PÁGINA DE ROSTO:!

!
Lume Cube Guia de Início Rápido!
!
PÁGINA 1:!
!

Olá !
Parabéns por seu novo Lume CubeTM. Este Guia de Início Rápido irá mostrar-lhe os
princípios básicos de captura imagens noite com seu Lume Cube. Vida não pára quando o sol vai para baixo, então por que você deveria? Ver Mais. Fazer mais. Ser mais. !

!

JUNTE-SE A NÓS !
Facebook.com/lumecube !
Twitter.com/lumecube !
Instagram.com/lumecube !
Youtube.com/lumecube !

!
PÁGINA 2:!
!
LUME CUBE APP !
!
•
•
•
•
•
•

!

O Lume Cube App proporciona-lhe o melhor controle do seu Lume Cube. !
Capturar e salvar fotos e vídeos diretamente no Lume Cube Ap. !
Conecte-se, operar e controlo individual ou duplo Lume cubos. !
Acessar remotamente Brilho, olhos vermelhos e os níveis da bateria. !
Facilmente compartilhar suas criações através das redes sociais. !
Para a capacidade de controlar mais de dois cubos em simultâneo e para o acesso a
recursos adicionais baixe o Lume Cube Pro App. !

Baixar o Lume Cube ou Lume Cube Pro App na iTunes App Store ou o Google Play
Store. Você pode também assistir a um vídeo de apresentação do Lume Cube App
em www.lumecube.com!

!
!
!
PÁGINA 3:!
!
REGISTO !
!

Registe o seu Lume Cube para ativar e sincronizar com o Lume Cube Ap. Isso irá
garantir que a sua garantia é validada e dará a você acesso imediato a futuras actualizações do produto. !
Instale e abra o app. Quando solicitado introduza o seu nome, endereço de e-mail e o
número de série fornecido abaixo ou na parte de trás da embalagem. O seu feito! !

!
!

!
PÁGINA 4:!
!
POWER !
!

!
• Para obter os melhores resultados, tome o tempo necessário para carregar o
seu Lume Cube antes da primeira utilização.

!

!
• O acesso a porta de carregamento por USB à prova d'água soltando a tampa
no sentido horário.

!

!
• Botões de controle superior, irá se iluminar. Vermelho indica que o carregamento, sem luz indica carga completa.

!

!
• Quando a carga estiver completa, o parafuso da tampa do USB firmemente de
volta no lugar garantindo uma forte vedação à prova d'água. !

!

CONTROL !
Botão Esquerdo - Pressione a Esquerda (Vídeo) Botão para rodar em modo de
vídeo e para percorrer as 10 definições de brilho. !
Botão Direito - Pressione o botão direito (Flash) botão para habilitar o Bluetooth ou segure por 3 segundos para ativar o sensor óptico. O botão Flash irá também desativar o
modo de vídeo.

!
!
!
PÁGINA 5 e PÁGINA 6!
!
OS MODOS !
!

Flash - perfeita para captar imagens fixas ou selfies com qualquer um dos seus dispositivos de captura acidental. Para ativar o flash, abra o seu Lume Cube App e procure o
ícone do raio no canto superior esquerdo. A piscando relâmpago significa que você não
está conectado, um azul profundo raio indica a app e o seu Lume Cube ter sincronizados. Se você não conseguir se conectar por favor verifique se a configuração do Bluetooth do seu dispositivo é ativado. Agora você está pronto para usar o flash. !

!

Vídeo - o vídeo modo proporciona uma constante fonte de luz para o seu Smartphone,
acção Cam ou Câmera Digital. Pressione o botão esquerdo em cima do teu Lume Cube
para rodar no modo de vídeo. Enquanto o Lume Cube está no modo de vídeo clique a
esquerda (vídeo) botão para percorrer as 10 definições de brilho. Os níveis de brilho
também são totalmente ajustável através do app. !

!

!

Slave Óptico óptica modo slave permite que o seu Lume Cube para detectar outras
fontes de luz e fogo simultaneamente. Mantenha o botão direito (Flash) botão por 3 segundos para permitir que o Optical escravo. Ou abra o Pro Mode no Lume Cube Pro
App para rodar sobre o " Opto-gatilho".Em seguida, posicione a sua principal fonte de
luz diretamente no Lume Cube para disparar o flash quando o flash principal incêndios. !

!

Olho Vermelho - o vermelho dos olhos modo irá disparar uma seqüência de piscadas
curtas antes do final flash para reduzir Olhos vermelhos nas suas imagens. Este é melhor usado em pouca luz ao tirar retratos, selfies ou fotografias de grupo. !

!
!
GARANTIA PÁGINAS:!
!
LUME CUBE GARANTIA LIMITADA !
!

Quem está coberto: !
Esta garantia é estendida apenas para o original final de comprador ou a pessoa que
está recebendo o produto como um dom, e não deve ser estendido para qualquer outra
pessoa ou cessionário. !

!

O que é coberto: !
Lume Cube garante que este produto, quando é entregue para você em estado de
novo, na embalagem original, a partir de um Lume Cube revendedor autorizado ou directamente do Lume Cube e usado em condições normais, é livre de qualquer defeito
de fabrico, materiais e mão-de-obra. !

!

O que não é coberto: !
Esta garantia não cobre defeitos causados por uso impróprio ou injustificado ou
manutenção; falta de seguir as instruções de operação; acidente; o excesso de umidade; picos de energia; as ligações de alimentação de tensão inadequada. !
Alteração não autorizada ou modificação da condição original; danos causados por
transporte ou embalagem inadequada procedi- mentos; perda de danos causados pelo
uso não-Lume Cube produtos; produto que requer a modificação ou adaptação para
permitir o seu funcionamento em qualquer outro país que não o país em que ele foi projetado, fabricado, aprovados e/ou autorizado,ou a reparação dos produtos danificados
por estes exigiriam altera- ções; e os produtos adquiridos de acessos não autorizados !
Os concessionários. !

!

O que vamos fazer: !
Durante o período de garantia, nós, a nossa única opção, reparar ou substituir (usando
novas ou renovadas peças de substituição) as peças defeituosas dentro de um período
de tempo razoável e de forma gratuita. !

!

O que não podemos fazer. !

Pagar fretes, seguros ou encargos de transporte de você para nós, ou quaisquer taxas
de importação, impostos e taxas. !

!
O que você deve fazer para obter serviço de garantia limitada. !
!

Devolver o produto, juntamente com a prova de compra de um revendedor autorizado
Lume Cube ou de Lume Cube, usando os procedimentos a seguir. Contacte o Lume
Cube revendedor ou organização de distribuição no seu país/região (visita Lume
Cube.com para obter informações de contato) para retorno específico e instruções de
envio. Rótulo e enviar o produto, frete pré-pago, para o endereço fornecido pelo Lume
Cube revendedor ou organização de distribuição. Coloque qualquer número de autorização de devolução , clara- vado no lado de fora da caixa. As caixas não tendo um
número de autorização de devolução, se for necessário, será recusado. !

!
Outras condições : !
!

As disposições da presente garantia limitada estão no lugar de qualquer outra garantia,
quer expressa ou implícita, escrita oral, incluindo qualquer garantia de comerciabilidade
ou adequação !
Para uma finalidade específica. Lume Cube LLC responsabilidade máxima não deve
exceder o preço de compra efectivo pago por você para o produto. Em nenhum caso
será Lume Cube LLC é responsável pela perda de danos indiretos ou dano seja causado incluindo, sem limitação, a substituição de equipamentos e bens. Esta garantia é
nula se a etiqueta com o número de série tenha sido removido ou danificado. !

!
Australian consumidores: !
!

Os benefícios concedidos pelo Lume Cube garantia limitada são, além de outros direitos e soluções disponíveis para você. Nossos produtos vêm com garantias que não
podem ser excluídos em Australian Consumer Law. Você tem direito a uma substituição
ou reembolso para grande falha e a compensação de quaisquer outras circunstâncias
razoavelmente previsíveis perdas ou danos. Você também têm direito a ter o produto
reparado ou substituído, se ele não consegue ser de qualidade aceitável. !

!
!
PÁGINA 11:!
!

COMPARTILHAR!
Nós realmente podemos"esperar para ver o que você se inspirou para criar o seu novo
Lume Cube. Nós'd amor para ver as suas fotografias e vídeos, por favor compartilhe
conosco em mídias sociais ou carregar o seu conteúdo para www.lumecube.com !

!
!
!
!
!

!
!
!
!
PÁGINA 12:!
!

ESPECIFICAÇÕES !
LED 1500 Lúmen
CRI - 80-85
Temperatura das cores: 5600K (+ /- 5%).
Tempo de Execução: + de 20 minutos na potência máxima modo de vídeo. Uso misto
2+ horas.
Tempo de carga: 90 minutos
À prova d'água até 100 metros !
Para obter mais ajuda e suporte visite www.lumecube.com !

!
!
!
PÁGINA 13:!
!
AVISOS !
!
!
• O Lume Cube é muito brilhante. Não olhe diretamente para o LED.
!

!
• Devido à natureza de iluminação de LED, quando utilizados para estender- ed
períodos de tempo, o Lume Cube tornar-se-á quente ao toque. Tome cuidado quando
estiver em funcionamento.

!
!
!
!
!
!
!

• Use somente com dispositivos de carregamento USB aprovado.
• Não jogue no fogo ou produto exponha ao calor extremo.
• Não tente desmontar produto. Remover a tampa traseira irá anular a garantia.

!
• Não deve ser usado para visão nocturna pessoais ou iluminação de segurança. Projetado especificamente para fornecer iluminação para vídeo e actividades
fotográficas apenas.

!

!
• Não utilize o lume Cube se o corpo tinha sido rachado, furados ou danificados
pela água. Se a água é capaz de introduzir o Lume Cube falha elétrica irá resultar.

!
!
!
!
!

