HEMSIDA:

!
Lume Cube snabbstartguide
!
SIDA 1:
!
HEJ

TM

Grattis till din nya Lume Cube
. Denna snabbstartsguide kommer visa du grunderna
till att fånga nattbilder med din Lume Cube. Livet slutar inte när solen går ner, så varför
skulle du? Se mer. Gör mer. Var mer.

!

GÅ MED HOS OSS
facebook.com/lumecube
twitter.com/lumecube
instagram.com/lumecube
youtube.com/lumecube

!
SIDA 2:
!
LUME CUBE APP
!
•
•
•
•
•
•

Lume Cubes app ger dig ultimat kontroll av din Lume Cube.
Fånga och spara bilder och videor direkt från Lume Cubes app.
Koppla ihop, hantera och kontrollera individuella eller flera Lume Cubes.
Fjärrstyrning av ljusstyrka, röda ögon och batterinivåer.
Dela enkelt med dig av dina skapelser på sociala medier.
Ladda ned Lume Cube Pro-appen för att kunna kontrollera mer än två kuber
samtidigt och för att få tillgång till fler funktioner.

!

Ladda ned din Lume Cube- eller Lume Cube Pro-app från iTunes App Store eller
Google Play Store. Du kan också titta på en överblicksvideo av Lume Cube-appen på
www.lumecube.com

!
!
SIDA 3:
!
REGISTRERING
!

Registrera din Lume Cube för att aktivera och synkronisera med Lume Cube-appen.
Detta försäkrar att din garanti är giltig och ger dig direkt tillgång till framtida
produktuppdateringar.
Installera och öppna appen. När du bli frågad, ange namn, mejladress och serienumret
som finns under eller på baksidan av paketet. Färdigt!

!
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SIDA 4:
!
BATTERI
!

• För bäst resultat ska du ta dig tid att ladda din Lume Cube innan du använder
den första gången.

!

• Laddningsporten kommer du åt genom att skruva loss den vattentäta USBluckan motsols.

!

• De översta kontrollknapparna kommer lysa upp. Rött ljus indikerar laddning,
om den inte lyser innebär det att den är fulladdad.

!

• När laddningen är klar skruvar du tillbaka luckan ordentligt, för att försäkra att
den verkligen blir vattentät.

!

KONTROLLER
Vänster knapp – Tryck på vänster (video) knapp för att starta videoläget och för att gå
igenom de 10 inställningarna för ljusstyrkan.
Höger knapp – Tryck på höger (blixt) knapp för att aktivera Bluetooth eller håll ner i 3
sekunder för att aktivera den optiska sensorn. Blixt-knappen kommer också stänga av
videoläget.

!
!
SIDA 5 och SIDA 6
!
LÄGEN
!

Blixt – Perfekt för att fånga stillbilder eller självporträtt med dina vanliga
inspelningsenheter. För att starta blixten öppnar du din Lume Cube-app och tittar efter
blixt-symbolen i det övre vänstra hörnet. En blinkande blixt betyder att du inte är
uppkopplad, en solid blå blixt visar att appen och din Lume Cube är synkade. Om du
inte kan koppla upp dig, försäkra att Bluetooth-inställningen i din enhet är aktiverad. Du
kan nu använda blixten.

!

Video – Videoläget ger en konstant ljuskälla för din smarttelefon, actionkamera eller
digitalkamera. Tryck på vänster knapp på din Lume Cube för att starta videoläget. När
din Lume Cube är i videoläget klickar du på vänster (video) knapp för att gå igenom de
10 inställningarna för ljusstyrkan. Ljusstyrkans nivåer kan också justeras via appen.

!
!

Optisk slav – Det optiska slav-läget innebär att din Lume Cube kan hitta ytterliga
ljuskällor och tänder då av. Håll in höger (blixt) knapp i 3 sekunder för att aktivera det
optiska slav-läget. Alternativt kan du öppna Pro-läget i Lume Cube Pro-appen för att
starta “Opto-avtryckare”. Därefter placerar du din huvudsakliga ljuskälla direkt mot din
Lume Cube för att starta blixten när din främsta blixt går igång.
Röda ögon – Röda ögon-läget kommer skicka en sekvens av korta blixtar innan den
sista blixten för att minska antalet röda ögon i dina bilder. Det här används bäst i
dunkelt ljus när du ska ta porträtt, självporträtt eller gruppbilder.

!
!
GARANTISIDOR:
!
LUME CUBE BEGRÄNSAD GARANTI
!

Vem det gäller:
Den här garantin gäller endast originalköparen eller den person som fått produkten
som en gåva, och kan inte överföras till någon annan.

!

Vad som ingår:
Lume Cube garanterar att den här produkten är fri från tillverkningsdefekter,
materialdefekter och hantverksdefekter när den levererats i nytt tillstånd, i
originalförpackning från en Lume Cube-auktoriserad återförsäljare eller direkt från
Lume Cube, samt efter att den har använts i normala förhållanden.

!

Vad som inte ingår:
Denna garanti täcker inte defekter som resulterat från olämplig eller orimlig användning
eller underhåll; att inte följa användningsinstruktionerna; olyckor; för mycket fukt;
strömspikar; koppling till felaktigt voltuttag; obehörig ändring av originaltillståndet;
skador orsakade av felaktig packning- eller fraktprocedur; förlust av eller skador
orsakade av användning av produkter som inte kommer från Lume Cube; produkter
som kräver ändring eller anpassning för att kunna använda den i andra länder än för de
länder den är designad, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad för, alternativt
reparation av produkter som skadats av dessa ändringar; och produkter köpta från
obehöriga återförsäljare.
Vad vi kommer göra:
Under garantiperioden kommer vi, om vi väljer det, att reparera eller ersätta alla defekta
delar inom en rimlig period och helt gratis (vi använder nya eller lagade
ersättningsdelar).

!

Vad vi inte kommer göra:
Betala frakt, försäkring eller transportavgifter från er till oss. Vi betalar inte heller
importavgifter, tull eller skatt.

!

Vad du måste göra för att få den begränsade garantitjänsten:
Skicka tillbaka produkten med köpebevis från en Lume Cube-återförsäljare eller Lume
Cube genom att följa dessa instruktioner. Kontakta Lume Cube-återförsäljaren eller
distributionsorganisationen i ditt land/din region (besök Lume Cube.com för
kontaktinformation) för specifika instruktioner om retur och frakt. Märk och skicka
produkten med förbetald frakt till adressen som du fått av återförsäljaren eller
distributionsorganisationen. Lägg alla nödvändiga auktoriseringsnummer synligt
utanför kartongen. Kartonger som inte har ett returnummer med auktorisering kommer
inte tas emot.

!

Andra krav:
Bestämmelserna för denna begränsade garanti gäller i brist på annan garanti, uttalad eller
insinuerad, skriftlig eller muntlig, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett
särskilt syfte. Lume Cube LLC maximala ansvar ska inte överskrida det faktiska priset
vid köp, betalat av dig för produkten. Lume Cube LLC ska inte i något avseende hållas
ansvariga för förlust av produkten, indirekt eller direkt skada oavsett orsak inklusive,
utan begränsningar, ersättning av utrustning och egendom. Den här garantin är ogiltig
om etiketten med serienumret har tagits bort eller skadats.
Australienska konsumenter:
Fördelarna med Lume Cubes begränsade garanti, utöver andra rättigheter och
hjälpmedel, finns tillgängliga för er. Våra produkter har garantier som inte kan
exkluderas under australiensk konsumentlag. Ni har rätt till ersättningen eller
återbetalning för stora fel samt kompensation för annan förutsebar förlust eller skada,
inom rimliga gränser. Ni har också rätt att få produkten reparerad eller ersatt om den
inte fungerar som den ska.

!
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SIDA 11:
!

DELA
Vi kan inte vänta på att se vad du blir inspirerad till att skapa med din nya Lume Cube.
Vi skulle älska att se dina bilder & videor, så dela gärna dem med oss på sociala medier
eller ladda upp ditt innehåll på www.lumecube.com

!
SIDA 12:
!

SPEC
1500 Lumen LED
750 LUX @ 1M
CRI - 80-85
Färgtemp: 6000K (+/- 5%)
Drifttid: 20+ minuter i full styrka för videoläge. Blandad användning 2+ timmar.

Laddningstid: 60 minuter
Vattentålig till 100ft (30M)
För mer hjälp och support, besök www.lumecube.com

!
SIDA 13:
!
VARNINGAR
!
• Lume Cube avger ett VÄLDIGT STARKT LJUS. Titta inte direkt in i LED-ljuset.
!
• På grund av LED-ljuset kommer Lume Cube bli varm efter en lång
användningsperiod. Var försiktig. En intern senor kommer stänga av kuben vid 60° C /
140° F

!
!

• Använd endast med godkända USB-laddare.

• Utsätt inte produkten för eld eller extrem hetta.
• Försök inte plocka isär produkten. Att ta bort skyddet på baksidan gör
garantin ogiltig.
• Ska inte användas för nattsyn eller för säkerhetsupplysning. Endast designad
för att ge ljus för videoinspelning och fotografier.

!

• Använd inte Lume Cube om den har skadats, punkterats eller utsatts för
vatten. Om vatten har kommit in din Lume Cube kommer elfel uppstå.

!

