CARREGADOR SEM FIO PARA CARRO

MANUAL DO UTILIZADOR
Obrigado por comprar o carregador sem fio para carro Deluxe!
Este carregamento rápido sem fio Qi oferece carregamento mais rápido do que a maioria dos
carregadores sem fio para carro no mercado. Compatível com a maioria dos smartphones,
independentemente do tamanho ou forma. Carregamento sem fio para dispositivos Qi e
carregamento rápido apenas. Leia este manual cuidadosamente e guarde-o para referência futura.

A EMBALAGEM INCLUI
1 x Carregador para Carro Sem Fio
1 x cabo USB tipo-C
1 x Clipe de ventilação de ar
1 x Manual do utilizador

SOBRE
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Carregador sem fio de 10W com padrão internacional Qi, suporte de carga rápida.
Ao usar o adaptador de saída de 5V, o carregador sem fio suporta carga de 5W, ao usar o
adaptador de saída padrão QI3.0, o carregador sem fio suporta carga de 10W.
Proteção contra sobretensão: ao carregar com o adaptador QI3.0, a tensão de entrada
aumenta para 9V, então a proteção contra sobretensão funcionará ao atingir 9,5V.
Proteção contra sobrecorrente: quando a entrada é feita com os adaptadores
compatíveis com QI3.0, a corrente é ajustada pelo feedback de demanda atual do
dispositivo de carga, mas a proteção contra sobrecorrente e a redefinição do dispositivo
serão realizadas quando a corrente exceder 1,8A
Detecção e proteção de objetos estranhos metálicos: ao carregar com o sistema de
carregamento sem fio, se houver corpo estranho de metal na bobina de indução, o
indicador da máquina piscará para lembrar se há mudança anormal no fluxo magnético
detectando e, ao mesmo tempo, a corrente de detecção de carga será reduzida para
evitar escaldamento.
Proteção contra sobretemperatura; ao usar o nosso carregador sem fio, ele detectará a
temperatura do dispositivo de carga durante o carregamento. O carregador sem fio
regulará a corrente, reduzirá a temperatura ou inclusive cortará a eletricidade quando se
trata da temperatura de aviso.

ESPECIFICAÇÕES
•
•
•
•
•

Entrada nominal: DC5V 2A/DC9V 1.67A
Frequência nominal: 110 ~ 205 kHz
Eficiência de carregamento: ≥ 72%
Distância de carga: ≤10 mm
Suporte Qi protocolo de carregamento sem fio compatível

Dispositivos compatíveis
•
•
•

SAMSUNG: Galaxy S10/ S10+/S10e /S9 Plus/S9/S8 Plus/S8/S7/S7 Edge; Note I / 9/ 8/7;
S6/S6 edge, Note 5 em outros telefones com memória.
IPHONE: Xs/ Xs Max/ XR/ X/ 8/ 8 Plus
Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3/ Pixel 3 XL, LG V30/G7 são especificações 5W Qi que
servem de base.

Ventiladores de ar
compatíveis

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO

1
2
3
4
5
6
7

Clipe retrátil automático
Área de detecção inteligente
Suporte inferior
Indicador de status LED
Detecção de toque
Suporte de saída
Interface tipo-C

PRECAUÇÕES:
Preste atenção aos seguintes requisitos; caso contrário, pode causar carga anormal, alta
temperatura de carga, carregamento intermitente ou mesmo nenhum carregamento
1. Recomendamos usar o adaptador de carregador rápido QC2.0/ 3.0 (9V/1.67A) para um melhor
carregamento
2. Por favor, coloque o telefone no centro da área
do sensor de carregamento sem fio.3. A distância de carga é de cerca de 2-6mm. Por favor, não
instale uma capa protetora que seja mais espessa do que 3mm.
4. Ao carregar sem fio, certifique-se de que tenha quaisquer objetos metálicos ou magnéticos a
pelo menos 6 cm de distância do carregador e do telemóvel
5. Baixa temperatura e carregamento mais rápido: A velocidade de carregamento é mais rápida no
inverno do que no verão
6. Não carregue em alta temperatura e ambiente húmido para evitar danos ao circuito
7. Mantenha-o fora do alcance das crianças para evitar acidentes desnecessários
8. Este produto não inclui telemóveis.
INSTRUÇÕES DE USO:
CUIDADO: Nunca abra as alças à força. As alças são projetadas para detectar
automaticamente o telemóvel e abrir automaticamente para inseri-lo.
1.
2.
3.

Ligar o dispositivo de carregamento sem fios para carro ao cabo de dados adequado
quando o utilizar.
Conecte a porta USB ao cabo de dados para a interface de carregamento no carro (por
exemplo. Acendedor de cigarros e porta de carregamento USB no carro).
Usando o grampo da entrada de ar na parte traseira do dispositivo, coloque o dispositivo
em qualquer lugar da saída de ar do carro.

4.

5.

Depois de o dispositivo estar ligado à fonte de alimentação de 5V 9V DC, a luz indicadora
azul ficará acesa. Quando o objeto estiver próximo ao dispositivo, de 5 a 20 cm, a
indução automática abrirá os braços. Coloque o telemóvel no carregador, o dispositivo
irá apertar automaticamente o telemóvel . Neste ponto, o carregamento sem fio
carregará automaticamente o telefone (telemóvel com função de carregamento sem fio)
- a luz verde será acesa. Se quiser remover o telemóvel, precisa tocar na parte de trás da
casca na parte superior da pinça de detecção. Quando a mão toca o ponto de detecção,
o dispositivo abre automaticamente o braço duplo. Quando a indução automática abrir,
remova o telemóvel.
Este dispositivo possui proteção contra sobretensão, proteção contra sobretemperatura,
proteção de campo magnético, proteção contra curto-circuito, se o dispositivo for
anormal, ele deixará de funcionar automaticamente.

LIMPEZA
1. Desconecte o carregador sem fio para carro da fonte de alimentação.
2. Use um pano de limpeza de microfibra seco.
3. Limpe suavemente a superfície do Carregador Sem Fio com pano de limpeza de microfibra.

Instruções de reciclagem e eliminação
Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos
domésticos em toda a UE. Prevenir eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana
resultantes da eliminação descontrolada de resíduos; reciclá-los de forma responsável
para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo
usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o vendedor onde o
produto foi comprado. Eles podem levar este produto para uma reciclagem segura ambiental
Declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas
comunitárias aplicáveis.

