O Cromo7 é uma caneta de luz leve e portátil que funciona com apenas duas
pilhas palito (AAA) e é acompanhado de 10 diferentes lentes coloridas que quando
usada em duplas são capazes de reproduzir até 90 diferentes cores do espectro
cromático. Possui duas opções de pontas que permitem focar ou difundir a luz
conforme a aplicação.

1 - Ligando a Caneta
a) Remova a tampa traseira da caneta girando-a no sentido anti-horário;
b) Insira duas pilhas AAA observando a polaridade descrita no desenho abaixo;
c) Insira a tampa da caneta girando-a no sentido horário, certiﬁque-se de que a
mesma esteja bem encaixada;
d) Pressione o botão da ponta da caneta para ligar e desligar o equipamento.
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2 - Instalando as Lentes
a) Gire a tampa do porta lentes até alinhar o furo com a lente da
cor escolhida. O Cromo7 pode ser usado com uma ou duas lentes;
b.1) Uma Lente: Insira a lente no alojamento do imã da caneta;
b.2) Duas Lentes: Conecte o segundo imã sobre o primeiro (se
estiver tendo diﬁculdades, vire o imã), assim o alojamento
comportará duas lentes, insira as lentes desejadas;
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c) Conecte a ponta na caneta,
o acoplamento é feito de forma
magnética o que torna a troca de
lentes rápida e simples.
Ÿ Ponta Prisma: Luz focal
Ÿ Ponta Reta: Luz difusa

3 - Garantia
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4 - Fabricante
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Removas as pilhas do equipamento
caso não o utilize por longos períodos
para evitar vazamentos. Evite impactos
da caneta e suas ponteiras.
Esse equipamento possui garantia
legal de 90 dias a partir da data de
compra, salvo danos causados por mal
uso, vazamento de pilhas e quedas.

