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Na embalagem:
1x Suporte veicular com carregamento wireless
1x Cabo Micro USB 
1x Garra para saída de ar
1x Suporte com ventosa

Porca plástica

Suporte para telefone

Sensor Infra-
vermelho
Base

Entrada Micro USB 

Garra

Botão sensível
ao toque

Componentes do produto Utilização do produto

Coloque a porca plástica (2) na esfera de rotação (3). A esfera de 
rotação é, então, encaixada na abertura de rotação presente na parte 
de trás do carregador (1).  Aperte a porca plástica e ajuste a pressão de 
acordo com a necessidade de rotação.

Informações de segurança
Cuide de seu carregador e dos acessórios. As recomendações a seguir 
otimizam a vida útil e o desempenho do produto.
• Mantenha o produto seco e longe de umidade  A chuva ou qualquer 
tipo de líquido podem conter minerais que causam a corrosão dos 

circuitos. Se o produto molhar, limpe-o com um pano macio ou lenço 
seco. 
• Use o carregador apenas para sua função pretendida. O uso 
inapropriado ou com produtos incompatíveis pode provocar 
explosão, incêndio e outros acidentes. Nunca use carregadores 
danificados. Não use esse aparelho ao ar livre.
• Não tente recarregar seu aparelho se a bateria estiver exposta, se a 
carcaça estiver danificada ou apresentar ruptura e se o aparelho não 
for compatível com o carregador veicular. 
• Não armazene este produto em lugares sujos e com poeira. Isso 
pode afetar a aparência e reduzir sua vida útil.
• Não utilize ou armazene o aparelho em lugares com temperaturas 
altas. Altas temperaturas podem deformar o produto e suas partes 
ou derretê-las.
• Não deixe este aparelho exposto ao sol ou dentro do veículo 
enquanto ele estiver estacionado em ambientes de alta temperatura.
• Não use ou armazene o aparelho em lugares com baixas 
temperaturas. Baixas temperaturas podem danificar os 
componentes elétricos. 
• Não tente abrir ou desmontar este aparelho. Modificar o aparelho 
pode interferir na transmissão das ondas de rádio frequência.
• Não jogue, derrube ou bata este produto.
• O uso indevido do produto pode destruir seus circuitos internos, 
placas e estrutura mecânica.
• Use um pano macio e seco para limpar a superfície deste aparelho. 
• Não utilize outras baterias ou metais sob o produto enquanto ele 
estiver ligado. 
• Utilizar uma capa de proteção no smartphone durante o 
carregamento pode torná-lo mais lento.
• A utilização de capas de proteção no celular pode afetar a 
efetividade do carregamento. Este produto é compatível com a 
maioria das capas de até 3mm de espessura.

Dura mais, simples assim.

1. Fácil de usar: operando com uma única mão, posicione o 
smartphone a 3cm de distância do sensor infravermelho do suporte. 
Sua largura é automaticamente ajustada para acomodar aparelhos 
com telas entre 3,5” e 6,5”.
2. Compatível com dispositivos de padrão de carregamento Qi.
3. Quick charge: tecnologia de carregamento rápido.
4. Suporte de carregamento vertical e horizontal, para desfrutar de 
filmes e músicas enquanto carrega o smartphone.
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Abertura automática
por sensor infravermelho

Posicione e trave
o telefone

Manual do usuário
Automatic Wireless Car Charger

Suporte veicular com carregamento wireless
para aparelhos de 3,5” a 6,5”

• Se sua capa possui placas, colchetes ou garras metálicas, remova-a 
antes de utilizar o carregador wireless.
• Mantenha implantes médicos que podem ser afetados por um 
campo magnético, como marcapassos, a pelo menos 20cm de 
distância do produto.
• Esse produto contém partes magnéticas e pode atrair metais. Não 
deixe cartões magnéticos, como cartões de crédito, perto do 
produto, pois ele pode perder as informações armazenadas e 
configurações devido à desmagnetização.
• Este produto é compatível com aparelhos de padrão de 
carregamento Qi. Para utilizá-lo, é necessário conectá-lo a uma 
fonte de energia.

Recicle
Sempre retorne seus aparelhos eletrônicos, PCB e caixas aos centros 
de coletas de reciclagem específicos. Desta forma, você ajuda a evitar 
o descarte não controlado de resíduos e promove a reciclagem de 
materiais.

Informações Gerais
• Se o seu aparelho Android não possui chip de carregamento wireless 
embutido, compre separadamente um receptor wireless compatível.
• Se você estiver utilizando um iPhone, compre um receptor wireless 
compatível com  o aparelho. 
• Para que a função de carregamento rápido funcione, o carregador 
wireless precisa estar conectado a uma fonte de energia de 2.4A ou 
superior.

Garantia
Fornecemos 12 meses de garantia a partir da data de compra. A 
garantia cobre defeitos de fabricação, desde que o produto não tenha 
sido alterado/aberto ou utilizado de maneira incorreta.


