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Vår nye ColorDialog Phoenix

Med ColorDialog Phoenix i teamet ditt blir fargetilpasningen enda enklere

Color Dialog Phoenix gir deg mer nøyaktige fargetilpasninger. Med det innovativet designet og den siste LED-tekniken oppnår du raskere
produksjonstider og enklere løsninger.

Liten og lett å bruke.

Den nye ColorDialog Phoenix er liten, lett og innovativ. Med en høyoppløselig touch-skjerm i
farger, lettleste ikoner og trinn-for-trinn instruksjoner er den veldig enkel å bruke. LED lys og
lydsignaler gir deg direkte tilbakemeldinger på enhetens status.

Trådløs og fleksibel

Da ColorDialog Phoenix bruker Wi-Fi, kan du enkelt overføre data til PC’s programvare
Phoenix  – med en gang! Dermed kan du sende avlesningsresultatet direkte til blanderommet,
og starte opp ditt arbeid umiddelbart. Dette skaper en raskere arbeidsflyt!

Presis og alltid oppdatert

Programvaren Phoenix inneholder over 200.000 blanderesepter. Prosessen er dermed
raskere og mer eksakt. ColorDialog Phoenix er den eneste fargeleseren som også analyserer
fargens metallic effekt. Du oppnår dermed en korrekt blanderesept umiddelbart!

http://localhost:4513/content/sphr_no/no_NO.html


EGENSKAPER

Liten og enkel å bruke
Den veier også så lite at den enkelt kan
håndteres med bare en hånd, hvilket gjør
den veldig enkel å bruke.

Måling av farge og effekt
Color Dialog Phoenix er den eneste
fargemåler som også analyserer fargens
metallic effekt, hvilket gjør at du oppnår en
korrekt blanderesept med en gang.

Alltid Wi-Fi tilkoplet
Takket være Wi-Fi tilkopling kan du dele
resultatet umiddelbart med alle i verkstedet
om de bruker stasjonær PC, laptop, pad
eller smart telefon. Takket være direkte
tilkopling til programvaren Phoenix får du
alltid oppdaterte blanderesepter.



Praktisk ladestasjon
Ladestasjonen gjør at din ColorDialog
Phoenix alltid er klar til bruk. Og den lange
levetiden til oppladningsbatteriet gjør den
veldigt praktisk i bruk.

Høyoppløselig roterende tou
ch-skjerm
Den høyoppløselige fullfarge touch-
skjermen er enkel å bruke – selv med
arbeidshansker.

Touch-penn er inkludert
Du får også med en touch-penn dersom du
foretrekker å bruke denne.

SLIK BRUKER DU DEN

1. VURDERING
Identifisere skaden, og avgjør hvilket
lakksystem skal anvendes.

2. KONTROLL
Sjekk opp bilmerke og fargekode. Foreta en
kontroll av blanderesepten. Sjekk om det er
behov for spesial pigmenter, da disse kan
føre til en høyere reparasjonskostnad.

3. RENGJØRING
Velg ut et flatt område med en intakt
lakkflate tett opp mot skadeområdet.
Rengjør området godt, foreta avfetting av
området. Foreta deretter polering, tørk av
polish-rester med en ren klut. Til slutt foreta
ny avfetting, og polere området en gang til
før oppstart med fargeavlesning.

4. FARGEMÅLING
Sjekk at objektet (bilen) og ColorDialog
Phoenix har samme temperatur (mellom
+15°C til +30°C). Kalibrere med hvit og blå
pad dersom det er påkrevet, foreta
fargemålingen.

5. SØK
Bruk Phoenix software for å søke etter
blanderesept med best tilpassing. Velg ditt
måleresultat fra ColorDialog Phoenix. Fyll
inn bilmerke og fargekode informasjon
(dersom dette ikke er lastet inn). Velg ut
den blanderesepten som viser best
tilpassingsresultat.

6. SPREJA
Kalkulere hvilken mengde som er påkrevet.
Anvende RFU (klar til bruk). Blande aktuell
farge, deretter er alt klart til
sprøytearbeidet.
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