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BRUKSANVISNING 
Fargeindikator Colorino med norsk tale 

 
Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne 
bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed 
får bedre utbytte av din nye fargeindikator. Colorino kan skille 
mellom 150 fargenyanser, og den slår seg automatisk på når du 
trykker på en tast, og av når du ikke har brukt den på ca. 30 
sekunder, slik at du ikke trenger å være redd for å glemme å slå 
den av.  
 
Pakkens innhold. 
1 stk. Fargeindikator Colorino med batterier. 
1 stk. Bruksanvisning på CD. 
1 stk. Bruksanvisning i sortskrift. 
 
Beskrivelse av fargeindikatoren. 
Legg apparatet foran deg slik at den bredeste enden vender fra 
deg. Lengst fra deg på oversiden finner du et rundt, opphøyet felt 
på størrelse med en 20-kroners mynt. Her sitter høyttaleren. Foran 
høyttaleren finner du videre to taster; lengst fra deg sitter Tast 1; 
denne leser opp fargen; og nærmest deg Tast 2; denne brukes for 
lysindikator-funksjonen. 



På enden lengst fra deg finner du et rundt hull, dette er sensoren 
som analyserer fargen.  På den høyre siden av apparatet finner du 
2 tilkoblingspunkter, det lengst fra deg er for hodetelefon og det 
nærmest deg for data (dette brukes ved oppdatering av 
fargeindikatorens innebygde programvare).På undersiden av 
fargeindikatoren finner du i enden nærmest deg batteriluken. 
 
Batterier og batteriskift. 
Legg fargeindikatoren med baksiden opp og den smaleste enden 
fra deg. Batteriluken sitter nå i enden lengst fra deg.  
For å åpne luken, dra lett i festeklipset i den enden av luken som 
er lengst fra deg, samtidig som du løfter luken opp. Nå kan du 
fjerne hele luken. Apparatet bruker 2 batterier i størrelse AAA 
(LR03). Batteriet til venstre sitter slik at plusspolen (enden med en 
liten tupp) vender fra deg, mens det høyre har plusspolen mot deg.  
Etter at du har satt inn nye batterier, legger du luken på plass i 
enden nærmest deg, og deretter trykker du luken nedover til du 
hører et svakt klikk. Kontroller til slutt at luken sitter trygt på plass. 
 
Fargemåling. 
Som tidligere forklart, sitter fargeindikatorens sensor i den 
bredeste enden. Når du skal bruke fargeindikatoren, holder du den 
slik at åpningen slutter tett om objektet du skal måle, og trykker en 
gang på Tast 1 (tasten lengst fra deg). Apparatet leser nå opp 
fargen. Dersom du holder tasten inne, vil fargen fortsettes å bli lest 
opp. 
 
Lysindikator. 
Du aktiverer lysindikator-funksjonen ved å trykke ned Tast 2 
(tasten nærmest deg). Fortsett å holde tasten nede samtidig som 
du vifter fargeindikatoren rundt foran deg for å lete etter lyskilder. 
En høy tone vil nå indikere en sterk eller svært nær lyskilde, mens 
en lav tone vil indikere en svak eller fjern lyskilde. 
 
Justere lydstyrken. 
Du kan stille inn Colorino til 3 forskjellige lydstyrker. Hold Tast 2 
inne og trykk deretter lett på Tast 1 til du finner ønsket lydstyrke.  
 
Hodetelefon. 
Dersom du ønsker å bruke hodetelefon, kan du bruke standard 
type med 3,5mm plugg. Når du kobler til hodetelefonen, blir lyden i 
høyttaleren koblet ut. 

 
Har du ytterligere spørsmål vedr. fargeindikatoren kan du kontakte 
oss i Blindes Produkter AS på telefon 23 21 55 55 eller sende oss 
en e-post til hjelpemidler@blindesprodukter.no  
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