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1. Primeiros Passos
1.1 Introdução ao Cube

Luz de indicação
Branco quando estiver pronto para capturar uma cor.
Verde quando estiver carregando.
Vermelho quando a bateria estiver fraca.

Touch pad
Pressione para ligar e capturar uma cor.
Pressione e segure para desligar.

Use o cabo USB fornecido para ligar o Cube a uma
porta USB do computador.

Carregando

Tampa de Calibração
Coloque o Cube na tampa de calibração antes de calibrar.
Retire quando estiver pronto para capturar uma cor.

1.2 Parear o Cube com o seu Smartphone

Para começar, baixe o Cube Companion App do iOS App Store, ou do Google Play Store.

Abra o Cube Companion App e siga as instruções na tela para completar o processo de
emparelhamento e configurar o Cube. Uma vez emparelhado, o Cube irá emparelhar-se
automaticamente com o seu smartphone quando o Cube Companion App estiver aberto.

Guia de Usuário Cube
Página 1

Você pode precisar carregar o Cube antes
de emparelhar com o seu smartphone. Para
informações sobre carregamento, consulte a página 2.
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1. Primeiros Passos
1.3 Parear o Cube com o seu Computador

Baixe o Cube Link App visitando a seção ‘Downloads’ de palette.com.br. Abra Cube Link e siga as
instruções na tela para completar o processo de emparelhamento e configurar o Cube. Uma vez
emparelhado, o Cube irá emparelhar automaticamente com o seu computador quando o Cube
Link App estiver aberto.

1.4 Carregar o Cube

Conecte o Cube com o seu computador utilizando o cabo USB. Você deve conectar o Cube a
uma porta USB 2.0 ou USB 3.0 em seu computador. A luz indicadora do Cube deve brilhar
durante o carregamento. Para verificar a energia restante quando emparelhado, consulte a seção
Configurações no Cube Companion App. O Cube desliga automaticamente após 5 minutos de
inatividade.

O emparelhamento sem fio usando Bluetooth é
disponível apenas no Mac.
Conecte o Cube via USB no Windows
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2.1 Capturar Cor

Coloque o Cube diretamente sobre uma superfície e toque no Touch pad.
A cor é exibida automaticamente no dispositivo emparelhado.
Para obter melhores resultados:
• Use o Cube em cores sólidas.
• Sempre coloque o Cube diretamente na superfície.
• Mantenha o Cube até que a cor apareça em um dispositivo emparelhado.

2.2 Cube Companion App

Nomeie a cor
Dê a cada cor um nome para ajudar a recordar.
Toque no campo Name para introduzir um 
nome personalizado. Nomes armazenados são 
visíveis em sua lista de cores para referência rápida.
Mais informações sobre a lista de cores
pode ser encontrada na página 3.

Cor favorita
Você pode escolher uma cor como favorita tocando 
na estrela vazia. Você pode anular o favorito 
tocando na estrela novamente. Os favoritos são
visíveis em sua lista de cores para referência rápida.
Para obter mais informações sobre a lista de cores,
consulte na página 3.



2. Usando o Cube

Guia de Usuário Cube
Página 4

Compartilhe cores
Compartilhe rapidamente uma cor via e-mail, 
mensagem de texto ou em redes sociais tocando no
ícone de compartilhamento.

Delete Cores
Remova a cor de sua lista de cor tocando no ícone
do lixo.

Lista de Cores
A lista de cores armazena todas as suas cores capturadas,com as mais recentes no topo.

Valores e Perfis de Cores
As cores capturadas podem ser classificadas em: RGB, CMYK, HEX, LAB e
LRV. O Cube Companion App também permite que você defina o seu perfil de
cor preferida através das configurações.
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Combine com bibliotecas suportadas
O Companion Cube App armazena uma série de paletas de cores que podem
ser combinadas para capturar uma cor. A correspondência mais próxima será
exibida automaticamente para uma determinada paleta.
Bibliotecas suportadas incluem:
• Behr ‘Color Collection’ series                • Benjamin Moore
• COPIC                                                   • Dunn-Edwards
• Ecos Organic                                         • Holbein
• Kelly Moore                                           • Molotow
• Montana (MTN94 series)                      • Montana Gold
• RAL

Utilizando o Cube Link e ligando com o Photoshop, as seguintes bibliotecas
também são suportadas:
• PANTONE                                            • ANPA-COLOR
• DIC Color Guide                                   • FOCOLTONE
• HKS swatches                                      • TOYO Color Finder 1050
• TRUMATCH

2.2 Cube Link

Conecte com o Photoshop
Com o Cube Link aberto, clique no símbolo de engrenagem e selecione
‘’Importar Cores’’ para Photoshop. Todas as cores capturadas agora
aparecerão automaticamente no painel do Photoshop.

2.2 Calibrar o Cube

Coloque Cube no interior da tampa de calibragem antes de calibrar.
Calibre em smartphones tocando em "Calibrate my Cube" no menu de
configurações do Cube Companion App.
Calibre em computadores clicando no símbolo de engrenagem e
selecionando "Calibrate Device".
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3.1 Informações Importantes Sobre Segurança

Manuseio
Pegue o Cube com cuidado. Ele é feito de plástico e tem componentes 
electrônicos sensíveis dentro. Cube pode ser danificado em caso de queda,
queimado, perfurado, ou moído, ou se ele entrar em contato com um líquido.
Não use um Cube danificado, pois pode causar ferimentos.

Reparos
Não abra o Cube e não tente reparar por si mesmo. a desmontagem do Cube
pode danificá-lo ou pode causar danos a você. Se o Cube está danificado,
funcionar mal ou entra em contato com o líquido, entre em contato com a 
Palette.

Bateria
Não tente substituir a bateria do Cube, você pode danificar a bateria, o que 
poderia causar superaquecimento e danos. A bateria de lítio do Cube deve ser
substituída apenas pela Palette, e deve ser reciclado ou eliminado 
separadamente do lixo doméstico. Não queime a bateria.

Recarregar
Carregue o Cube com o cabo USB conectado a um computador que é 
compatível com USB 2.0 ou posterior. O uso de cabos danificados, quando a
umidade está presente, pode causar choque elétrico, lesão, ou danos ao 
Cube ou outros bens.



3. Segurança, Manuseio e Suporte

Guia de Usuário Cube
Página 7

3.2 Informações Importantes Sobre Manuseio

Limpeza
Limpe Cube imediatamente se ele entra em contato com qualquer coisa que 
possa causar manchas - como sujeira, tinta, maquiagem, ou loções. 
Para limpá-lo:
• Desligue todos os cabos e defina o Cube para ‘’dormir’’
(pressione e segure o touch pad por 5 segundos).
• Use um pano macio que não solte fiapos.
• Evite deixar entrar umidade nas aberturas.
• Não utilize produtos de limpeza ou ar comprimido.
• Produtos de limpeza e materiais abrasivos podem danificar a aparência e
função do Cube.

Usando conectores, portas e botões
Nunca force um conector em uma porta ou aplique pressão excessiva a um 
botão, porque isso pode causar danos que não são cobertos pela garantia.
Se o conector e a porta não se juntarem com uma relativa facilidade, 
provavelmente não correspondem, verifique se há obstruções e certifique-se
de que o conector corresponde à porta e que você posicionou o conector
corretamente em relação à mesma.

Temperatura de operação
O Cube é projetado para funcionar em temperaturas entre os
0º e 35º C. O Cube pode ser danificado e vida útil da bateria encurtado se
armazenado ou utilizado fora desta faixa de temperatura.
Evite expor Cube a mudanças dramáticas na temperatura ou umidade.
Quando você estiver usando o Cube ou carregar a bateria, é normal que
o mesmo aqueça.



3. Segurança, Manuseio e Suporte

Guia de Usuário Cube
Página 8

3.3 Suporte

Visite suporte.palette.com.br para ajuda adicional

3.4 Redefinir ou Reiniciar o Cube

Se algo não está funcionando direito, tente reiniciar Cube. Pressione e segure
o Touch pad por 5 segundos para desligar o Cube.
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