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Przewodnik szybkiego startu Lume Cube !
PAGE 1: !
WITAMY  

Gratulujemy Twojego nowego Lume CubeTM. Niniejszy przewodnik zapozna Cię z 
podstawami nocnego fotografowania za pomocą Lume Cube. Życie nie kończy się po 
zachodzie słońca, więc dlaczego Ty miałbyś? Dostrzegaj więcej. Rób więcej. Żyj 
więcej. 
!
DOŁĄCZ DO NAS 

facebook.com/lumecube 

twitter.com/lumecube  
instagram.com/lumecube  
youtube.com/lumecube  !
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APLIKACJA LUME CUBE  !
• Aplikacja Lume Cube umożliwia pełną kontrolę nad swoim Lume Cube. 

• Rób i zapisuj zdjęcia i filmy bezpośrednio z aplikacji Lume Cube. 

• Podłącz, obsługuj i kontroluj jedną lub dwie Lume Cube. 

• Zdalny dostęp do poziomu jasności, efektu czerwonych oczu i stanu baterii. 

• Łatwo udostępniaj swoje prace w sieciach społecznościowych. 

• Aby kontrolować więcej niż dwie kostki jednocześnie oraz uzyskać dostęp do 

dodatkowych funkcji pobierz aplikację Lume Cube Pro. 
!
Pobierz aplikację Lume Cube lub Lume Cube Pro ze sklepu iTunes lub Google Play. 
Możesz również obejrzeć film wprowadzający do aplikacji Lume Cube dostępny na 
www.lumecube.com !!!
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REJESTRACJA  !
Zarejestruj swoją Lume Cube w celu aktywacji i synchronizacji z aplikacją Lume Cube. 
Zatwierdzi to gwarancję oraz umożliwi natychmiastowy dostęp do przyszłych 
aktualizacji produktu. 


http://www.lumecube.com


Zainstaluj i uruchom aplikację. Następnie podaj swoje nazwisko, adres e-mail oraz 
numer seryjny podany na dole lub z tyłu opakowania. Gotowe! 
!!!
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ENERGIA  !
	 •   W celu uzyskania najlepszych rezultatów prosimy dostatecznie naładować 
swoją Lume Cube przed pierwszym użyciem.  !
	 •  Dostęp do portu ładowania można uzyskać odkręcając w lewą stronę 
wodoodporną osłonę USB.  !
	 •  Zaświecą się górne przyciski sterowania. Kolor czerwony oznacza ładowanie, 
brak światła oznacza pełne naładowanie.  !
	 •  Po zakończeniu ładowania, dokładnie przykręć osłonę USB z powrotem na 
swoje miejsce, aby zagwarantować wodoodporność. 

 !
KONTROLA 

 
Lewy przycisk - Naciśnij lewy przycisk (Wideo), aby włączyć tryb wideo i przełączać 
pomiędzy 10 ustawieniami jasności. 

 
Prawy przycisk - Naciśnij prawy przycisk (Flesz), aby włączyć Bluetooth lub przytrzymaj 
przez 3 sekundy, aby włączyć czujnik optyczny. Przycisk Flesz wyłącza również tryb 
wideo.  !!!
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TRYBY 
!
Flesz - Idealny do robienia zdjęć lub selfie na każdym urządzeniu do robienia zdjęć. 
Aby włączyć lampę błyskową, otwórz swoją aplikację Lume Cube i odszukaj ikonkę 
błyskawicy w lewym górnym rogu. Migająca błyskawica oznacza brak połączenia, stała 
niebieska błyskawica wskazuje, że Lume Cube oraz aplikacja są ze sobą 
synchronizowane. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia sprawdzić, czy funkcja 
Bluetooth w urządzeniu jest aktywna. Jesteś teraz gotowy do użycia lampy błyskowej. 
!



Wideo - Tryb wideo dostarcza stałego źródła światła do twojego smartfona, sportowej 
kamery lub aparatu cyfrowego. Naciśnij lewy przycisk u góry Lume Cube, aby włączyć 
tryb wideo. Podczas gdy Lume Cube jest w trybie wideo, kliknij lewy przycisk (wideo), 
aby przełączać pomiędzy 10 ustawieniami jasności. Poziom jasności jest również w 
pełni regulowany z poziomu aplikacji. 
!!
Fotocela - Tryb fotoceli pozwala Lume Cube wykrywać dodatkowe źródła światła i 
wyzwalać lampę w tym samym czasie. Przytrzymaj prawy przycisk (Flesz) przez 3 
sekundy, aby włączyć fotocelę. Alternatywnie, otwórz tryb zaawansowany (Pro Mode) 
w aplikacji Lume Cube Pro, aby włączyć „Opto trigger”. Następnie skieruj swoje 
główne źródło światła wprost na Lume Cube, aby wyzwolić obie lampy błyskowe 
jednocześnie. 
!
Efekt czerwonych oczu - Tryb ten wyzwoli sekwencję krótkich błysków przed 
ostatecznym fleszem w celu zmniejszenia efektu czerwonych oczu na zdjęciach. 
Najlepiej stosować przy słabym oświetleniu podczas wykonywania zdjęć portretowych, 
selfie lub zdjęć grupowych. 
!!
WARRANTY PAGES: !
OGRANICZONA GWARANCJA LUME CUBE !
Kto podlega:  
Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie oryginalnego końcowego nabywcę lub osobę 
otrzymującą produkt jako prezent, nie obejmuje jakiejkolwiek innej osoby lub nabywcy. 
!
Co podlega:  
Lume Cube gwarantuje, że produkt ten, o ile został dostarczony w stanie nowym, w 
oryginalnym opakowaniu, od autoryzowanego przez Lume Cube sprzedawcy lub 
bezpośrednio od Lume Cube i użytkowany w normalnych warunkach, jest wolny od 
wszelkich wad produkcyjnych, materiałowych i jakościowych. 
!
Co nie podlega:  
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego lub nieracjonalnego 
użytkowania lub konserwacji; niestosowania się do instrukcji obsługi; wypadków; nadmiaru 
wilgoci; przepięcia elektrycznego; podłączenia do nieprawidłowego napięcia elektrycznego; 

nieautoryzowanych zmian lub modyfikacji pierwotnego stanu produktu; szkód 
spowodowanych nieodpowiednimi procedurami pakowania i wysyłki; strat i szkód 
spowodowanych użyciem z produktami innymi niż Lume Cube; produktu, który 
wymaga modyfikacji lub adaptacji, w celu umożliwienia funkcjonowania w kraju innym 
od kraju dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub 
upoważniony lub naprawy produktów uszkodzonych wskutek takich modyfikacji; oraz 
produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców. 




!!!!
Do czego się zobowiązujemy:  
Podczas okresu gwarancyjnego, dokonamy, według naszego wyłącznego uznania, 
napraw lub wymiany (przy użyciu nowych lub odnowionych części zamiennych) 
wszelkich wadliwych części w rozsądnym terminie i bez dodatkowych opłat. 
!
Czego nie zrobimy:  
Pokrycie kosztów dostawy, ubezpieczenia lub opłat transportowych od Ciebie do nas, 
jak również opłat importowych, ceł i podatków. 
!
Co należy uczynić, aby skorzystać z usługi Ograniczonej Gwarancji:  !
Zwrócić produkt wraz z dowodem zakupu u autoryzowanego sprzedawcy Lume Cube 
lub bezpośrednio od Lume Cub, korzystając z poniższych procedur. Skontaktuj się ze 
sprzedawcą Lume Cube lub dystrybutorem w danym kraju regionie (udaj się na stronę 
Lume Cube.com w celu uzyskania informacji kontaktowych), aby uzyskać szczegółowe 
instrukcje dotyczące zwrotu i wysyłki. Oznacz i wyślij produkt z góry opłaconą przesyłką 
na adres podany przez sprzedawcę Lume Cube lub dystrybutora. Umieść wymagany 
numer autoryzacji zwrotu w widocznym miejscu na zewnętrznej stronie opakowania. 
Paczki nie posiadające numeru autoryzacji zwrotu, jeśli jest to wymagane, zostaną 
odrzucone. 
!
Inne warunki: 
!
Postanowienia niniejszej gwarancji zastępują wszelkie inne gwarancje, zarówno 
wyraźnych lub domniemane, pisemne lub ustne, w tym każde gwarancje dotyczące 
przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu. Maksymalne 
zobowiązanie Lume Cube LLC nie może przekraczać faktycznej ceny zakupu 
zapłaconej przez Klienta za produkt. W żadnym wypadku Lume Cube LLC nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub pośrednie szkody spowodowane w 
dowolny sposób, w tym w wyniku wymiany sprzętu i mienia. Niniejsza gwarancja staje 
się nieważna w przypadku, gdy etykieta nosząca numer seryjny zostanie usunięta lub 
zniszczona. 
!
Konsumenci z Australii:  !
Świadczenia udzielane przez ograniczoną gwarancję Lume Cube stanowią 
uzupełnienie innych praw i środków dostępnych dla klienta. Nasze produkty posiadają 
gwarancje, które nie mogą zostać wykluczone na mocy australijskiego prawa 
konsumenckiego. Jesteś uprawniony do wymiany lub zwrotu w wyniku poważnych 
awarii oraz odszkodowania z powodu jakiejkolwiek innej racjonalnie przewidywalnej 



stracie lub uszkodzenia. Masz również prawo do naprawy lub wymiany produktu, jeśli 
nie będzie spełniał akceptowalnej jakości. 
!!!!!!
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PODZIEL SIĘ 
Naprawdę nie możemy się doczekać, aby zobaczyć do czego zainspiruje Cię Lume 
Cube. Chętnie zobaczymy Twoje zdjęcia i filmy, dlatego prosimy o podzielenie się nimi 
w naszych mediach społecznościowych lub o przesłanie ich na www.lumecube.com 
!
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SZCZEGÓŁY TECHNICZNE 

1500 Lumen LED

750 LUX @ 1M 
CRI - 80-85 
Temperatura barwowa: 6000K (+/- 5%) 
Czas pracy: 20+ minut w trybie wideo na pełnej mocy. Użycie mieszane 2+ godziny. 
Czas ładowania: 60 minut 
Wodoszczelność do 100ft (30M)

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.lumecube.com  !
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OSTRZEŻENIA  !
	 •  Światło Lume Cube jest BARDZO JASNE. Nigdy nie patrz bezpośrednio na 
diody LED.  !
	 •  Ze względu na naturę oświetlenia LED, Lume Cube używana przez dłuższy 
okres czasu stanie się gorąca w dotyku. Podczas korzystania należy zachować 
ostrożność. Wewnętrzny czujnik wyłączy kostkę przy temperaturze 60° C / 140° F !
	 •  Należy używać tylko zatwierdzonych urządzeń ładujących na USB.  !
	 •  Produktu nie należy wyrzucać do ognia ani wystawiać na działanie wysokich 
temperatur.  !



	 •  Nie należy podejmować prób rozmontowania produktu. Usunięcie tylnej 
obudowy spowoduje utratę gwarancji.  !
	 •  Nie należy stosować jako osobisty noktowizor lub oświetlenie awaryjne. 
Zaprojektowano wyłącznie dla zapewnienia oświetlenia przy nagraniach wideo i 
fotografowaniu.  !
	 •  Nie należy używać Lume Cube, jeśli powierzchnia produktu jest pęknięta, 
przebita lub uszkodzona przez wodę. W przypadku przedostania się do Lume Cube 
wody nastąpi awaria przewodów elektrycznych. 
!!


