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Fame - kleurendetector

Het leven zit vol kleur!
Gefeliciteerd met de aankoop van Fame, je kleurendetector voor Milestone. 
Fame geeft je informatie over de kleuren in je dagelijkse leven en dit helpt je om 
voorwerpen te identificeren zoals je kleding etc. Fame kan ook kleuren vergelijken, 
functioneert als een lichtdetector en kan patronen herkennen.

De wondere wereld van de kleuren
Kleuren herkennen is niet het moeilijkste. Het verwoorden van de visuele indruk van 
kleuren, dat is het moeilijke. Het steeds weerkerende probleem is het benamen van de 
kleuren. Zo kan je met je vrienden verrassende discussies houden over kleuren, iedereen 
heeft zijn eigen interpretatie van kleuren. Het spreekwoord is niet voor niets: over smaken 
en kleuren discussieert men niet…

Er bestaan natuurlijk standaard termen zoals voor grafische ontwerpers en schilders. Deze 
namen heb je waarschijnlijk al eens gehoord: vermiljoen, azuurblauw…
Maar ook deze benamingen zorgen voor heel wat verwarring. Daarom hebben we bij 
Bones getracht het simpel te houden. We hebben het kleuren pallet opgedeeld in zwart, 
wit, geel, groen, blauw, paars, rood en oranje. Daarnaast voorzien we ook 3 
combinatiekleuren nl. geelgroen, blauwgroen en blauwpaars. Naast deze primaire kleuren 
herkent Fame ook beige, kaki, olijf, oker, bruin, turkoois,lila, roze, fuchsia, antraciet en 
grijs. 

Naast het herkenning van de kleur, zal Fame een verdere onderverdeling geven van de 
helderheid in ʻlichtʼ, ʻmiddenʼ en ʻdonkerʼ. De verzadiging van de kleur wordt aangeduid 
met ʻfelʼ, ʻhelderʼ en ʻbleekʼ. Een kleur kan herkend worden als ʻfel rood richting oranjeʼ. 
Met al deze combinaties kan Fame meer dan 400 verschillende kleuren herkennen.

Men mag nooit vergeten dat het menselijk oog niet hetzelfde is als het LED oog dat 
Milestone gebruikt. Ook kunnen sommige kleuren er onder verschillend licht totaal anders 
uitzien. 

Fame – toevoeging voor Milestone

In het midden van de bovenkant van Fame voel je een ronde opening. Hier in zit het 
elektronisch oog van de kleurendetector. Aan de onderkant vind je de USB stekker. Deze 
plug je in de Milestone in. Vanaf dat de 2 toestellen goed verbonden zijn, hoor je ʻFameʼ. 
Als je dit niet hoort, vergewis je ervan dat je Milestone aanstaat door op de afspeeltoets te 
drukken.  
Als dit niet helpt dan moet je even nakijken of je Milestone wel de laatste nieuwe software 
versie heeft. Je kan deze altijd gratis downloaden van de website www.bones.ch.

Kleurendetectie

Zet Fame met het elektronische oog plat op het voorwerp waar je de kleur van wilt weten. 
Er mag geen extra licht op het oog vallen dus hou je Milestone met Fame goed rechtop. 
Een korte druk op de afspeeltoets en na een 2tal seconden hoor je de kleur. 
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Kleurenvergelijking
Als je van 1 voorwerp de kleur hebt herkend, kan je vergelijken met andere voorwerpen. 
Dit is bvb heel handig met sokken. Je meet de kleur van 1 sok, neemt een tweede en ipv 
op de afspeeltoets te drukken , druk je nu op de pijl naar rechts. Je hoort ʻkleuren zijn 
hetzelfdeʼ of ʻkleuren zijn niet hetzelfdeʼ. Deze kleuren vergelijking kan slechts met de 
laatst gemeten kleur. 

Licht detectie

Met Fame kan je ook lichtbronnen detecteren. Om deze functie te activeren dien je de 
opname knop in te drukken. Een hoge toon betekent licht, een lage toon donker.  Als je de 
lichtbron wil detecteren, dien je de opname knop ingedrukt te houden. Beweeg Fame rond 
en je hoort dat de toonhoogte verandert naarmate je dichter of verder van een lichtbron 
bent. 

Patroonherkenning

Nog een handige functie van Fame is de patroonherkenning. Let wel: Fame herkent enkel 
of er een patroon is en niet of het streepjes of bolletjes zijn… 
Zet Fame op een stuk papier, houd de linkerpijl ingedrukt en beweeg Fame over het 
papier. Als er tekst of een tekening opstaat dan hoor je verschil in de toon. Opgelet voor 
kleine patronen, het verschil is soms te klein voor Fame om op te merken.

Let op
Fame is een hoogtechnologisch toestel en beschikt over gevoelige elektronica. Je moet 
Fame goed beschermen tegen water en vochtige omstandigheden. Laat het toestel niet 
vallen. Elk slecht gebruik, misbruik en openen van Fame vernietigt de waarborg.

Overzicht gebruik

Functie Bediening Gesproken melding
Kleurenherkenning druk "Play" korte beep en kleur aankondiging
Vergelijk kleuren na eerste kleurherkenning – 

druk "Rechterpijl"
korte beep en ʻkleuren hetzelfdeʼ 
of ʻkleuren niet hetzelfdeʼ

Lichtbron detectie "Opname" ingedrukt houden hogere/lagere tonen
Patroonherkenning druk "Linkerpijl" veranderende toon als patroon
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