
Carregando o seu carregador portátil sem fio： CARREGANDO O SEU DISPOSITIVO:ESPECIFICAÇÕES

Opções de capacidade: 5000mAh
Célula: Li-Polímero, Grau A
Distância de transmissão: até 6mm
Eficiência de carregamento: inferior ou igual a 70%
Potência: 5W
Tamanho: 128x67x12.5mm
Peso: 135g
Entrada: DC5V / 2A
Saída sem fio: DC5V / 1A (5W)

1. Área de transmissão sem fio
2. Luz LED indicadora de carregamento sem fio
3. Botão Ligar/Desligar (ON/OFF)
4. Indicador LED do nível de bateria
5. Porta Micro USB
6. Porta USB

• Insira o cabo Micro USB na porta Micro USB (consulte 
  '5' no diagrama) no dispositivo.
• Insira a extremidade do cabo USB na porta USB do 
  computador ou adaptador.
• O indicador LED do nível de energia (consulte '4' no 
  diagrama) piscará para exibir o nível de potência atual. 
  O indicador de LED de status de carregamento 
  (consulte ‘2’ no diagrama) acenderá em vermelho 
  quando o carregador estiver carregando.

INDICADOR DE BATERIA

• Usando um cabo apropriado para o seu dispositivo, 
  insira a extremidade USB na porta USB (consulte ‘6’ 
  'no diagrama) do seu carregador sem fio portátil.
• Insira a outra extremidade do cabo apropriado no seu 
  dispositivo para começar a carregar.
• Clique no Botão Ligar/Desligar (consulte '3' no 
  diagrama) para ver indicador de nível de bateria (veja 
  '4' no diagrama), uma azul piscará e o indicador LED 
  de status de carregamento sem fio (Veja '2' no 
  diagrama) acenderá em vermelho. O carregador está 
  agora carregando o seu dispositivo.
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CARREGAMENTO E 
DESCARREGAMENTO SEM FIOS:

• Verifique se você não possui nenhuma peça de metal 
  na capa do telefone ou acessórios de metal 
  conectados ao seu telefone quando você usar o 
  carregador portátil sem fio.
• Verifique se o carregador portátil está carregado.
• Clique no botão Ligar/Desligar (consulte '3' no 
  diagrama), o LED indicador de nível de energia irá se 
  tornar visível (consulte ‘4’ no diagrama) piscando uma 
  luz azul e o indicador LED de status de carregamento 
  sem fio (Consulte ‘2’ no diagrama) acenderá em 
  vermelho. Está pronto para carregar seu dispositivo.
• Coloque o dispositivo compatível no lado da ventosa 
  do carregador sem fio portátil. Para dispositivo de 
  telefone, coloque a parte de trás do telefone na 
  ventosa lado.

Descarte do Produto
Onde você vê qualquer símbolo em qualquer um de nossos 
produtos elétricos, baterias ou embalagens, indica que os 
componentes elétricos relevantes do produto ou a bateria não 
devem ser descartados como lixo doméstico. Para garantir o 
descarte correto do produto e baterias, descarte-os de acordo 
com as leis ou requisitos locais aplicáveis para descarte de 
equipamentos elétricos / baterias. Ao descartar baterias e o 
lixo elétrico corretamente, você ajudará a conservar recursos 
naturais e a melhorar os padrões de proteção ambiental. 

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das 
Regras da FCC. Operação está sujeito às duas condições a 
seguir:
1) Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
2) Este dispositivo pode aceitar qualquer interferência recebida, 
    incluindo interferência que pode causar operação indesejada.
Nota: Este equipamento foi testado e considerado em 
conformidade com limites para um dispositivo digital de classe 
B, de acordo com a parte 15 da Regras da FCC. Esses limites 
foram projetados para fornecer proteção contra interferências 
prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento 
gera e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for 
instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar 

interferência prejudicial à radiocomunicações. No entanto, não 
há garantia de que interferência não ocorrerá em instalações 
particulares. Se este equipamento causar interferência 
prejudicial em rádio ou receptor televisivo, que pode ser 
verificada desligando o equipamento, o usuário é incentivado a 
tentar corrigir essa interferência por uma ou mais das seguintes 
medidas:
• Reoriente ou reposicione a antena receptora.
• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito 
  diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente 
  para solucionar o problema. Alterações ou modificações não 
  expressamente aprovadas pelo responsável pelo produto 
  pode anular a autoridade do usuário para operar o 
  equipamento.

Declaração FCC

• Quando o carregamento é bem-sucedido, o status do 
  carregamento no indicador LED (consulte '2’ no 
  diagrama) acenderá em verde.

AVISO

• O carregador portátil sem fio gerará calor durante o 
  carregamento.
• Carregue sempre em uma área bem ventilada.
• Não carregue embaixo de travesseiros, cobertores ou 
  superfícies inflamáveis.
• O carregador portátil sem fio gerará calor durante o 
  carregamento.

• Carregue sempre em uma área bem ventilada.
• Não carregue embaixo de travesseiros, cobertores ou 
  superfícies inflamáveis.
• Mantenha o carregador longe de fontes de calor, luz solar 
  direta, combustível inflamável, umidade, água ou outros 
  líquidos.
• Não desmonte, abra, coloque no microondas, incinere, pinte 
  ou insira para alinhar objetos no carregador.
• Alterações ou modificações nesta unidade não expressamente 
  aprovadas por parte responsável pela conformidade pode 
  anular a autoridade para operar o equipamento.
• Não submeta o carregador portátil sem fio a choques 
  mecânicos, como esmagamento, flexão, perfuração ou 
  trituração.
• Evite derrubar ou colocar objetos pesados no carregador 
  portátil sem fio.
• Não provoque um curto-circuito no carregador nem o guarde 
  em um receptáculo onde pode sofrer um curto-circuito com 
  outros condutores metálicos ou condutores objetos.
• Não opere o carregador se ele estiver molhado ou danificado, 
  para evitar choque elétrico, explosão e / ou prejuízo.
• O uso do carregador por crianças deve ser supervisionado.

Itens inclusos na embalagem:
1x Carregador portátil sem fio
1x Cabo Micro USB
1x Manual de instruções

Indicadores de LED:
Luz vermelha ligada: Carregamento sem 
fio em modo de espera
Luz azul piscando: O carregador portátil 
sem fio está sendo carregado
Luz azul ligada: O carregador portátil sem fio está 
totalmente carregado
Luz verde ligada: O carregador portátil sem fio está 
carregado o seu dispositivo
Luz vermelha e azul piscando rapidamente: 
Operação anormal do produto


