 
transport - om du t ex. har den i fickan - och dels har det en vit 
plastyta på insidan som används vid kalibrering. 
 
Kalibrering 
Indikatorn bör kalibreras regelbundet, och helst inför varje 
användning. Börja medan höljet sitter på plats. Håll 
kalibreringsknappen intryckt medan du för skjutomkopplaren till 
något av de tre lägena framåt (Till-lägen). Släpp kalibrerings-
knappen och vänta några sekunder tills du hör ett pip och 
apparaten börjar säga "Vit". Nu kan du ta av höljet, och börja 
använda färgindikatorn. 
 
Användning 
Skjutomkopplarens tre lägen framåt reglerar volymen på talet, 
och det bakre läget stänger av indikatorn. Om du föredrar att 
använda hörtelefonen, ska du ansluta den till kontakten som 
sitter på bakre kortsidan. När du gör det kopplas högtalaren 
bort. 
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För att indikera en färg på en yta, ska höljet tas bort och 
parkeras på den motsatta änden av indikatorn. Det kan göras 
även om hörtelefonen är ansluten.  
Detektorns mätöppning ska hållas tätt mot den yta man vill 
mäta färgen på. Apparaten säger automatiskt den färg som 

detekteras. 
 
Observera att det är viktigt att inget ljus läcker in runt 
mätöppningen för att man ska få en korrekt färgmätning. I prak-
tiken innebär det att man måste se till att hålla mätöppningen 
tätt mot ytan. Om apparaten fortsätter att pipa utan att säga 
någon färg, beror det vanligen på att det läcker in ljus.  
 
Indikatorn har utformats så, att det ska vara så bekvämt som 
möjligt att hålla den på många olika sätt. Färgerna upprepas 
kontinuerligt, och vi rekommenderar att du väntar tills du fått ett 
par avläsningar sedan du placerat mätaren på en viss yta. 
 
Färgindikatorn kan ange färger i olika kombinationer och 
nyanser. Intensiteten anges med orden Ljus, Mörk, Mycket ljus 
och Mycket mörk. Låg färgmättnad anges med ordet Grå. 
 
Apparaten fungerar även som ljusdetektor. Om den riktas ut i 
rummet, piper den om den nås av dagsljus eller ljus från en 
annan ljuskälla. Om det är mörkt i rummet hörs inget pip. 
 
Underhåll 
Vi rekommenderar att du alltid har höljet monterat på indikatorn 
för att förhindra skador på detektorn och kalibreringsenheten. 
Om den vita ytan (i kalibreringsenheten) blir missfärgad eller 
skadad, blir färgmätningen felaktig. Om det skulle inträffa, bör 
du kontakta leverantören. 
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Var försiktig så att ingenting sticks in i mätöppningen, då det 
kan skada detektorn. 
 
Strömförsörjning 
Apparaten drivs med ett 9-volt alkaline-batteri, PP3 . Det sitter i 
ett batterifack under högtalargallret. 
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