
   

 

ColorTest 2000 

 

 

Talande färgindikator 
med flera funktioner 



 

 

Introduktion och kortfattad beskrivning 

 
Beskrivning av apparatens yttre 
ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 
cm bred och 2 cm hög. Höljet är av mörkblå plast. I den 
avrundade änden av CT sitter mäthuvudet, som har en fyrkantig 
öppning och omges av en plan yta. I mäthuvudet sitter 
apparatens "öga" och ljuskällor som ger belysning för 
mätningen. I CT:s andra ände finns två genomgående hål, där 
man kan fästa en snodd.  

På apparatens undersida finns fyra små fötter av plast och 
högtalaren. På CT:s ena långsida finns två kontakter. I den 
större kan man ansluta hörlurar. Den mindre är en 
serviceanslutning, som kan användas t.ex. för uppdatering av 
programvaran i apparaten. På den andra långsidan finns en 
kontakt för anslutning av laddaren. 

På ovansidan vid mäthuvudet finns det tre punkter efter 
varandra, och längre ner på CT finns det tre tangenter som är 
utformade som bubblor. Med de tangenterna utför man alla 
mätningar och inställningar. 

 

T1, Mätningstangent; 
anv. även för att bläddra 
framåt  
i menyer 
 

T2, Analystangent; anv. 
även för att bläddra 
bakåt  
i menyer 
 

T3, Menytangent; öppna 
meny och/eller bekräfta 
val 
 
Anslutning för laddare 

Mätöppning 
 
 
 
 
 
 
 

Service-
anlutning 
(för uppdatering 
av programvara) 
 
 

Anslutning för  
hörtelefon 



 

 

 

Manöverorgan, till- och frånslag 
Mätningstangenten (T1) ligger närmast mäthuvudet, sedan 
kommer analystangenten T2) och längst in menytangenten 
(T3).  
Du startar CT genom att trycka på en av tangenterna och då 
avger apparaten en liten "trudelutt".  

CT stänger av sig själv när apparaten varit inaktiv i ca 1½ 
minut, och avger på en annan liten "trudelutt". Vill man stänga 
av CT manuellt, trycker man samtidigt på alla tre tangenterna. 
 
Apparatens olika funktioner 
Grundfunktionen hos ColorTest 2000 är färgmätare, men den 
har dessutom följande funktioner: Ljusindikator, kontrastmätare, 
tid, datum, påminnelse, timer, stoppur, spel och temperatur-
mätning.  

Du själv avgör vilka funktioner du vill använda. Ett råd är att du 
börjar med färgmätningen och ett par andra funktioner, och lär 
dig använda dessa. Sedan kan du gå vidare och ta fler 
funktioner i bruk. 

 

Färgmätning 
Starta CT och håll den mot den yta som du vill mäta färgen på. 
Det är viktigt att den plana ytan runt öppningen vid mäthuvudet 
hålls tätt emot föremålet. Tryck kort på T1.  CT meddelar nu 
vilken färg föremålet har. Om du vill ha en mer fysikalisk analys 
av mätvärdet, trycker du på T2. Då får du besked om ljusstyrka, 
mättnad och färgton eller siffror som anger andelen rött, grönt 
och blått i färgen. Du kan själv ställa in om du vill ha analysen 
på det ena eller andra sättet (se Menyer och inställningar). 
 
Ljusindikator 
Håll T2 intryckt, och rikta apparaten åt olika håll i rummet. När 
apparaten riktas mot en ljuskälla, (lampa eller ett fönster med 
starkt dagsljus) kommer den brummande tonen att förändras till 
ett pipande med högre frekvens. Starkare ljuskällor ger högre 
frekvens. 



 

 

 
Kontrastmätning 
Tryck CT mot det föremål som du vill undersöka, och med T1 
intryckt drar du den sakta över ytan. Om du hör en jämn ton 
hela tiden, har ytan inga kontraster. Om apparaten "spelar" har 
ytan tydliga kontraster, t.ex. linjer, text eller mönster. 
 
Menyer och inställningar 
Menytangenten T3, som sitter längst bort från mäthuvudet, 
används för att komma in i menyerna för val och inställningar. 
Tangenterna T1 och T2 används i det läget för att bläddra i 
menyerna. Med T3 bekräftar man sedan vilken meny man vill 
gå in i, eller vilken inställning man vill göra. Sedan du satt på 
apparaten med hjälp av en av tangenterna, tryck på T3 så 
kommer du till huvudmenyn. 
Med T1 bläddrar du framåt i menyn och med T2 bläddrar du 
bakåt. Vare sig du stegar framåt eller bakåt, så kommer du förr 
eller senare till samma ställe igen. 
 
Huvudmeny 
På följande sätt kan du aktivera huvudmenyns funktioner: 

Tid: Tryck på T3 en gång, och du hör meddelandet "meny tid". 
Tryck sedan på T3 en gång till, och det aktuella klockslaget 
meddelas. 

Datum: När du tryckt på T3 och fått meddelandet "meny tid", 
trycker du på T1 och får meddelandet "meny datum". Tryck T3 
och dagens datum meddelas. 

Tider: Stega fram i huvudmenyn med hjälp av T3 och T1 tills du 
kommer till "meny tider". Tryck på T3, och du får meddelandet 
"ny anteckning". Tryck sedan åter på T3 och stega dig igenom 
de möjliga valen med T1 och/eller T2. Dessa val gäller hur ofta 
under året påminnelsen ska aktiveras (en gång, dagligen, varje 
vecka, varje månad eller varje år). Med T3 bekräftar du ditt val, 
och i nästa steg bläddrar du med T1 och/eller T2 till önskad 
inställning (t.ex. månad, datum, klockslag). Maximalt 5 tider kan 
registreras. (För med detaljerad information, läs den utförliga 
bruksanvisningen). 



 

 

Timer: Stega fram till "meny timer" och tryck på T3. Det sist 
lagrade värdet meddelas. Tryck på T2 för att ställa in tiden. 
Timern kan ställas in på mellan 1 och 10 minuter med intervall 
på 30 sekunder. Timern startas med T1 (och kan stoppas med 
T1). 

Stoppur: Stega fram till "meny stoppur". Tryck på T3, och du 
får meddelandet "klar". Starta tidmätningen med F1 och stoppa 
med samma tangent. Tiden meddelas. Nollställ med T2 och 
avsluta med T3. 
 
Undermeny inställning 
Bläddra fram till "undermeny inställning", och bekräfta med T3. 
Bläddra sedan till någon av de underliggande funktionerna 
(volym, datum och tid, färgnamn, färganalys). Bekräfta med T3. 

Volym: Välj önskad volym med T1 eller T2 och bekräfta med 
T3. 

Inställning av datum och tid: Med T3 växlar du mellan de 
olika inställningskategorierna år, månad, dag, timme och minut. 
Välj önskad inställning med T1 och/eller T2 och bekräfta varje 
val med T3. 

Färgnamn: Välj med hjälp av T1 eller T2 mellan alternativen 
"båda färgnamn, "universalfärger" och "vanliga färger". Bekräfta 
ditt val med T3. Pröva dig fram och välj det alternativ som 
passar dig bäst! 

Färganalys: Välj med hjälp av T1 eller T2 mellan alternativen 
"båda analyser", "ljusstyrka-mättnad-färgton" eller "röd-grön-
blå". Bekräfta ditt val med T3. 
 
Undermeny spel 
Bläddra fram till "undermeny spel", och bekräfta med T3. 
Bläddra sedan till någon av de underliggande spelen (tärning, 
roulett eller bingo). Bekräfta med T3. 

Tärning: När du är i "meny tärning", tryck T3 och du får 
meddelandet "klar". Nu kan du slå tärningen med T1, och CT 
meddela siffran. Upprepa siffran med T2. Avsluta spelet med 
T3. 



 

 

Roulett: När du är i "meny roulett", tryck T3 och du får 
meddelandet "klar". Tryck T1 och ett tal med tillhörande färg 
meddelas. 

Tryck T2 om du vill ha talet och färgen upprepad.  

Ett nytt tal (med färg) får du om du trycker på T1. Avsluta med 
T3. 

Bingo: När du är i "meny bingo", tryck T3 och du får 
meddelandet "klar". Tryck T1, då meddelas en bokstav-tal-
kombination. Tryck T2 om du vill ha kombinationen upprepad. 
Tryck T1 och T2 samtidigt (obs tryck T2 lite före, annars får du 
en ny kombination först), och alla spelets tal hittills meddelas i 
stigande ordningsföljd. Tryck åter på T1 för en ny kombination. 
Avsluta med T3. När du spelat 75 tal, måste du starta spelet på 
nytt med T3. 
 
Undermeny information 
Bläddra fram till "undermeny information", och bekräfta med T3. 
Bläddra sedan till någon av de underliggande funktionerna 
(ackumulatorstatus, temperatur, versionsnummer). Bekräfta 
med T3. 

Ackumulatorstatus: Tryck på T3 och ackumulatorstatus 
meddelas. 

Temperatur: Tryck på T3 och temperaturen meddelas. (OBS. 
Temperaturen mäts inne i apparaten, och om man hållit i CT en 
stund, anges en temperatur som är högre än hos den 
omgivande luften). 

Versionsnummer: Tryck på T3 och versionsnumret för 
programvaran i apparaten meddelas.  
 
Meny avsluta 
Alternativet "meny avsluta" kommer som sista val i huvudmenyn 
och i de tre undermenyerna. Bekräfta valet "avsluta" med T3, 
och apparaten avger en signal. CT är inte avstängd nu, utan i 
samma läge som när man startat den med någon av 
tangenterna. 



 

 

Menysystemet 

Batteri och laddning 
Apparaten är försedd med ett laddbart Litium-batteri. Man kan 
göra cirka 2000 mätningar och analyser på en batteriladdning. 
Observera att kontrastmätning förbrukar mycket energi.  

När laddningen i batteriet går mer, meddelar apparaten att 
laddningen i batteriet är låg. Man kan även när som helst gå in i 
Undermenyinformation och få uppgift om batteriets laddning. 
Apparaten lämnar en uppgift om batteriets laddning i procent.  

När man kopplar in laddaren lämnas meddelandet 
"Accumularor laddas". När batteriet är laddat kommer 
meddelandet "Ackumulator fulladdad. Det tar 1,5 till 3 timmar att 
ladda batteriet. Det finns ett inbyggt skydd mot överladdning. 
Under laddning kan man inte göra färgmätning. 

Observera: Batteribyte kan endast göras av tillverkaren. 
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Tekniska data 

 Mått 157 x 38 x 20 mm 

 Vikt 105 g 

 Tre-färgs mätsystem 

 Digitaliserat mänskligt tal 

 Kontakt för hörtelefon (3,5 mm plugg) 

 Kontakt för laddning (3,5 mm laddningsplugg) 

 Servicekontakt (2,5 mm SCI) 

 Ackumularor: Lithium-Polymer-Akku;  

     1050 mAh; 3,6 volt 

 Arbetstemperatur: 0 - 50 grader Celsius 

 Ingår vid leverans: ColorTest 2000, laddare, fodral av läder 
och bruksanvisning 
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