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Gefeliciteerd met de aankoop van een Gingko Booklight 

 

 

Wat zit er in de verpakking? 

In de verpakking vind u een Gingko Booklight, handleiding en een USB oplaad kabel 

 

Hoe gebruikt u dit product? 

Open de Booklight zoals u een normaal boek zou openen en er zal direct een warm en gezellig LED 

licht gaan branden. Zodra u het boek sluit gaat het licht uit. 

 

Hoever kan het boek geopend worden? 

De Booklight van Gingko kan tot 360º geopend worden, beide kaften zijn magnetisch waardoor het 

boek in 360º open blijkt staan. Ook kunt u het product met behulp van de magnetische kaft op een 

metalen ondergrond hangen. 

 

Hoe laad u het product op? 

Sluit de bijgeleverde USB kabel eenvoudig aan op de USB ingang van uw computer of laptop ook de 

adapter van uw smartphone kunt u hiervoor gebruiken, mits deze een voltage heeft van 5V. De 

booklight heeft een micro ingang aan de linker onderzijde van het product (als het product geopend 

is) sluit hier de kabel op aan. Tijdens het laden zal het indicatie lampje oranje kleuren, zodra de 

batterij volledig opgeladen is zal het indicatielampje groen kleuren 

 

In het papier waterbestendig? 

Ja, het papier van de Booklight is gemaakt van waterbestendig Tyvek papier. Maar we raden u af om 

het product in de buurt van water te houden omdat zich onder het papier elektrische onderdelen 

bevinden. 

 

Waar moet u aan denken om lang plezier te hebben van dit product? 

Gebruik de juiste oplader om de batterij op te laden 

Plaats het product op een stevige ondergrond, een val van de tafel of plank kan het product 

beschadigen 

Plaats de Booklight niet in een vochtige omgeving 

Open de booklight met beleid dan kan er niets beschadigen 

Gebruik geen adapter met een hoger voltage dan 6V 
 

 



 

Is er garantie? 

Ja, u ontvangt 1 jaar standaard garantie van de producent. Waar moet u op letten? 

1. Haal het product niet uit elkaar zonder toestemming van de producent, hierdoor 

vervalt de garantie 

2. Schade door verkeerd of onjuist gebruik valt niet onder de garantgie 

3. Dit product heeft een standaard garantie van 1 jaar vanaf de datum van aankoop 
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