
 

 

 

 

 

Handleiding 123inkt Bluetooth speaker G100 
 
Hartelijk dank voor uw aankoop van de Bluetooth speaker G100 van 123inkt. Om een juiste werking te garanderen, 
verzoeken wij u deze gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat u de speaker gebruikt. 

 

Belangrijke veiligheidsinstructies 

• Houd de speaker uit de buurt van warmtebronnen. 

• Wees voorzichtig met het opladen van de speaker: 
o Te lang opladen kan de levensduur van de batterij beschadigen. 
o Laad de batterij volledig op als u de speaker voor het eerst gebruikt. 

• Als de batterij bijna leeg is, gaat het indicatorlampje knipperen en hoort u een stemmelding “batterij leeg”. 
Laad de batterij dan tijdig op. 

• Als u de speaker lange tijd niet gebruikt, laad hem dan minstens één keer per maand op, om te voorkomen 
dat de lithiumbatterij beschadigd raakt. 

• Stel het volume in op een redelijk niveau om anderen niet te storen. 
 

Kenmerken 

• Bluetooth 5.0 stereo, muziek afspelen & mobiele handsfree communicatie. 

• Twee aluminium passieve radiatoren (boven- en onderkant) schudden met de muziek mee. 

• AUX-in: werkt als een externe speaker door deze aan te sluiten op de audiobron van een computer, 
mobiel, PSP/MP3/MP4 etc. 

• USB Flash Disk muziek afspelen, ondersteunt de volgende muziekformaten: 
o MP3/WAV/WMA/FLAC/APE, capaciteit tot 32G. 

• Oplaadfunctie: de oplaadfuncties kunnen worden bereikt via de USB-kabel. 

• TWS (True Wireless Stereo)-functie: twee dezelfde speakers kunnen groeperen en muziek op hetzelfde 
moment afspelen. 

• Stembegeleiding. 

• Twee zijdelingse passieve radiatoren ondersteunen kleurrijke omgevingsverlichting. 8 kleuren veranderen 
elke 3 seconden. 

• IPX7 waterdicht. 
  
Technische gegevens 

• Bluetooth-versie: JL AC6925B  5.0 

• Vermogen: 9W 

• Impedantie: 3Ω 

• Driver: 80mm*40mm driver*1 + 

• Passieve radiator: *2 

• Batterij: 3.7V 2000 mAh 

• Afmeting: 128 x 79 x 79 mm 

• AUX-ingang: 3,5 mm 

• Afspeeltijd: 6 uur bij 50% volume 

• Oplaadtijd: 4 uur met DC 5V 1A-ingang 

• Gewicht: 335 gram 
 

Inhoud van de verpakking 
Bluetooth speaker G100, USB-C kabel, AUX-in kabel, gebruikershandleiding. 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Knoppen en ingangen 

1.   
Lang indrukken: speaker in-/uitschakelen 
Kort indrukken: van modus schakelen 

 

2. Oplaadindicator 
 

3.   
Kort indrukken: afspelen/pauze/dempen 
Twee keer indrukken: omgevingsverlichting in-/uitschakelen 
(alleen in USB/AUX-in/FM radio modus) 

 
Mobiel handsfree: 
Lang indrukken: telefoongesprek weigeren 
Kort indrukken: telefoongesprek beantwoorden/beëindigen 
Twee keer indrukken: laatste oproep terugbellen 

 

4.  Bluetooth-/TWS-indicator      
  

5.  
Lang indrukken: verbreek de bluetooth-verbinding / wis het TWS-koppelgeheugen 
Kort indrukken: activeer de bluetooth-modus 
Dubbel indrukken: zet de TWS-functie aan/uit 
 
6. USB-ingang 
7. AUX-in ingang 
8. Oplaad ingang 

 

     
Lang indrukken: volume verhogen 
Kort indrukken: volgend nummer / beantwoord telefoongesprek privé / 
automatisch naar de volgende radiozender zoeken 
Twee keer indrukken: schakel naar de volgende map van de USB-stick. 
 

 
Lang indrukken: volume verlagen 
Kort indrukken: vorig nummer / beantwoord telefoongesprek privé / automatisch 
naar de volgende radiozender zoeken 
Twee keer indrukken: schakel naar de volgende map van de USB-stick 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Instructies 
1. In/uitschakelen 

 
Lang indrukken: speaker in-/uitschakelen 
Wanneer u de speaker inschakelt, staat hij automatisch op de bluetooth-modus 
 
2. Bluetooth-modus 

2.1. Bluetooth gekoppeld 
De bluetooth-indicator knippert blauw wanneer u de speaker inschakelt. Schakel nu de bluetooth-functie 
van uw mobiele/andere apparaten in. Zoek naar het bluetooth-apparaat met de naam “123inkt G100” en 
maak hier verbinding mee. Wanneer u bent verbonden hoort u de gesproken melding: “apparaat 
gekoppeld”. De indicator stopt vervolgens met knipperen en blijft blauw branden. 
 

 
Kort indrukken: direct schakelen naar bluetooth-modus 

 
2.2. Bluetooth gekoppeld 

Zet de muziekspeler van uw mobiele telefoon of andere apparaat aan. De speaker speelt vervolgens 
uw geselecteerde muziek af. 

2.3. Mobiele handsfree communicatie (in bluetooth-modus) 
- Gesprek beantwoorden/beëindigen 
 

 
Kort indrukken: telefoongesprek beantwoorden/beëindigen 

 
- Oproep weigeren 
 

 
Lang indrukken: telefoongesprek weigeren 

 
- Terugbellen 

 

  
 Twee keer indrukken: de laatste beller terugbellen 

 
- Privégesprek 
 

of  
Kort indrukken: tijdens een telefoongesprek schakelen tussen de speaker en uw mobiele telefoon 

 
2.4. De huidige bluetooth-verbinding verbreken 

  
Lang indrukken: verbreek de bluetooth-verbinding 
U hoort de gesproken melding: “apparaat verbroken”. Daarna kunnen andere apparaten verbinding 
maken met de speaker. 
 

2.5. TWS-functie (True Wireless Stereo) 
Zet twee 123inkt G100 speakers aan en schakel beide speakers over op bluetooth-modus. 
 

 
Druk twee keer op de knop op één van de speakers. Deze speaker zal de andere 123inkt G100 
zoeken. Tijdens het zoeken knippert de TWS-indicator afwisselend met rood en blauw licht. Daarna 
kunnen de twee apparaten automatisch verbinding maken. 
 
Na het koppelen brandt het blauwe bluetooth-/TWS-lampje voor het linkerkanaal (master speaker). Het 
rode bluetooth-/TWS-lampje brandt voor het rechterkanaal (slave speaker). 
 



 

 

Wanneer de apparaten met TWS verbonden zijn, hoort u de gesproken melding: “TWS gekoppeld”. 
 

Schakel nu de bluetooth-functie van uw mobiele/andere apparaten in. Zoek naar het bluetooth-apparaat 
met de naam “123inkt G100” en maak hier verbinding mee. Wanneer u bent verbonden hoort u de 
gesproken melding: “apparaat gekoppeld”. De bluetooth-/TWS-indicator blijft vervolgens blauw branden. 
De twee speakers kunnen nu tegelijkertijd muziek afspelen. 
 

 
Ontkoppel de twee gekoppelde speakers door de knop van één van de twee G100’s twee keer in te 
drukken. U hoort vervolgens de gesproken melding: “TWS ontkoppeld”. 
 

 
U hoort de gesproken melding: “TWS verwijderd” wanneer u lang op de knop drukt van één van de 
speakers. 
 
Let op: 
1. Om deze functie te kunnen gebruiken heeft u twee 123inkt G100 bluetooth speakers nodig. 
2. De bluetooth-/TWS-indicatoren knipperen blauw voor het koppelen met TWS. Dit gebeurt wanneer 

beide speakers niet eerder met een bluetooth-apparaat zijn verbonden.  
3. Als de twee speakers eerder met een derde G100 speaker zijn gekoppeld, dan dient u het 

koppelingsgeheugen eerst te wissen. De speakers kunnen anders niet met elkaar koppelen. Druk 

lang op de knop  van beide speakers om het TWS-koppelingsgeheugen te verwijderen. 
 

3. Muziek van een USB-stick afspelen 

 
Steek de USB-stick in de speaker. Druk vervolgens kort op de knop om de USB-modus te openen. De 
speaker zal de muziek van de USB-stick direct afspelen. U hoort de gesproken melding: “PC USB-modus”. 
3.1 Omgevingsverlichting 

 
Twee keer indrukken: omgevingsverlichting in/-uitschakelen 
 

3.2 Wissel naar een andere map op de USB-stick 

 
Twee keer indrukken: schakel naar de volgende map op de USB-stick 

 
Twee keer indrukken: schakel terug naar de vorige map op de USB-stick 
 

3.3 Muzieknummer schakelen 

 
Kort indrukken: naar het volgende nummer gaan 

 
Kort indrukken: naar het vorige nummer gaan 

 
4. AUX-in modus 

Gebruik de meegeleverde 3,5 mm audiokabel om de speaker aan te sluiten op een audiobron zoals een PC, 
mobiele telefoon, MP3/MP4. 
 

 
Kort indrukken: AUX-in modus activeren. U hoort de gesproken melding: “AUX-in modus”. De speaker speelt 
vervolgens de muziek van de audiobron af. 
 
Let op: 
Wanneer u de speaker op uw PC via de AUX-in kabel aansluit om muziek af te spelen kunt u de speaker 
tegelijkertijd opladen. Als de stroomvoorziening van uw computer zwak is, raden wij u aan om hiervoor een 
adapter (5V 2A) te gebruiken in plaats van de USB-poort van uw computer. 
 
Zorg ervoor dat de speaker in de AUX-in modus staat wanneer u deze functie gebruikt. 



 

 

 

 
Kort indrukken: muziek afspelen/pauzeren/dempen 
 
 

5. Intelligente energiebesparingsfunctie 
De speaker wordt automatisch uitgeschakeld in onderstaande gevallen: 
1. In bluetooth-modus: het duurt meer dan 20 minuten om de speaker te koppelen 
2. In bluetooth-modus: de speaker speelt meer dan 20 minuten geen muziek af 
3. In elke modus: wanneer de speaker meer dan 20 minuten op pauze/dempen staat 

Let op: druk de  knop lang in om de speaker weer in te schakelen 
 

6. FM radio-modus 

Zet de speaker aan en druk kort op de  knop om naar de FM radio-modus te schakelen. U hoort de 
gesproken melding: “FM radio-modus”. 
6.1 Schakelen tussen radiozenders 

 
Kort indrukken: automatisch naar de volgende radiozender zoeken 

 
Kort indrukken: automatisch naar de vorige radiozender zoeken 
 

7. Opladen 
Wanneer de batterij van de speaker bijna leeg is, hoort u de gesproken melding: “batterij leeg”. Laad de 
batterij onmiddellijk op via een USB-adapter. Het oplaadindicatorlampje brandt wanneer de batterij volledig 
is opgeladen. 
 
Als de batterijspanning lager is dan 3.4V +/-0.05V, zal de speaker in elke modus automatisch uitschakelen. 
 
Let op: gebruik een adapter (5V 1A) om de batterij in 4 uur volledig op te laden. 
 

8. Kleurrijke omgevingsverlichting 

 
Twee keer indrukken: omgevingsverlichting in-/uitschakelen (alleen in USB/AUX-in/FM radio modus). Om de 
drie seconden verandert de kleur (in totaal 8 kleuren). 
 

Problemen oplossen 
1. Wat moet ik doen als de speaker niet kan koppelen met een bluetooth-apparaat en geen muziek kan 

afspelen? 
- Controleer de specificaties/handleiding van uw bluetooth-apparaat (uw mobiele telefoon of computer). 

Controleer of het apparaat de A2DP stereo-audiotransmissie ondersteunt. Zo ja, schakel dan de A2DP 
stereo-modus in. 

- Activeer de bluetooth-modus. Als er meerdere apparaten om u heen liggen, kan het voor de speaker 
moeilijk zijn om het juiste apparaat te vinden. In dit geval schakelt u andere apparaten uit. 

 
2. Wat moet ik doen als de USB-stick niet werkt? 

- Controleer of de USB-stick in goede staat is. Controleer ook of de audiobestanden de juiste formaten 
hebben: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC. 

- Naast het bovenstaande geval, kan het ook zijn dat uw USB-stick niet compatibel is. Wij raden u aan de 
stick te formatteren naar het FAT32 bestandsformaat. 

 
3. Wat moet ik doen als de speaker vastloopt en alle knoppen niet werken? 

- Het kan zijn dat het interne systeem van de speaker niet goed werkt. Druk de knop  10 seconden in 
om de software van de speaker te resetten. 

 
 
 

 
 


