
QUICK START GUIDE

Download de Lume Cube App in de iTunes App Store of de 
Google Play Store. Op www.lumecube.nl kun je een video 
over de Lume Cube App bekijken. 

-  Maak en bewaar foto’s en video’s in de Lume Cube App.
-  Verbind één of meerdere Lume Cubes, stel ze in en stuur 

ze aan.
-  Bepaal op afstand de helderheid, rode-ogen reductie en 

raadpleeg het batterijniveau. 
-  Deel je creaties eenvoudig op Social Media.  

-  Stuur tot 5 Lume Cubes aan met de Lume Cube App.

De Lume Cube App geeft je de volle-
dige controle over jouw Lume Cube.

LUME CUBE APPHALLO

VOLG ONS

Registreer jouw Lume Cube om hem te activeren en te 
synchroniseren met de Lume Cube App. Zo claim je jouw ga-
rantie en heb je toegang tot toekomstige product updates. 

Installeer en open de app. Vul je naam, e-mailadres 
en serienummer in wanneer dat gevraagd wordt. Het 
serienummer vind je hieronder en op de achterkant van de 
verpakking. Daarna is je Lume Cube klaar voor gebruik!

• Voor het beste resultaat dien je de Lume Cube voor het 
eerste gebruik volledig op te laden.  

• Draai de waterproof schroef op de achterkant van de 
Cube los om de USB-aansluiting bloot te leggen. 

• De knoppen bovenop zullen rood gaan knipperen.  
Wanneer het rode lampje uit is, is de Lume Cube  
volledig opgeladen. 

• Na het opladen draai je de schroef stevig op zijn plaats. 

STROOM

CONTROLE
Linkerknop - Druk op de linkerknop om de video 
modus aan te zetten en door de 10 lichtsterktes 
heen te scrollen. 

Rechterknop - Druk op de rechterknop om Blue-
tooth in te schakelen, of houd hem 3 seconden 
ingedrukt om de optische sensor te activeren. Met 
deze knop schakel je ook de video modus uit.   

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Lume Cube™. Deze 
Quick Start Guide laat je in een notendop zien hoe je de 
nacht vastlegt met je Lume Cube. Het leven stopt niet 
wanneer de zon ondergaat, dus waarom zou jij dat wel 
doen?  Meer Zien. Meer Doen. Meer Zijn.

MODI

facebook.com/lumecube

twitter.com/lumecube

instagram.com/lumecube

youtube.com/lumecube

  REGISTRATIE Optische slave - In de optische slave modus detect-
eert jouw Lume Cube andere lichtbronnen en flitst 
met hen mee. Houd de rechterknop 3 seconden 
ingedrukt om de slave modus in te schakelen of 
schakel deze in via de Lume Cube app. Zorg ervoor 
dat je originele lichtbron recht tegenover de Lume 
Cube staat om de Lume Cube mee te laten flitsen. 
 
Rode-ogen reductie - In de ‘Red Eye’ modus flitst 
de Lume Cube eerst een aantal keer kort achter 
elkaar voordat de ‘hoofdflits’ afgaat, zodat je minder 
last hebt van rode ogen op je foto. Dit is vooral van 
belang wanneer er weinig omgevingslicht is 
wanneer je portretten, selfies of groepsfoto’s maakt. 

Flits- Ideaal om stilstaand beeld of selfies vast te 
leggen met vrijwel elk opname-apparaat. Om deze 
modus in te schakelen open je de Lume Cube App 
en verbind je de Lume Cube via Bluetooth. Wanneer 
bovenin de app een blauw lichtflitsje knippert, ben 
je niet verbonden. Wanneer de lichtflits blauw blijft, 
is je Lume Cube verbonden met de app. Wanneer 
verbinden niet lukt, check je of Bluetooth op je 
smartphone is geactiveerd. Je kunt de flitser nu 
gebruiken.  

Video - In video modus is de Lume Cube een continu 
licht voor je smartphone, action cam of digitale 
camera. Druk op de linkerknop om de video modus 
in te schakelen. Als deze modus is ingeschakeld kun 
je nogmaals op de linkerknop drukken om door de 10 
lichtsterktes heen te scrollen. De lichtsterkte is ook 
in te stellen via de app. 



Voor wie?  
Deze garantie wordt alleen verlengd aan de originele eind
gebruiker die het product zelf of gekocht of cadeau heeft 
gekregen. De garantie kan niet worden overgeheveld naar
iemand anders. 
Wat valt er onder deze garantie?  
Lume Cube garandeert dat dit product, wanneer je deze 
ontvangt in nieuwe staat, in de originele verpakking, van een 
officiële Lume Cube retailer of direct van Lume Cube en je 
deze onder normale omstandigheden gebruikt, geen pro-
ductiefouten, materiaalfouten of constructiefouten bevat. 
Wat valt er niet onder deze garantie? 

De garantie dekt geen fouten die zijn ontstaan door foutief 
of buitengewoon gebruik of onderhoud, het niet opvolgen 
van instructies, ongevallen, een teveel aan vocht, piek-
spanning, verbinden met bronnen met te hoog voltage, ni-
et-goedgekeurde wijzigingen aan de originele staat, schade 

die is ontstaan door onjuist vervoeren of verpakken, verlies, 
schade die is ontstaan door producten die niet van Lume 
Cube afkomstig zijn, producten die afkomstig zijn uit andere 
landen en die aangepast moeten worden om goed te func-
tioneren in een ander land, of de reparatie van producten 
die aangetast zijn door deze aanpassingen, en producten die 
aangekocht zijn bij onofficiële dealers. 
Wat doen wij voor je? 

Gedurende de looptijd van de garantie zullen wij defecte 
onderdelen naar eigen inzicht gratis repareren of vervangen 
(met nieuwe of vernieuwde onderdelen) binnen een redelijke 
termijn.  
Wat doen we niet?  
Het betalen van verzend,- transport- of verzekeringskosten 
voor het versturen van de Lume Cube van jou naar ons, of het 
betalen van importkosten of belastingen. 

Hoe kom ik in aamerking voor de beperkte garantie?
Retourneer het product, samen met het aankoopbewijs van 
een officiële dealer of van Lume Cube, volgens onderstaan-
de procedure:

Neem contact op met jouw Lume Cube dealer of met de 
distributeur in jouw regio (kijk op degreef-partner.nl voor 
de contactgegevens) om af te stemmen hoe en waarheen 
je het product dient te retourneren. Verzend het product 
naar het verkregen adres (voorzien van verzendetiket en 
voldoende gefrankeerd). 

Overige voorwaarden:

De bepalingen in deze beperkte garantievoorwaarden 
komen in de plaats van elke andere garantie, zowel 
uitgesproken als bedoeld, geschreven of mondeling 
besproken, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel. Lume Cube LLC’s max-
imale aansprakelijkheid kan de betaalde aankoopprijs van 
het product niet overschrijden. Lume Cube LLC is in geen 

geval aansprakelijk voor verlies van, schade aan of indirecte 
schade veroorzaakt op welke manier dan ook, waaronder 
ook zonder beperkingen vervangen van uitrusting en eigen-
dom. Deze garantievoorwaarden zijn nietig wanneer het 
label met het serienummer verwijderd of onleesbaar is.  

LUME CUBE BEPERKTE  GARANTIE
• De Lume Cube is EXTREEM FEL. Kijk niet direct in de 

lamp. 
• Door de aard van LED-verlichting, zal de Lume Cube 

warm worden wanneer je hem langdurig achter elkaar 
gebruikt. Wees voorzichtig wanneer je hem aanraakt. 

• Alleen gebruiken met voor USB ontworpen laadappa-
ratuur.

• Niet verbranden of blootstellen aan extreme hitte. 
• Haal het product niet uit elkaaar. Wanneer de behuizing 

wordt verwijderd, vervalt de garantie.  
• Niet geschikt als zaklamp of veiligheidsverlichting.  

Speciaal ontwikkeld als video- en fotolamp. 
• Gebruik de Lume Cube niet als de behuizing gebarsten of 

gedeukt is of waterschade heeft. Als water de Lume Cube 
binnen kan dringen, zal deze defect raken. 

1500 Lumen LED

CRI - 80-85

Kleurtemperatuur: 5600K (+/- 5%)

Levensduur: >20 minuten op volle sterkte in video modus. 
Gemiddeld gebruik: >2 uur.

Oplaadtijd: 90 minuten

Waterproof tot 30 meter.

Voor meer informatie, kjik op www.lumecube.nl

We kunnen echt niet wachten om te zien hoe de Lume Cube 
jou heeft geïnspireerd. We willen daarom graag jouw foto’s 
en video’s zien, dus deel ze met ons via Facebook  
(facebook.com/DegreefPartner) of Instagram (#lumelight). 

DELEN SPECS  WAARSCHUWING
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