Med Seekey blir navigationen lättare, roligare och säkrare.
Särskilt för röd-grönt färgblinda.
Du kan hitta sjömärken redan på långt håll, lätt skilja på de röda och gröna märkena
och avgöra färgen på lanternor, bojar och och fyrsektorer med säkerhet. Dessutom är
Seekey användbar för att hitta och urskilja linjer och symboler i sjökorten.

Prova så här
Placera de båda filtren kant i kant och håll Seekey framför det ena
ögat, eller kikarlinsen, och blunda med det andra. Rör sedan Seekey
så att du växelvis tittar genom det röda respektive det gröna filtret.
Du upplever nu att olika färgade saker får en blinkande effekt.
Det beror på att:
• Rött syns bara genom det röda filtret
(Det som har Runda hörn).
Grönt syns bara genom det gröna filtret.
• Vitt syns däremot tydligt genom både rött och
grönt filter

Några exempel:

•Identifiera navigationsljus
där det finns störande
belysning t. ex. från land

Fasta ensfyrar hittar du genom att använda filtret med motsatt färg eller att titta
växelvis genom filtren, som beskrivits ovan.

• Se mer i sjökortet

Mycket är tryckt med små symboler och tunna linjer. Då är det särskilt svårt att se
skillnad på färgerna utan Seekey.

Det är ofta svårt att upptäcka andra fartyg mot en bakgrund med annan belysning.
Vid dessa tillfällen har man stor nytta av Seekey när man ofta och regelbundet
kontrollerar om det finns gröna eller röda lanternor i omgivningen.

Säkerhetsinformationen visas med röda symboler, linjer eller text. Även här
fungerar ”blinkmetoden” väldigt bra.
Naturskydd, hänvisning till kort i större skala mm visas i grönt.

• Även för dig som ser alla
färger på vanligt sätt

Särskilt på långa avstånd och i nedsatt sikt kan Seekey vara till hjälp för alla!

Seekey är förstås också mycket användbar på torra land!
• Att välja kläder
• Upptäcka eller hitta saker som döljer sig i omgivningen
p. g. a sin färg. Röd pil som missade tavlan…,
• I skolan har inte alla samma möjligheter eftersom mycket
av elevernas arbetsmaterial bygger på färger.
•På jobbet. Att skilja på röda och gröna, blå och lila, rosa
och ljusgröna delar i ett diagram.
• Du kommer säkert själv på många andra situationer där din
Seekey är praktisk och rolig att använda!
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• Välja rätt elektrisk sladd eller motstånd.
• Signallampor, särskilt de som kan ändra färg mellan rött,
grönt och gult!
• Förpackningar med olika färg, t. ex. mjölk.
• Uppleva och se mer i bilder, kartor, konstverk
• I naturen avgör du färgen på fåglar, blommor och mycket
annat.

Mer information på www.seekey.se

