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1. Tumbler Selfie TWS Bluetooth speaker
Anytime, Anywhere, Any moment
Gebruikshandleiding
2. Tumbler Selfie-luidspreker
Altijd, overal, op elk moment
Hartelijk dank voor de aankoop van de Gingko Tumbler Selfie TWS/Bluetoothluidspreker. Leef deze gebruikshandleiding a.u.b. na, zodat u lang plezier hebt van
dit prachtig vormgegeven apparaat.
Bewaar deze handleiding voor latere referentie.
3.
A
B
C
D

Accessoires
Tumbler Selfie-luidspreker
Gebruikshandleiding
USB-laadkabel type C
Draaglus

4. Draaglus en oplaadinstructies
Oplaadinstructies voor het product
Open de afdekking van de laadaansluiting door deze met de wijzers van de klok
mee te draaien, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Sluit hierna
de USB-laadkabel op een willekeurige USB-stekkeradapter met een uitgang
van 5V-1A aan om het product op te laden (kabel type C meegeleverd, USBstekkeradapter niet meegeleverd). Let op: Als de accu zwak is, geeft het product
om de 5-10 seconden twee constante pieptonen af.
Door draaien met de wijzers van de
klok openen

Oplaadaansluiting achter de afdekking

Tijdens het opladen brandt het
rode indicatielampje. Als het
product volledig is opgeladen,
dooft het.

Opladen met een USB-kabel type C

Bevestiging van draaglus (optioneel)
De draaglus zit in de verpakking van de USB-kabel. Als optionele keuze voor een
nog mobieler gebruik kunt u de lus aan het product bevestigen zoals weergegeven
op de volgende afbeeldingen.
Bevestiging van draaglus
5. Inschakelen/uitschakelen
Raak met uw vinger gedurende 3-4 seconden het midden van de stoffen bovenkant
aan om de luidspreker in- of uit te schakelen.
Als het product wordt ingeschakeld, knippert een wit indicatielampje.
6. Bluetooth-verbinding
Als de luidspreker ingeschakeld is, staat in de zoeklijst van Bluetooth op uw
Bluetooth-apparaat „Tumbler Selfie Speaker“. Raak de optie aan om verbinding te
maken. Na de koppeling knippert het witte indicatielampje niet meer, maar brandt
continu.
Wanneer „Tumbler Selfie Speaker“ op uw apparaat niet wordt gevonden, schakelt
u de luidspreker uit om Bluetooth te resetten of schakelt u de Bluetooth-functie op
uw apparaat uit en daarna weer in. Zoek daarna op uw apparaat voor de koppeling
opnieuw naar „Tumbler Selfie Speaker“.
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7. Selfie-modus en muziek-/selfie-modus
Selfie-modus
Als de luidspreker in de selfie-modus staat (bijv. geen muziek via Spotify op uw
smartphone), wordt met een enkele snelle aanraking een selfie genomen als de
camerafunctie op uw apparaat is ingeschakeld.
Muziek-/selfie-modus
Als de luidspreker in de muziekmodus staat, wordt de muziekweergave met
een enkele snelle aanraking onderbroken of opnieuw gestart. U kunt in de
muziekmodus nog steeds een selfie maken. De bediening verschilt echter
afhankelijk van uw smartphone-systeem.
Voor Android-systeem: In de muziekmodus wordt de selfie met een enkele snelle
aanraking alleen gemaakt als de camera is ingeschakeld en de muziekweergave
niet wordt onderbroken of opnieuw wordt gestart.
Voor IOS-systeem: Raak in de muziekmodus de aanraakbesturing in het midden
twee keer kort aan. Dan wordt de selfie-modus geactiveerd, terwijl de camera
is ingeschakeld. Na het opvragen van de selfie-modus wordt met een enkele
snelle aanraking alleen de selfie gemaakt en de muziekweergave wordt niet
onderbroken of opnieuw gestart, zoals bij het Android-systeem. Om de selfiemodus te beëindigen, moet de aanraakbesturing in het midden opnieuw twee keer
kort worden aangeraakt. (Let op het volgende: een enkele aanraking verhoogt
het volume als de camerafunctie niet is uitgeschakeld en de selfie-modus niet
wordt verlaten)

Selfie-modus

Muziek-/selfie-modus

8. TWS-koppelingsmodus
Het product beschikt over de TWS-technologie (True Wireless Stereo), d.w.z.
met twee Tumbler Selfie-luidsprekers kunt u genieten van stereogeluid. Ga zoals
hieronder beschreven te werk om de koppeling uit te voeren.
1. Schakel beide luidsprekers in door de stoffen bovenkant van de luidsprekers
gedurende 3 seconden aan te raken, en controleer of geen van beide
luidsprekers vooraf met een Bluetooth-apparaat werd gekoppeld.
2. Tik op een of beide luidsprekers op de aanraakbesturing. Deze moeten binnen
5-10 seconden gekoppeld zijn en er is een piepgeluid hoorbaar.
3. Als de koppeling mislukt, schakelt u beide apparaten uit en herhaalt u het
proces nog een keer zoals hierboven beschreven. Na de koppeling knippert
het indicatielampje op de hoofdluidspreker en brandt het lampje op de andere
luidspreker continu.
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4. De twee apparaten worden automatisch gekoppeld als zij worden ingeschakeld
(wanneer zij al eerder werden gekoppeld).
5. Na een korte aanraking van de aanraakbesturing op een van de luidsprekers
wordt de weergave onderbroken resp. opnieuw gestart of wordt een selfie
genomen.
9. Productonderhoud
1. Het product is gemaakt van natuurlijk hout. De natuurlijke houtnerven zijn geen
productfouten.
2. Als het product valt, kan dit tot schade aan het apparaat leiden.
3. Dit product is niet watervast en kan daarom niet onder water worden gebruikt.
4. Houd er rekening mee dat het product een signaaltoon afgeeft die aangeeft als
de accu zwak wordt. Laad de accu in dit geval zo snel mogelijk weer op.
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