Qi Wireless Charger
Carregador Sem Fio Qi
Manual Digital do Usuário
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Conheça seu
Carregador Sem Fio Qi

Qi WIRELESS
CHARGER
Tecnologia de carregamento
sem fio padrão Qi

Compatibilidade
universal*

Até 10W de potência
Fácil e sem fios:
apenas apoie e o smartphone
começa a carregar

Design leve e slim

Base antiderrapante
e segura

*Veja os modelos compatíveis nesse manual.
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Qi WIRELESS CHARGER

Instruções de Uso
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Funções Principais

LED indicador
de carregamento

Base emissora
de carregamento

Modos do LED Indicador

1. Modo de espera: Indicador vermelho.
2. Modo de carregamento: Indicador azul pisca.
3. Função FOD: Os indicadores vermelho e azul
começam a piscar quando detectam objetos
estranhos na base. A luz vermelha está sempre
acesa quando objetos estranhos são removidos.
4. Carga total: O indicador azul está sempre ligado.

Entrada Micro-USB
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Carregamento

Carregamento sem fio: Use o cabo Micro-USB para
conectar este dispositivo a um carregador de parede
ou outra fonte de alimentação (com entrada: 5V ou 9V).
Se o seu smartphone ou outro dispositivo tiver um
receptor sem fio Qi embutido, coloque sua parte
traseira na base do Carregador Sem Fio Qi para
carregá-lo diretamente. Se o seu smartphone ou
outro dispositivo não tiver um receptor sem fio Qi
embutido, você precisará conectar um receptor sem
fio Qi externo ao smartphone ou dispositivo para
que ele possa ser carregado pelo Carregador Sem
Fio Qi i2GO. O LED indicador azul do Carregador
Sem Fio liga quando está carregando corretamente
o seu dispositivo e o LED indicador vermelho
acende quando o dispositivo é removido.
Nota: Este carregador sem fio oferece suporte à
função de detecção de objetos estranhos.
Não coloque moedas, cartões bancários, metais
ou produtos magnéticos na área de carga;
caso contrário, o produto pode superaquecer
ou não funcionar.
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Qi WIRELESS CHARGER

Precauções e Garantia
Precauções:

•

Não toque no dispositivo diretamente quando
ele estiver superaquecido. Isso pode queimar
sua pele.

•

Não coloque o dispositivo próximo a
aquecedores, micro-ondas, fogões eletrônicos,
etc., pois podem causar superaquecimento e
iniciar um incêndio.

•

Não coloque ou use o dispositivo em um
ambiente de baixa temperatura ou umidade.
A temperatura ambiente normal deve estar
entre 0 e 50º C.

•

Não desmonte ou repare o dispositivo por
conta própria.

•

Não aproxime o cartão com tarja magnética do
produto para evitar a desmagnetização.

•

Não coloque o dispositivo a menos de 20 cm
de instrumentos médicos. Isso pode causar
interferência de sinal.

•

Não coloque objetos estranhos, como ímãs de
metal, na bobina de carregamento sem fio do

produto para evitar que altas temperaturas causem
queimaduras em seu corpo.

•

Antes de usar este produto para carregar outros
dispositivos, remova as decorações de metal da
superfície de contato do dispositivo a ser carregado.

•

Desconecte o adaptador quando o dispositivo não
estiver em uso. Isso ajuda a prolongar a vida útil do
produto e evitar danos.

Atenção:
Leia todas as instruções e advertências antes de
utilizar este produto. O uso incorreto deste produto
poderá resultar em danos como aquecimento
excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão,
danos pelos quais o fabricante não é responsável.
Todos os produtos foram submetidos a inspeção
criteriosa de garantia de qualidade. Se descobrir
que seu dispositivo está excessivamente quente,
emitindo odor, deformado, aquecido, cortado ou
gerando ou demonstrando um fenômeno anormal,
interrompa imediatamente todo o uso do produto
e entre em contato com o fabricante.

Garantia:
Temos o compromisso de fabricar produtos
da mais alta qualidade. Para garantir isso,
este produto tem garantia contra defeitos
de fabricação por 1 ano.
Para ativar mais 2 anos (3 anos no total),
registre seu produto e obtenha mais
informações em: i2go.com.br.
Esta garantia não cobre danos causados
pelo uso e desgaste normal do produto.

04672-18-11586

“Este equipamento não tem direito à
proteção contra interferência prejudicial e
não pode causar interferência em sistemas
devidamente autorizados”.

PRO SERIES

Qi WIRELESS CHARGER

Compatibilidade

10W Fast Charge Samsung

7,5W Fast Charge iPhone

5W Carregamento padrão

Carregamento de fones

S21 Ultra, S21+, S21, S20 Ultra,
S20+, S20, S10+, S10, S10e,
S9+, S9, Note 20, Note 10,
Note 9 e outros.

iPhone 13 Pro Max, 13 Pro,
13, 13 Mini, 12 Pro Max,
12 Pro, 12, 12 Mini, 11 Pro Max,
11 Pro, 11, XS Max, XS, XR, X,
8 Plus, 8.

LG V50, V40, V30+, V30,
G8, G7, Sony Xperia XZ3 e
outros compatíveis com Qi.

AirPods Pro, AirPods 2,
Galaxy Buds+, Galaxy
Buds, Pixel Buds.

Necessário carregador QC 2.0, QC 3.0 ou PD.

Necessário carregador 5V/2A.

Além desses modelos, todos os outros que são compatíveis com indução.

Qi WIRELESS CHARGER

Especificações Técnicas e Itens Inclusos
Especificações técnicas:
●

Entrada: 5V 2A | 9V 1,5A (13,5W)

●

Saída: 5V 1A | 9V 1,1A (10W máx)

●

Eficiência de Carregamento: > 80%

●

Alcance de Carregamento: 3 - 8mm

●

Frequência: 110 - 205kHz

●

Potência de Carregamento: 10W / 7,5W / 5W

●

Padrão Compatível: Qi

Itens Inclusos:
1 Carregador Sem Fio Qi
1 Cabo Micro-USB
1 Manual

*Carregador de Parede não incluso
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