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1:  Product Beskrivning 
Lägg Colorino framför dig så att den lätt upphöjda högtalaren placeras bort från 
dig. På ovansidans framkant (i närheten av högtalaren) finner du en rund 
öppning - Colorinos mäthuvud. På enhetens yta finns två runda knappar, med 
dessa utför du Colorinos olika funktioner. På sidan vänd mot dig finner du ett litet 
hål i vilket du kan fästa ett snöre för att enklare kunna bära enheten. 
På den högra kanten finns två uttag, det mindre som sitter närmast mot dig 
används för uppdatering av Colorinos mjukvara och det som sitter längre bort 
från dig är till för anslutning av hörlurar. På undersidan av enheten finns 
batterifacket. 
 

 
 
 

2:  Knappbeskrivning 
 
Färgmätningsknappen (Knapp 1): Knappen direkt under högtalaren är till för 

färgmätning 
 
Ljusmätningsknappen (Knapp2):  Knappen under färgmätningsknappen 

används för identifikation av ljuskällor och 
dess intensitet. 

 
 
 

3:  Bruksanvisning 
Innan du använder Colorino, måste du sätta in batterier på undersidan av 
enheten. Vänd enheten så att den smalare änden pekar bort från dig och öppna 
batteriluckan genom att dra i tappen du finner där. Ta bort hela luckan och lägg i 
2 x 1,5V AAA batterier så att minuspolen (den platta sidan på batteriet) ligger 
mot den rörliga klammersidan. Stäng luckan och din Colorino är klar för 
användning! 
 
Enheten stängs automatiskt av efter 30 sekunder om ingen knapp berörs. För att 
starta enheten igen trycker du enkelt på en av de två knapparna. 

 

Varning: Starta ej Colorino utan att först ha läst och förstått 
bruksanvisningen. Spara även bruksanvisningen för senare 
tillfälle och ge den vidare tillsammans med vågen om det skulle 
behövas. För blinda och synskadade användare eine finns en 
bruksanvisning även på CD. 
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4:  Batteribyte 
För att smidigt ta ut batterierna ur facket trycker du på batteriet nära enhetens 
smalare ände, i närheten av batteriklämman, då hoppar de lätt ut ur facket. 
 
 
 

5:  Färgmätning 
Placera mätningshuvudet på Colorino i rät vinkel mot den ytan som du vill läsa 
av färgen på. Tryck en gång på färgmätningsknappen, den avlästa färgen 
meddelas av en röst. Om du håller kvar knappen intryckt vid färgmätningen 
upprepas färgen så många gånger som önskas. Om mäthuvudet inte placeras i 
en rät vinkel kan det leda till en felmätning som meddelas med en signalton. 
 
 
 

6:  Ljusdetektor 
Rikta och håll inne ljusmätningsknappen för att finna ljuskällor såsom lampor, 
fönster etc. Med hjälp av ljudsignaler kan du identifiera ljusintensiteten. 

− ju högre ton, desto starkare ljuskälla 

− ju lägre ton, desto svagare ljuskälla 
 
 
 

7:  Högtalarinställning 
Volymen på högtalaren kan ställas in i tre olika nivåer. För att ändra volymen 
trycker du in ljusmätningsknappen och håller kvar den samtidigt som du trycker 
in färgmätningsknappen. Önskad volym ställs in genom att släppa knappen vid 
önskad volym (volymstyrkan upprepas mellan låg, medel och hög). 
 
 

8:  Rengöring och underhåll 
Använd en fuktig trasa för att rengöra Colorino. 
 

 
 

 

Varning: Vätska får inte komma in i vågen! Använd ej starka 
rengöringsmedel eller skursvampar med hård yta för att inte 
skrapa eller skada vågen på annat sätt. 
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9:  Teknisk information 
Färgidentifikation: känner igen 134 olika färger 

Ljusmätning: 
meddelar ljusintensitet i 10 000 olika 
toner 

Språkutgåvor: över 20 olika språk i hög kvalitet 

Högtalarinställning: 
tre olika volymer, anslutning till 
hörlurar 

Storlek: (110) x (39-50) x (21-25) mm 

Vikt: 85 gram inklusive batterier 

Batteri: 2st Alkaline batterier (1,5V M AAA) 

Ytterligare detaljer: 

Eget gränssnitt för uppdatering av 
mjukvaran hos tillverkaren. Ett litet 
hål för infästning av ett band så att 
enheten t ex kan bäras runt halsen. 
Tygväska. 

 
 
 
 

10: Garanti und service 
Fr.o.m inköpsdatum gäller följande garanti: 

− två år på vågen, 

− ett år på tillbehör (nätadapter, hörlurar etc.), 

− sex månader på medföljande delar (hölje, etc) 

− på externa delar (batterier, CD) finns det ingen garanti 
 
Vid eventuella problem under garantitiden, kommer Colorino antingen att 
repareras eller bytas ut utan extra kostnad. Vid utsättning av vätksor, starka 
elektromagnetiska fält, öppning av enheten eller om miniräknaren tappas i golvet 
förfaller garantin. Om du har problem med Colorino, vänligen kontakta CareTec 
eller din lokala återforsaljare innan du lämnar tillbaka vågen. Vi kommer då att 
informera dig om vad som är nödvändigt för att få vågen att fungera. Enheten får 
bara öppnas av autoriserade tekniker!  
CareTec förbehåller sig rätten att göra ändringar eller förbättringar till 
produkterna utan skicka ut information om detta.  
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11: Lagenlig information ang. avfallshantering 
 
11.1: Slängning av uttjänta elektroniska produkter 
 

 
11.2: Slängning av batterier 
 

 
Pb-Cd-Hg De här tecknen kan förekomma på batterier. 

Pb = innehåller bly 
Cd = innehåller kadmium 
Hg = innehåller kvicksilver 

 

 

Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt 
hushållsavfall, utan de ska lämnas till en återvinningsstation. 
Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare 
information om återvinning eller återvinningsstationer. 

 

Batterier får ej slängas med vanligt hushållsavfall, utan de ska 
lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun 
eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller 
återvinningsstationer. 
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12: Förekommande symboler 
 

 

 

 

 
 
 

 

Varning 

 

Obeservera 

 

Får ej slängas med vanligt hushållsavfall 

 

Tillverkarinformation 
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13: Tillverkare 
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