
Handleiding



Wat zit er in de doos?

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Gingko Mini Halo One TWS Bluetooth Spreaker.
Voor de beste beleving van dit prachtig ontworpen product vragen wij u de handleiding te 

volgen en wensen u veel luister plezier.

Bewaar deze handleiding goed.



AAN / UIT zetten

Raak lang aan om uit te zetten

Veeg omhoog/omlaag om aan 

te zetten



Bluetooth verbinding

Als de speaker is aangezet kunt u in de bluetooth lijst van uw apparaat 

“MINI HALO ONE” vinden, kies deze om te verbinden.

Als uw apparaat de “Mini Halo One” niet kan vinden, druk dan op de reset knop 

voor 3 seconden om de bleutooth te resetten. Ga terug naar de bluetooth functie 

op uw apparaat, zoek opnieuw naar “Mini Halo One” om te verbinden.



Audio AUX verbinding

Let op: de AUX kabel is niet inbegrepen



Koppelen metTWS

TWS modus
Met de TWS modus (true wireless stereo) kunt u speakers koppelen voor een nog beter stereo geluid.

1. TWS modus is alleen te gebruiken als u twee Mini Halo One speakers heeft gekocht
2. Zet beide speakers aan.
3. Druk lang op TWS op een van de speakers totdat u een dubbele “dongdong” hoort.
4. Als de speakers succesvol zijn verbonden hoort u eenmaal “di” uit de speaker. Bij de hoofd 
speaker zal een blauwlampje snel knipperen, bij de extra speaker Knippert dit lampje iedere twee 
seconden.
5. Volg de bluetooth instructies zoals hierboven beschreven om beide speakers aan uw apparaat te 
koppelen en geniet van je muziek in stereo.
6. Zodra beide speakers zijn uitgeschakeld en opnieuw worden aangezet zullen zij zich automatisch 
koppelen. Doen zij dit niet herhaal dan de stappen zoals hierboven beschreven.   



Dit uiteinde kunt u 

aansluiten op 

iedere USB poort 

van uw computer, 

laptop of adapter 

van uw GSM

Dit uiteinde sluit u 

aan op de mini USB 

aansluiting van de 

Mini Halo One

Opladen met USB



Volume aanpassen



Op dit product heeft u 1 jaar fabrieksgarantie, deze start vanaf de dag van aankoop. 

Binnen deze garantie periode worden reparaties of vervangen van onderdelen gratis 

uitgevoerd. De garantie geldt niet bij de volgende omstandigheden:

1. Productuitval als gevolg van oneigenlijk gebruik, verkeerd gebruik, vallen, 

misbruik, wijziging, foutieve installatie, stroomstoten of modificatie.

2. productuitval door natuurrampen zoals natuurrampen, brand, overstromingen of 

ongeval.

1. Vermijd dat dit apparaat valt, bescherm het tegen fysieke schokken en langdurige 
blootstelling aan zonlicht of regen

2. Plaats het apparaat in een schone/droge omgeving bij een temperatuur van 0ºC –
40ºC. De luchtvochtigheid moet niet boven de 75% komen om corrosie te 
voorkomen. Richt het apparaat niet op een warmtebron zoals vuur.

3. Gooi nooit elektrisch of elektronisch afval via de algemene circulatie weg. 
Verzamel en voer dergelijk afval veilig en gescheiden af.



Specificaties

- Naam product: Mini Halo One Speaker
- Aangedreven door een ingebouwde oplaadbare batterij
- Ingangsspanning: DC5V – 500mA
- Bediening met aanraak bediening
- Uitgangsvermogen: 5W RMS
- Materiaal: ABS = Aluminium/Metaal
- Frequentierespons: 100Hz – 18KHz
- Afmeting: 140 x 100 x160 mm






