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Cliente: 
Objeto: Ring Light

1 – Este certificado assegura ao portador uma garantia de 90 dias sobre 
o objeto acima descrito, contada a partir da data de recebimento do 
produto, atestada mediante data deste documento.

2 – Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das 
peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições 
normais de uso – de acordo com as instruções do manual de operação 
que acompanha o produto.

3 – Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os 
equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, 
receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, 
variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou 
qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos 
equipamentos por parte do usuário.

Ribeirão Preto,

Certificado de Garantia

Ring Light

Antes de utilizar o aparelho, leia com atenção este manual 
de instruções e guarde-o para consultas futuras. Para 
maiores informações, visite também nosso site e instagram:

Manual de Instruções

www.ringlightrequinte.com

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto feito com muito 
carinho e dedicação pela nossa equipe!
Pedimos a gentileza, de assim que receber seu Ring Light, nos 
qualifique no Mercado Livre. Sua opinião e seu comentário é 
muito importante para nós!

O seu Ring Light pode ser utilizado tanto na base de mesa, 
quanto no Tripé (não presente em todos os modelos). Para 
utilizar na mesa, encaixe o Ring Light na peça da base em um 
dos ângulos disponíveis.

• Atenção: Imagens ilustrativas. O sistema de encaixe é o mesmo para a Linha 
Maxx e Linha Home.

Começando

• Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da 
embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais 
para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais 
resíduos. 
• Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser 
reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de 
recicladores.
• Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido instruções 
referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão 
de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• O uso do produto em desacordo com as orientações deste 
manual, acarreta na perda da garantia.

Recomendações importantes de segurança

Ligando seu Ring Light

ADVERTÊNCIA

Realize a ligação do aparelho sempre com a supervisão de um 
adulto.
• Ao desembalar todas as peças, conecte a Fonte de Energia ao 
Dimmer e em seguida conecte o Dimmer ao rabicho do Ring 
Light. Após todas as peças conectadas, ligue a Fonte de Energia 
a uma tomada elétrica bivolt (110/220v)

Fixando na base de mesa

• Atenção: Imagens ilustrativas. Todos os aparelhos são Bivolts automáticos e o 
sistema de ligação é o mesmo para aparelhos da Linha Maxx e Linha Home.

Curtiu seu Ring Light? Segue a gente agora no Instagram e 
marca a gente na sua selfie.
Diariamente postamos novidades, promoções exclusivas e dicas 
de uso. Além disso, sua foto pode aparecer em nosso feed para 
milhares de seguidores!

Siga nosso Instagram

@requinte.arte

DIMMER RING LIGHTFONTE 110/220V
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Instagram: @requinte.arte



As lentes ajudam você a encontrar a cor ideal para suas 
fotografias. Use e abuse da criatividade!

Utilize sempre o Ring em conjunto com outra luz ambiente. Dessa 
forma as fotografias exibem cores mais reais.

Posicione a luz de 50cm a 100cm do objeto ou pessoa 
fotografado.

Mantenha o flash do celular ou câmera sempre desligado. O Ring 
Light possui luz suficiente para iluminar sua foto.

Sempre utilize o dimmer para regular a intensidade da luz. Cada 
ambiente necessita de uma intensidade de luz diferente.

MODE 
•Ativa o modo pisca (efeitos).

SPEED
• Quando pressionado por 3 segundos, liga ou desliga as 
luzes.
• Quando for pressionado durante o modo pisca, 
aumenta ou diminui a velocidade do pisca.
• Quando for pressionado durante o modo fixo, aumenta 
a intensidade da luz em 8 níveis diferentes até voltar 
para a intensidade mais baixa.

LIGHT
• Quando pressionado retorna a luz para o modo fixo.

MODE

SPEED

LIGHT

• Atenção: as lentes são acessórios opcionais e não estão presentes em todos os 
kits. Verifique o kit adquirido na hora da compra. Imagens ilustrativas. O sistema de 
encaixe serve para Linha Maxx e Linha Home.
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Especificações

• Atenção: Nem todos os acessórios são presentes em todos os kits. Verifique na 
descrição do kit adquirido quais itens formam o conjunto.

Montagem e fixação no Tripé

Para utilização no tripé, remova a base de mesa do Ring Light. Em 
seguida, fixe as peças do tripé conforme a imagem abaixo, apertando 
todas as borboletas de forma que o Tripé esteja firme e estabilizado. 
Sempre que for utilizar o Ring Light, regule a altura desejada e aperte 
novamente as borboletas.

• Atenção: o tripé é um acessório opcional e não está presente em todos os kits. 
Verifique o kit adquirido na hora da compra. Imagens ilustrativas. O sistema de 
encaixe do tripé é o mesmo para Linha Maxx e Linha Home.

Ring Light New Maxx:

• Composição: MDF + Módulos de 
Led
• Produto de fabricação artesanal
• Consumo: 28,8w
• Lúmens: 2760 lm
• Ângulo de abertura: 160º
• Dimensões: 40 x 48 x 1,2 cm
• Peso: 680 gr

Ring Light New Home:

• Composição: MDF + Módulos de 
Led
• Produto de fabricação artesanal
• Consumo: 14,4w
• Lúmens: 1380 lm
• Ângulo de abertura: 160º
• Dimensões: 30 x 39 x 1,2 cm
• Peso: 638 gr

Tripé :

• Composição: Aço + Pintura 
Eletrostática
• Tipo: regulável
• Dimensões: 50 x 36 x 86 cm
• Peso: 1320 gr
• Altura mínima: 0,86 m
• Altura máxima: 1,45 m

Lentes:

• Composição: Acrílico
• Dimensões: 5 x 5 x 1,2 cm
• Peso: 8 gr

Fixação do Monopod

Para utilizar o monopod junto ao Ring Light, pressione a base 
emborrachada do Monopod em direção às abraçadeiras em aço na parte 
de trás do Ring Light. Sempre que precisar você pode tirar o monopod e 
utilizar o Ring Light sem esse acessório.

• Atenção: A maioria dos celulares existentes no mercado serve no monopod na 
posição horizontal ou vertical, e também todas as câmeras que possuam rosca 
universal. Imagens ilustrativas. O sistema de encaixe do monopod é o mesmo para 
Linha Maxx e Linha Home.

Controlando a intensidade da luz

Para controlar a intensidade da luz em seu Ring Light, e também efetuar 
o ligamento / desligamento do aparelho você irá utilizar o Dimmer 
presente no kit.

• Atenção: Imagens ilustrativas. O funcionamento do dimmer é o mesmo para 
Linha Maxx e Linha Home.

Utilizando as lentes

As lentes ajudam você a chegar na temperatura de luz ideal para sua 
foto. Para utilização, pressione-as sobre o arco do Ring Light e em 
seguida arraste-as e posicione em cima do led, de acordo com sua 
preferência.

Dicas importantes

Evite usar o aparelho por muito tempo seguido. O Ring Light 
funciona como um flash e foi desenvolvido para auxiliar na 
iluminação de fotografias e vídeos.

Experimente outros aparelhos celulares ou fotográficos. Os 
resultados podem ter variação de aparelho para aparelho.


