
Gebruiksaanwijzing 

Colorino 

De kleine broer van de Colortest 
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1:  Inleiding 
Iris Huys bedankt u hartelijk voor de aankoop van dit product. Nadere 
inlichtingen over ons bedrijf vindt u aan het einde van deze 
gebruiksaanwijzing.  

2:  Apparaatbeschrijving: 
Leg de Colorino zo voor u dat op de bovenzijde de licht verhoogde luidspreker 
van u weg wijst. Op de voorkant, in de buurt van de luidspreker, vindt u een 
ronde opening, dit is de meetkop van de Colorino.  

Op de bovenzijde van het apparaat bevinden zich twee ronde knoppen, 
waarmee u het apparaat kan bedienen. Aan de onderkant deze die naar u 
wijst vindt u een gleufje met een opening , waar u eventueel, een koordje kunt 
doortrekken, om het apparaat om de hals te dragen. 
Op de rechter zijde vindt u twee openingen, de kleinste die het dichtst bij u is, 
dient voor het updaten van de Colorino software. De tweede grotere opening, 

Attentie: De Colorino mag niet in gebruik  worden genomen 
voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen! Bewaar ze om 
later na te lezen en geef ze al naar behoefte samen met het 
toestel verder. 
Voor blinden en visueel gehandicapten is een 
gebruiksaanwijzing op CD verkrijgbaar. 
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die het verst van u weg is, dient voor de aansluiting van de koptelefoon. Aan 
de onderkant bevind zich het batterij vak. 

Knop beschrijving: 

− Kleur - meetknop (rode knop): De knop het dichtste bij de luidspreker 
is voor de kleurmeeting. 

− Licht - meetknop (gele knop): Deze onder de kleur meetknop, dient 
voor het vinden en herkennen van lichtbronnen en hun intensiteit. 

3:  Ingebruikneming 
Voordat u de Colorino in gebruik neemt, moet u zeker zijn van de 
stroomverzorging. Open het batterijvak aan de onderkant van het apparaat. 
Draai het apparaat zodat de smalle zijde van U weg wijst. Trek nu het kleine 
pinnetje naar u toe. Het deksel van het batterijvak gaat open en kan nu in zijn 
geheel weggenomen worden. Plaats nu de twee 1,5 volt AAA batterijen zo dat 
de min zijde, de vlakke zijde, van de batterij aan het voelbare verende 
aansluitpunt ligt. Sluit het batterijvak weer met het deksel en Uw Colorino is 
gebruiksklaar! 
Om de batterijen eenvoudig uit het batterijvak te nemen drukt u op de 
contactplaats, aan de smalle zijde, van de batterijen en ze springen 
gemakkelijk uit het vakje. 

4:  Kleurmeeting 
Plaats de Colorino met de meetkop op het oppervlakte van de kleur die u 
wenst te meten. Druk nu kort op de (rode) kleur - meetknop en de kleur wordt 
in duidelijke taal uitgesproken. Wanneer u bij de meeting de knop langer 
vasthoudt word de kleur steeds herhaald. Wordt de meetkop niet goed, dit wil 
zeggen, in een rechte hoek op de oppervlakte geplaatst, dan kan dit tot een 
foutmelding leiden. U hoort dan een signaaltoon. 

5:  Lichtdetector 
Om een lichtbron te vinden houd u de gele licht - meetknop ingedrukt en 
beweeg dan de Colorino in de ruimte heen en weer,of in de richting van de 
vermoedelijke lichtbron (bv. het raam). Aan de hand van de gehoorde 
signaaltoon kunt u de betreffende lichtintensiteit vaststellen. 

− Hoe hoger de signaaltoon hoe sterker de lichtbron. 

− Hoe lager de signaaltoon hoe zwakker is de lichtbron. 
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6:  Geluidsknop regelaar 
De geluidsterkte kan op drie verschillende niveaus ingesteld worden. Om de 
geluidssterkte te veranderen, drukt u bij ingedrukte (gele) licht - meetknop op 
de (rode) kleur - meetknop, en zo stelt u de voor u gewenste geluidsterkte in. 
( deze regeling werk in een lus van zacht, midden, hard en weer zacht.) 

7:  Schoonmaken en onderhouden 
Maak het oppervlak van het toestel met een lichtvochtig doekje schoon. 
Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen.  

8:  Technische Data 
Kleurherkenning Herkent meer dan 100 kleurnuances 
Lichtherkenning Meldt de lichtintensiteit in 10.000 verschillende tonen 
Taaluitgave Meer dan 20 verschillende talen in de hoogste kwaliteit 

Geluidssterkte 
Regelbaar in 3 verschillende niveaus (ook voor de 
koptelefoon (dia 3,5mm)) 

Afmetingen 110 x (39-50) x 21,25mm 
Gewicht 85gr inclusief batterijen 
Voeding 2 alkaline batterijen 1,5V type AAA 

Details 
Eigen interface voor het updaten van de software 
Mogelijkheid om apparaat om de hals te dragen 
Stoftasje 

Attentie: Er mag geen vocht in het toestel binnendringen! 
Voorkom in ieder geval scherpe of schuurende 
schoonmaakmiddelen en schuur niet met harde voorwerpen 
(ook geen schoonmaakspons) an het oppervlak.  
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9:  Garantie en service 

Wij geven vanaf rekeningsdatum: 

− 24 maand garantie op het toestel  

− 12 maand op toebehoor (b.v. netvoeding, koptelefoon etc.) 

− 6 maand op slijtagedelen (b.v. accu’s, manchetten, deksel van het 
omhulsel etc.)  

− Voor externe opslagmedia (CD’s of geheugenkaart) kunnen wij geen 
garantie geven. 

Het toestel wordt in het geval van garantie door de producent gratis 
gerepareerd of, zo nodig, door een nieuw toestel vervangen. Bij ondeskundig 
gebruik, zoals bijvoorbeeld induiken in vocht, laten vallen of ingrepen in het 
toestel, raakt de garantie in verval. Om te reclameeren of te laten repareren 
neem met ons of met de winkel contact op, waar u het toestel hebt gekocht. 
Neem eerst contact op met de producent, voordat u het toestel opstuurt. U 
krijgt dan spoedig alle nodige informatie, om het probleem correct en efficiënt 
op te lossen. Denk eraan, dat het toestel enkel van deskundigen mag 
worden geopend. De producent behoudt zich het recht voor technische 
veranderingen en verbeteringen ook zonder vooraankondiging te allen tijde 
door te voeren. 
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10: Wetgeving voor verwijdering 

10.1: Verwijderen van gebruikte electronische apparatuur 

10.2: Verwijderen van batterijen 

Pb-Cd-Hg Deze tekens vindt u op batterijen met schadelijke stoffen: Pb 
betekend bevat lood/CD betekend bevat cadmium/Hg betekend 
bevat kwikzilver 

Dit product is niet te behandelen als gewone huisafval, maar 
moet bij een verzamelplaats voor recycling van elektrisch en 
elektronisch apparatuur worden verwijdert. Voor verdere 
informatie vraag uw gemeente, de gemeentelijke overheid voor 
afvalverwerking of in de zaak, waar u dit product hebt gekocht. 

Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het gewone 
huisafval. Als consument bent u wettelijk verplicht, gebruikte 
batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen bij openbare 
verzamelplaatsen in uw gemeente afgeven of overal, waar 
hetzelfde soort batterijen te koop is. 
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11: Symbolen 

12: Leverancier

Let op de gebruiksaanwijzing 

Let op extra informatie 

Niet als gewoon huisvuil verwijderen 

Informatie leverancier

Dit product wordt geleverd door Iris Huys 
Meridiaan 40
2801 DA Gouda 
Telefoonnummer: 0182-52 58 89 
E-mail: info@irishuys.nl
Website: www.irishuys.nl


