
Värien päättäminen Seekey:n avulla
Pidä punainen avain (pyöristetyllä kulmilla oleva) lähellä silmäsi
ja sulje toinen silmä. Katso punaista ruutua alla olevasta
Väriavaimesta. Ruutu saattaa tuntua erittäin vaaleana, melkein
valkoiselta. Katso sitten samalla avainlevyllä vihreätä ruutua.
Ruutu näyttää erittäin tummana. Vihreällä avainlevyllä on teho on
toisin päin.
Nyt pystyt erottamaan punaisen ja vihreän. Muiden värillisten 
ruutujen avulla opit erottamaan sinisen ja lilan, oranssin
ja vihreän ja ruskean, vaaleapunaisen ja turkoosin ja harmaan. 
Voit myös opetella erittelemään värit asioilla joiden värit jo
tiedät.
Jos et pysty tunnistamaan sinisen värin tai erittelet ainoastaan
harmaan värin, saattaa olla vaikeampi tehdä varma päätös väreistä.
Mutta Seekey toimii kuitenkin erittäin hyvin asioiden paljastajana,
asiat jotka et muuten olisi nähnyt.
Tutki lähemmin alla oleva Näe enemmän.

Näe enemmän
Seekey:n avulla voit tunnistaa monta asiaa mitä et ennen nähnyt.
Punaiset marjat tai kukat ovat usein piilossa vihreiden lehtien
välillä. Katso pyöreällä kulmilla olevan punaisen levyn läpi.
Punainen melkein loistaa verrattuna tummempaan vihreään
ympäristöön. Kokeile sama karttojen, kuvien ja kuviollisten
vaatteiden kanssa.
Usein on viisasta laittaa levyt vierekkäin ja sitten katsoa
vuorotellen punaisen ja vihreän levyn läpi. Eriväriset esineet
saavat sillä tavalla aikaan vilkkuvan efektin ja siten paljastuvat
helpommin.

Huoltotoimenpiteet
Seekey kestää erittäin hyvin säätä, tuulta ja vettä. Levyt voidaan
puhdistaa tavallisella tiskiaineella, puhdistusnesteellä tai
laimennettua T-pirtua. Pyyhi puhtaalla puuvillarätillä.
Vältä rapistuvaa likaa. Jotkut naarmut voidaan kiillottaa pois
akryylin kiillotus-aineella.

Tee näin:
1. Ota esille värilliset avainlevyt painamalla näkyvät päät.
2. Poista suojakalvo.
3. Kokeile päättää väreistä alla olevien ohjeiden avulla.
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Värin käsitys muuttuu kun käytät Seekey
yhdellä näistä kolmesta tavoista. Väristä tulee:

- Paljon tummemmaksi
- Paljon vaaleammaksi

- Melkein ei muutu tai vähän
tummemmaksi/vaaleammaksi 

Helpoin tapa nähdä miten Seekey toimii on punaisella,
vihreällä, sinisellä ja lilalla. Ruskea ja harmaa vaatii

enemmän harjoitusta.

Erittäin vaaleista tai erittäin tummista nyansseista on
vaikeampi tehdä tarkka päätös. Laita levyt vierekkäin
pienellä välillä. Katsomalla vuorotellen punaisen, välin ja 
vihreän levyn läpi huomaat pienimmätkin erot.

Jos valaistus on huono on värien määrittely myös
vaikeampi. Näin on kaikille. "Yön aikana kaikki kissathan 
ovat harmaat".

VAROITUS: Käyttäkää Seekeytä omalla vastuulla. Harjoittele 
tämän käyttöohjeen mukaisesti. Tarkistakaa oikeintarkkaan 
teidän väri valioa jos on kysymyksessä turvallisuus. Pyytäkää 
apua jos oletteepävarma.patent


