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1. Doel

Met de spectrofotometer kun je eenvoudig en snel de kleur van te spuiten auto’s bepalen. Plaats het 

apparaat op het te meten oppervlak en het apparaat doet de rest. De basis voor het programma is ICRIS: 

een database met formules voor alle kleurvarianten, te vergelijken met een digitale staalkaartenbak. Deze 

gebruikershandleiding laat zien hoe je de spectrofotometer gebruikt. 

2. Overzicht apparaat

Allereerst een overzicht van de belangrijkste knoppen en onderdelen van de spectrofotometer. Zie voor een 

gedetailleerde beschrijving van de knoppen en menuopties van de spectrofotometer de Byk-handleiding.

 

Onderdeel Omschrijvig

1. Scherm Bovenop de spectrofotometer zit een scherm. Hiermee kun je het apparaat bedienen 

en de status aflezen. 

2. Menu-scrollwiel Naast het scherm zit een scrollwiel. Hiermee kun je door de menuopties bewegen. 

Klik op het scrollwieltje om een menuoptie te activeren.

3. Operate-knop Aan de zijkant van het apparaat zit de knop “Operate”. Hiermee start je een meting. 

4. Contactpinnen Aan de onderzijde (niet zichtbaar op de foto’s) zitten 3 contactpinnen. Deze moeten 

alle drie contact maken met het te meten oppervlak om een goede meting te krijgen.

 1 

2 
4 

3 
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3. Visión general de la pantalla principal

Je bedient de spectrofotometer via ICRIS. Als het apparaat aangaat (automatisch), verschijnt het hoofdscherm 

van ICRIS. 

Via het pictogram links bovenin, open je 

de spectrofotometer interface.

Als je de spectrofotometer interface 

als default hebt ingesteld, wordt deze 

automatisch geopend.   

  

Dit scherm bestaat uit 4 onderdelen:

1 

2 3 

4 
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Onderdeel Omschrijving Meer

1. Knoppenbalk Via de knoppenbalk heb je de volgende opties: 

1. Home: beginscherm

2. Search formula (spectro) (Zoek formule): kleur zoeken in de database, effect en 

effen kleuren

3. Create formula (solid) (Maak formule): formule genereren, alleen mogelijk voor 

effen kleuren

4. Search colour code (Kleurcode zoeken): handmatig zoeken op kleurencode

5. ICRIS: terug naar hoofdscherm ICRIS

6. Settings & Wipe (Instellingen & Wissen): standaard instellingen aanpassen, metin-

gen wissen

par. 4.4

hst. 6

hst. 8

 

hst. 9

2. Spectrofotometer status Hier kun je de status van de spectrofotometer controleren. 

1. Status: aflezen of de spectrofotometer aangesloten is en vanaf wanneer

2. Spectophotometer: ID van de aangesloten spectrofotometer

3. Detect: de betreffende spectrofotometer opzoeken om verbinding te maken

4. Connect/disconnect: handmatig verbinding maken/verbreken met de  

spectrofotometer

par. 4.2

3. Calibration status Om zijn nauwkeurigheid te behouden is het belangrijk dat de spectrofotometer regel-

matig wordt gekalibreerd. 

1. Status: aflezen of kalibreren nodig is. Ook aan de kleur kun je de status zien: 

 • groen: kalibreren niet nodig (de status is 7 dagen groen)

 • geel: kalibreren aanbevolen (na 7 dagen wordt de status geel)

 • rood: kalibreren noodzakelijk (apparaat is geblokkeerd, gebeurt automatisch als het 

apparaat 90 dagen niet is gekalibreerd) 

2. Last calibration: datum waarop het apparaat voor het laatst gekalibreerd is

3. Calibrate: knop om kalibreren te starten

par. 4.3

4. Opties Diverse opties, zie knoppenbalk. Het maakt niet uit of je hier klikt of op de knoppen-

balk 
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4. Een meting uitvoeren
Er zijn twee manieren om een meting uit te voeren: los of gekoppeld (via spectrofotometer interface). In dit 

hoofdstuk lees je hoe je een meting los uitvoert. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe je een meting gekoppeld uitvoert. 

4.1. Werkwijze bij de auto

1.  Reinig en poets het te meten oppervlak. 

Om de kleur van de auto goed te kunnen 

bepalen, is het belangrijk dat het oppervlak dat 

je gaat meten, schoon is. Vuil en stof zijn van 

invloed op het resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plaats de spectrofotometer op het te meten 

oppervlak.  

Let erop dat alle drie de contactpinnen 

het oppervlak raken, anders doet de 

spectrofotometer het niet.

3. Druk op de knop “Operate” aan de zijkant  

van het apparaat. 
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4. Herhaal de meting nog twee keer, zodat je drie 

metingen hebt. De spectrofotometer doet bij  

een ontkoppelde meting altijd drie metingen,  

ook bij effen kleuren.  

 

Op het scherm verschijnt de melding:  

“Storing sample xxx” waarbij xxx de code is 

die aan het sample is gekoppeld. Deze melding 

betekent dat het meetresultaat wordt  

opgeslagen op de spectrofotometer. 

4.2. Verbinding maken met de pc

1. Sluit de spectrofotometer met een usb-kabel  

aan op de pc en start ICRIS op. Let op:  

dit opstarten kan even duren.  

 

Voordat je de zojuist verzamelde meetresultaten 

kunt bekijken, moet je zorgen dat de 

spectrofotometer “connected” is. 

2. Klik op de knop “Detect”.

3. Selecteer de juiste spectrofotometer aan de 

hand van de unieke code.Er kunnen meer 

spectrofotometers gevonden worden. 

4. Klik op de blauwe “Connect” knop om 

verbinding te maken. 
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 Bij spectrofotometer status zie je een groene 

balk met daarin het ID van de aangesloten 

spectrofotometer. De blauwe “Connect”  

knop is veranderd in een blauwe “Disconnect” 

knop.  

Let op

Als je de spectrofotometer wilt loskoppelen, klik dan eerst op de knop “Disconnect”. 

Anders heb je kans op een storing.

4.3. Kalibreren

Indien nodig of gewenst, kalibreer de 

spectrofotometer. Dit doe je als volgt: 

1. Ga naar het hoofdscherm en controleer of 

kalibreren nodig is. Dit is het geval bij de status: 

“Calibration advised” (geel) of “Calibration 

manatory” (rood). Ook bij groen mag je echter 

kalibreren.  

Als kalibreren niet nodig of gewenst is, ga dan 

verder met paragraaf 4.4.

2. Klik op de knop “Calibrate” om het kalibreren  

te starten. 

3. Volg de instructies op het scherm. 

Tijdens het kalibreren plaats je de 

spectrofotometer achtereenvolgens op de 

black box en de witte tegel. De witte tegel is 

specifiek voor die betreffende spectrofotometer, 

bij gebruik van een niet passende witte tegel 

verschijnt een foutmelding. 
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Als het apparaat succesvol is gekalibreerd, 

verschijnt de melding “Calibration updated”. 

 

In het hoofdscherm is de status veranderd in 

“Calibration updated”. De kleur van de status is 

nu groen. 

 

 

 

 

 

 

 

Let op 

Je kunt ook via de spectrofotometer kalibreren in plaats van via de interface. Volg in dat geval de 

stappen op het scherm van de spectrofotometer. 

4.4. Zoek formule

Je gaat nu de uitgevoerde meting opzoeken.  

1. Klik op “Zoek formule” in het hoofdscherm. 
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In de procesbalk zie je in welke stap je zit, in dit 

geval stap “1. Select an import option”. 

Je kunt kiezen welke resultaten je wilt zien:  

alleen de laatste (1), alle metingen van vandaag 

(2) of alle metingen (3). 

2. Klik op de gewenste optie.  

Het scherm van stap 2. “Read in reading” 

verschijnt. 

 

Op dit scherm geef je aan aan welke criteria de 

matches moeten voldoen (filter). 

3. Effect of Effen kleur is al automatisch 

geselecteerd. Het is mogelijk dit te wijzigen.  

Het kan voorkomen dat de interface adviseert de 

kleur te controleren op effen of effect kleur.

4. Selecteer de gewenste kwaliteit. 

5. Selecteer het merk en type auto.

6. Klik op “Next”. Het scherm van stap 3. 

“Show result” verschijnt. 

 

 

 

 

 

 

4.5. Resultaten interpreteren

Op dit scherm zie je alle gevonden matches, 

vaak meerdere. De best passende match staat 

bovenaan.   

Voor elke match staat een symbool met drie 

balkjes: 

•	 3 groene balkjes: goed, hiermee kun  

je het gebied zonder problemen overspuiten

•	 2 gele balkjes: uitspuiten geadviseerd

•	 1 rood balkje: object geheel overspuiten

 

3 

2 1 
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7. Klik op de match die je wilt gebruiken.

8. Klik op “Mix”. De formule wordt geopend in 

ICRIS.

 

 

 

4.6. Formule optimaliseren (effen kleuren)

Je kunt een gevonden formule ook verbeteren, zodat hij beter overeenkomt met de gemeten kleur.  

Dit kan alleen bij effen kleuren.  

1. Klik op de formule die je wilt verbeteren. 

Een goede match (groene balkjes) kun je niet 

verbeteren.

2. Klik op de knop “Optimise” (Optimaliseer) van 

de geselecteerde formule. Het scherm bij stap 4. 

“Formule optimaliseren” verschijnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de formule niet verbeterd kan worden, 

verschijnt een melding: “Het is niet mogelijk deze 

formule te verbeteren. Ga naar “Maak formule” 

om een beter resultaat te krijgen.”  
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Als de formule verbeterd kan worden, verschijnt 

het scherm van stap 4. “Formule optimaliseren”.  

 

3. Geef de verbeterde formule een nieuwe code en 

een nieuwe naam. De naam en code kun je zelf 

kiezen.  

4. Klik op “Save”. De verbeterde formule wordt in 

“Custom” opgeslagen in ICRIS als een nieuwe 

kleur onder een nieuwe naam en code. De 

originele formule wordt dus NIET overschreven.

Het scherm ICRIS “Formulas” verschijnt. 

5. Controleer of de formule klopt en voer de 

gewenste acties uit. Klik op OK om het scherm  

te sluiten.
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5. Meting uitvoeren vanuit de interface 

Je kunt ook direct vanuit de interface een meting (gekoppeld) uitvoeren:

5.1. Verbinding maken en kalibreren

1. Sluit de spectrofotometer aan op de pc, zoals 

beschreven in paragraaf 4.2.

2. Kalibreer de spectrofotometer zoals beschreven  

in paragraaf 4.3, indien nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Meting uitvoeren

1. Klik op “Zoek formule” in het hoofdscherm.

Het scherm bij stap 1. “Select an import option” 

verschijnt. 

2. Klik op “Conduct the measurement now”. 

Het scherm bij stap 2.“Read in reading” 

verschijnt.
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3. Reinig en poets het te meten oppervlak en plaats 

de spectrofotometer, zoals beschreven in stap 1 

en 2 van paragraaf 4.1. 

4. Klik op “Next”. De meting wordt uitgevoerd.  

Als de meting klaar is, verschijnt het scherm van 

stap 3.”Show result”.Bij een effen kleur wordt 

1 meting uitgevoerd. Wanneer sprake is van een 

effectkleur, worden automatisch 3 metingen 

uitgevoerd.

5. Geef de criteria aan zoals beschreven in stap 3 

t/m 6 van paragraaf 4.4. 

 

 

5.3. Resultaten interpreteren  
en optimaliseren

6. Interpreteer en optimaliseer de resultaten,  

zoals beschreven in paragraaf 4.5 en 4.6.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op 

Metingen vanuit de interface worden niet automatisch opgeslagen in de spectrofotometer!    
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6. Maak formule

Je kunt ook zelf een effen kleur toevoegen aan de database. Dit doe je als volgt:

6.1. Meting uitvoeren 

Bepaal op welke manier je de meting wilt 

uitvoeren: losgekoppeld of vanuit de interface. 

 

Optie 1: Meting losgekoppeld uitvoeren 

1. Voer een meting uit zoals beschreven in paragraaf 

4.1 t/m 4.3.  

2. Klik op “Maak formule”.

3. Selecteer de formule die je aan de  

database wilt toevoegen via 

- last readings (1) 

- today’s readings (2) of 

- all readings (3)

4. Ga verder met paragraaf 6.2. 

 

 

 

Optie 2: Meting uitvoeren vanuit de 

interface  

1. Sluit de spectrofotometer aan op de pc zoals 

beschreven in paragraaf 4.2 en 4.3.

2. Klik op “Maak formule”.

3. Klik op “Conduct the Measurement now”. 

 

 

3 

2 1 
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4. Reinig en poets het te meten oppervlak en 

plaats de spectrofotometer, zoals beschreven in 

stap 1 en 2 van paragraaf 4.1.

5. Klik op “Next”.  

De meting wordt uitgevoerd. Als de meting 

klaar is, verschijnt het scherm van stap 3. 

“Show result”. Bij een effen kleur wordt 1 

meting uitgevoerd. Wanneer sprake is van een 

effectkleur, worden automatisch 3 metingen 

uitgevoerd.

6. Ga verder met paragraaf 6.2. 

 

 

 

6.2. Criteria aangeven 
 

In dit scherm geef je aan aan welke criteria de 

matches moeten voldoen (filter). 

1. “Solid” is automatisch geselecteerd. 

Een formule genereren kan alleen voor effen 

kleuren. 

2. Selecteer de gewenste kwaliteit. 

3. Klik op “Next”. Het scherm bij stap 3. 

“Select mixing colours” verschijnt. 
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Er is een voorselectie gemaakt van het best 

passende kleurenpallet. Hieraan hoef je in 

principe niets te veranderen. 

4. Klik op “Next” om de resultaten te zien.  

Het scherm bij stap 4.“Select formulation” 

verschijnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Resultaten interpreteren 
 
In dit scherm verschijnen alle gevonden matches. 

De best passende match staat bovenaan.  

 

Voor elke match staat een symbool met drie 

balkjes: 

•	 3 groene balkjes: de formule komt overeen met 

de gemeten kleur

•	 2 gele balkjes: de formule wijkt licht af van de 

gemeten kleur 

•	 1 rood balkje: de formule wijkt af van de 

gemeten kleur

 

1. Voer een kleurcode en een naam in voor de 

nieuwe formule. Deze mag je vrij kiezen.

2. Selecteer de match die je wilt gebruiken.

3. Klik op “Save”. De geselecteerde formule wordt 

opgeslagen in Custom in ICRIS. Het scherm  

ICRIS “Formulas” verschijnt. 
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4. Controleer de gegevens en voer de  

gewenste acties uit. Klik op “OK” om het  

scherm te sluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Formule verbeteren

Je kunt in ICRIS een bestaande effen kleur verbeteren (correction). Hierbij overschrijf je een bestaande formule 

door een nieuwe. Dit doe je als volgt:

 

7.1. Formule selecteren

Eerst selecteer je de formule die je wilt verbeteren:

1. Klik op ICRIS in het hoofdscherm. 

2. Selecteer via “Custom” in ICRIS de  

formule die je wilt aanpassen.

3. Geef de gewenste kwaliteit aan en  

open de formule.Het scherm ICRIS  

“Formulas” verschijnt. 
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4. Klik op “Correction”. Het scherm 

“Measurement” verschijnt.
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7.2. Een meting uitvoeren

Nu geef je aan door welke meting je de 

geselecteerde formule wilt vervangen:

1. Je hebt twee opties, afhankelijk of je de nieuwe 

kleur al gemeten hebt of niet: 

a. Je hebt de nieuwe kleur al gemeten: 

Selecteer dan de formule die je wilt verbeteren 

via  

- last readings (1) 

- today’s readings (2) of 

- all readings (3) 

Ga daarna verder met paragraaf 7.3. 

 

b. Je hebt de nieuwe kleur nog niet gemeten en 

wilt dit nu doen vanuit de interface:  

Kies dan de optie “Conduct the measurement 

now” en ga verder met stap 2. 

2. Sluit de spectrofotometer aan op de computer 

zoals beschreven in paragraaf 4.2 en 4.3.

3. Reinig en poets het te meten oppervlak en 

plaats de spectrofotometer, zoals beschreven in 

stap 1 en 2 van paragraaf 4.1. 

4. Klik op “Next”.  

De meting wordt uitgevoerd. Als de meting  

klaar is, verschijnt het scherm van stap 2. 

”Read in reading”.

5. Ga verder met paragraaf 7.3.

3 

2 1 
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7.3. Criteria aangeven

1. Controleer of de juiste kleur is gemeten.  

 

De gewenste kwaliteit heb je al aangegeven  

en kun je niet aanpassen. 

2. Klik op “Next”.  

Het scherm van stap 3. “Select mixing colours” 

verschijnt.

   

 

 

 

 

 

 

In dit scherm selecteer je de kleuren die je  

wilt gebruiken voor de aangepaste formule.  

  

1. Vink de gewenste kleuren aan door een  

vinkje te zetten in de kolom “Use”.   

Als je niet weet welke kleuren je moet gebruiken, 

verander dan niets. 

2. Klik op “Next” om de resultaten te zien.  

Het scherm bij stap 4.“Select formulation” 

verschijnt.
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7.4. Formule overschrijven

1. Selecteer de aangepaste formule.

2. Klik op “Save”.  

De bestaande formule wordt in “Custom” in 

ICRIS overschreven door de aangepaste formule. 

Het scherm ICRIS “Formulas” verschijnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit scherm kun je zien dat de aangepaste 

formule de bestaande formule heeft 

overschreven. 

3. Controleer de gegevens van de aangepaste 

formule en voer de gewenste acties uit. Klik op 

“OK” om het scherm te sluiten.
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8. Kleurcode zoeken
In paragraaf 4.4 heb je gezien hoe je een kleur kunt zoeken in ICRIS aan de hand van een meting. Je kunt ook 

een kleur zoeken aan de hand van een kleurcode. Dit werkt als volgt:

1. Klik op “Kleurcode zoeken” in het  

hoofdscherm. 

 

Onder “Filter settings” kun je één of meer  

criteria selecteren of invullen: Brand code,  

colour code, name of year.  

2. Vul de gewenste criteria in. 

De formules die aan de ingevulde criteria 

voldoen, verschijnen direct in de zoekresultaten

3. Klik op de gewenste formule.

4. Klik op “Select”. 

Het scherm ICRIS “Formulas” wordt  

geopend met alle informatie over de 

betreffende formule. 
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9. Instellingen & Wissen
Via Instellingen & Wissen kun je instellingen wijzigen of gegevens wissen van de spectrofotometer. Dit werkt 

als volgt:

1. Klik op “Instellingen & Wissen” in het 

hoofdscherm. Je ziet hier drie kopjes: 

 

Startup 

Hier kun je aangeven of het programma 

standaard in de modus van de spectrofotometer 

wilt openen of vanuit de (traditionele) ICRIS 

database. 

 

Zoek formule 

Hier kun je aangeven of je standaard een 

bepaalde kwaliteit of een bepaald merk wilt 

selecteren. Na een meting staat deze selectie 

dan standaard geselecteerd en hoef je dat niet 

elke keer zelf te doen. Via een vinkje kun je 

aangeven of je wilt dat ook andere merken in de 

resultaten worden weergegeven. Via de vinkboxen 

“Mandatory field” geef je aan of het verplicht is 

na een meting de gewenste kwaliteit en/of merk 

te selecteren.  

 

Spectrofotometer reading 

Via de knop “Wipe all readings” verwijder je alle 

metingen van de spectrofotometer.   

 


