
Att bestämma färg med Seekey
Håll den röda skivan (som har runda hörn) nära ena ögat 
och blunda med det andra. Titta nu på den röda rutan i 
Färgnyckeln nedan. Du upplever rutan mycket ljus, 
kanske nästan vit.
Titta sedan med samma skiva på den gröna rutan. Den blir 
helt mörk. Med den gröna skivan blir effekten tvärtom.
Nu vet du hur du skiljer på rött och grönt. 
Med hjälp av de andra färgade rutorna lär du dig snart hur 
du skiljer på de andra färger som kan vara svåra att skilja 
ut. Du kan också öva på andra saker som du redan vet 
vilken färg de har.
Om du inte ser blått eller bara gråtoner blir det svårt att 
säkert avgöra alla färger. Men att upptäcka saker som 
annars döljer sig fungerar bra. Läs under Se mer

Gör så här:
1. Vrid fram skivorna med hjälp av tapparna i änden.
2. Tag bort skyddsplasten.
3. Prova att bestämma färg enligt anvisningarna här.

Se mer
Med Seekey kan du upptäcka många saker som du inte 
sett tidigare. Röda bär eller blommor döljer sig ofta bland 
de gröna bladen. Titta genom den röda, rundade skivan. 
Det röda framträder nästan lysande mot den mörkare 
gröna omgivningen. Prova med kartor, bilder eller 
mönstrade kläder.

Ofta är det bra att placera de båda skivorna precis kant i 
kant. Rör sedan Seekey så du tittar växelvis genom den 
röda och den gröna skivan. Olika färgade saker får en 
blinkande effekt och blir lätta att urskilja.

Skötselråd
Seekey tål väder, vind och vatten. Skivorna kan tvättas 
med diskmedel, lacknafta eller utspädd T-sprit. Torka 
med mjuk bomullstrasa.
Undvik repande nedsmutsning. Det kan gå att polera bort 
små repor med polermedel för akrylplast.

Upplevelsen av en färg påverkas när du använder 
Seekey på ett av tre sätt. Färgen blir:

- Mycket mörkare
- Mycket ljusare

- Nästan oförändrad eller kanske något  
mörkare

Lättast ser du hur Seekey fungerar på rött, grönt, 
blått och lila. Brunt och grått kräver ofta mer övning. 
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Mycket ljusa eller mörka nyanser är svårare att bestämma 
säkert. Placera skivorna med en liten spalt. Titta växelvis 
genom en skiva och den ofärgade spalten så ser du lättare 
små förändringar.
I dåligt ljus är det också svårt att se färger. Men då är det 
besvärligt även för den som kan se alla färger. "På natten 
är ju alla katter grå".
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VARNING:  Använd Seekey under eget ansvar. Öva enligt 
denna bruksanvisning. Kontrollera noga din tolkning av en 
färg i säkerhetsrelaterade situationer. Be om hjälp ifall du är 
tveksam.Seekey är patenterad


