
 

  



 

Bedankt voor uw aankoop van Octagon One van Gingko. 

 

Deze doos bevat één Octagon One bureaulamp, een USB-oplaad kabel, een 

productgarantiekaart en een producthandleiding. 

 

 

Aanzetten 

Mogelijk moet u dit product voor de eerste keer volledig opladen als u hem niet direct kunt 

aanzetten. Volg de oplaadinstructies in deze handleiding. 

 

1. De stroomschakelaar heeft een aanraakbediening. Zie onderstaande afbeelding voor de 

aanraking, de touch schakelaar zit in het aangegeven gebied. 

 

 
2. Er zijn 4 verschillende helderheidsniveaus op dit product en dit kan gewijzigd worden met 

de aanraakschakelaar. 

3. Raak het aanraakbedieningsgebied snel aan om het product in te schakelen 

niveau 1, de volgende 3 aanrakingen passen de helderheid aan van niveau 2 naar niveau 4 

en de 5e aanraking zal het licht uitschakelen. Om het licht op elk gewenst moment uit te 

schakelen, houd uw vinger langer dan 2 seconden op het aanraakbedieningsgebied.  

4. Het blauwe LED-lampje op het aanraakbedieningsgebied knippert eenmaal in elke 3 

seconden wanneer het is ingeschakeld, 2 keer bij de tweede aanraking, 3 keer bij de 

3e aanraking en 4 keer bij de 4e aanraking. 

 

 

 



Opladen 

 

Het product wordt aangedreven door een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij en 

de levensduur van de batterij bij volledig opladen kan afhankelijk van hoe u hem gebruikt tussen 4-48 

uur duren. 

 

1. Dit product kan worden opgeladen door de 

USB-oplaadkabel aan te sluiten op 

elke USB-poort in een computer, laptop of elke 

USB-laadadapter zoals onze smartphone USB-

oplader. De output van de USB-adapter mag niet 

hoger zijn dan 5V. 

 

2. De oplaadtijd is ongeveer 3-5 uur. 

 

3. Het blauwe LED-indicatielampje brandt in 

het aanraakgebied zal constant knipperen 

terwijl het wordt opgeladen. Het blauwe 

LED-lampje gaat continu branden dit wijst 

erop dat het volledig is 

opgeladen. 

 

LET OP: 

GEBRUIK GEEN UDB ADAPTER HOGER DAN 5V, DIT KAN HET PRODUCT BESCHADIGEN  

 

Product positie 

Dit product kan op drie verschillende manieren geplaatst worden zie onderstaande 

afbeelding. 

 

 

 



Onderhoudsinstructies: 

 

1. Als de aan / uit-schakelaar niet werkt wanneer deze wordt aangedreven door batterij, het 

kan meestal worden opgelost door deze aan te sluiten op uw USB-laadadapter of een USB-

poort op een computer of laptop. 

2. Laad dit product indien mogelijk minimaal één keer per maand op 

3. Reinig dit product alleen met een zachte, vochtige doek wanneer dat nodig is. 

4. Gebruik dit product niet als u draad of reserveonderdelen opmerkt aan de buitenzijde, 

wanneer het product is blootgesteld na een val van het ongeval. 

5. Gebruik niet meer dan 5V USB-laadadapter om deze op te laden. 

Als u nog andere vragen heeft over de werking van dit product, e-mail naar  
support@ging-ko.co.uk voor hulp. 
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