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Use com:    2Amps.>

MANUAL DO USUÁRIO
INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

CARREGADOR SEM FIO
WIRELESS

Obrigado por adquirir nosso produto. Para uma ótima 
performance e segurança, leia as instruções com cuidado 
antes de manusear os produtos. Guarde esse manual para 
futuras consultas.

Especificações:

1.  Modelo: PROBAT003 
2. Carregador sem Fio Padrão Qi
3.
       

 Entrada: 5V   2A
4. Saída: 5W   1A 
5. Dimensões: 90x90x7.6mm 
6. Peso: 70g
7.  Comprimento do Cabo Micro-USB: 1.2M

Instruções:

a. Certifique-se de que você seguiu corretamente 
as instruções.
b. Caso a base de carregamento esteja piscando, mas sem
resposta do seu smartphone quando colocado sobre a base,
tente reposicioná-lo.
c. Se a proteção de alta temperatura ou excesso de 
corrente for ativada, o indicador começará a piscar.  
Nesse caso, desplugue imediatamente o cabo Micro-USB. 
d. Certifique-se de que não haja nenhum objeto metálico 
estranho entre seu smartphone e o Carregador sem Fio.

Precauções:

a. Certifique-se de que o seu smartphone está com Qi 
habilitado ou com o kit receptor Qi devidamente instalado.
b. Para um carregamento mais rápido, use com    2 Amps. 
c. Utilize apenas o Cabo Micro-USB incluso na embalagem
do produto.
d. Sugerimos remover a capa protetora do seu dispositivo 
durante o período de carregamento.

Compatibilidade:

O Carregador sem Fio Wireless é compatível com qualquer 
dispositivo com Tecnologia Qi. Para conhecer mais e saber 
se seu dispositivo é compatível, visite o site 
www.wirelesspowerconsortium.com. 

e. Posicione seu smartphone da forma correta, seguindo as 
ilustrações neste manual.

a. O indicador de LED ligar ou não, depende do seu smartphone

Importante:

e não do Carregador sem Fio Wireless. Caso o seu 
smartphone Qi não consiga enviar o sinal completo de 
carregamento, o indicador de LED continuará iluminado.
b. Mantenha sempre sob temperatura abaixo dos 30°C, pois 
altas temperaturas podem levar ao superaquecimento.
c. A base do Carregador sem Fio antiderrapante mantém o 
seu smartphone melhor fixado enquanto carrega.

Como usar o Carregador sem Fio Wireless:

1.

2. 3.

Advertência:

Leia todas as instruções e advertências antes de utilizar este 
produto. O uso incorreto deste produto poderá resultar em 
danos ao produto, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, 
incêndio ou explosão, danos pelos quais o fabricante não 
é responsável.

1. Não armazene o dispositivo em ambientes de alta 
temperatura, incluindo o calor produzido por luz solar intensa 
ou outras formas de calor. Não exponha o dispositivo ao fogo 
ou a outros ambientes excessivamente quentes.

2. Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de 
modo algum.
3. Todos os produtos foram submetidos a inspeção criteriosa 
de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu 
dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, 
deformado, cortado, gerando ou demonstrando um 
fenômeno anormal, interrompa imediatamente o uso 
do produto e entre em contato com o fabricante.

Importado e Distribuído por: 
Samaúma Brands LTDA
CNPJ 16593757/0001-76 | Fone (11) 4562-4222

Fabricado na China

Garantia:

Itens inclusos:

1 Base de carregamento sem fio Universal (não inclui
carregador de parede)
1 Cabo Micro-USB

Estamos empenhados em fabricar produtos da mais alta 
qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia
contra defeitos de fabricação por 3 (três) anos, a partir do 
fechamento da compra e apresentando a nota fiscal original. 
Danos resultados do uso, acidentes ou desgaste normal do 
produto, não estão cobertos por esta garantia. 

—

Formas incorretas de posicionamento do 
seu smartphone:

04672-18-11586
“Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados”. 


