
 MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARREGADOR SEM FIO
 
 

POWER MATE 10
 
 



IMPORTANTE 
Leia antes de usar este produto.

ESPECIFICAÇÕES Entrada: 5V/2A, 9V/1.67A  
Dimensão: 70x70x10mm
Saída: 5W, 7.5W, 10W
Peso: 389

ESTRUTURA DO PRODUTO

Freqüência: 110-205KHz
Eficiência de carregamento: 73%
Distância de carregamento: 10mm
 

USO DO PRODUTO

PORTA MICRO USB

*As imagens são meramente ilustrativas e não incluem adaptador, smartphones
e qualquer outro dispositivo não descrito neste manual.

Se necessário use um 
adaptador de tomada.

TEXTURA EM COURO

PORTA MICRO USB

LUZ DE LED



Conecte o carregador sem fio a uma fonte de 
alimentação usando o cabo Micro USB. A luz 
vermelha piscará por um segundo quando ligar.

Para carregar um dispositivo, coloque-o no centro do 
carregador sem fio. Após alguns segundos, a luz 
vermelha começará a piscar. Isso significa que o 
carregador está carregando o dispositivo.

Quando o dispositivo estiver completamente 
carregado, a luz vermelha será desligada.

 COMO USAR O CARREGADOR SEM FIO
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Posição
Errada

Posição
correta



Limpe regularmente o carregador sem fio com um 
pano seco. Não use sabão, detergente ou produto 
químico.

Mantenha o carregador sem fio livre de poeira, 
fiapos, sujeira, etc.

Certifique-se de desconectar corretamente o Cabo 
Micro USB do carregador sem fio e da fonte de 
alimentação antes de limpá-lo e guardá-lo.

Use o carregador sem fio somente na seguinte faixa 
de temperatura: 14º à 40º.

Mantenha o carregador sem fio à pelo menos 30cm
de qualquer aparelho de TV ou rádio.

Evite atritos, riscos e quedas do carregador sem fio.

Não coloque objetos pesados   sobre ele.

Não puxe o carregador sem fio pelo cabo para 
desconectá-lo.

Mantenha o cabo estendido quando o carregador 
sem fio estiver conectado. 

RECOMENDAÇÕES E
MANUTENÇÃO DO SEU

POWER MATE 10
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 WIRELESS
CHARGING

STAND
 
 POWER

MATE 10
 
 

COMPATIBLE WITH:
COMPATIBLE AVEC:
COMPATIVEL COM:

Your smartphone must have the function for wireless charging.
Votre smartphone doit avoir la fonction de chargement sans fil.

Seu smartphone deve ter a função de carregamento por indução.

Wireless charging compatibility
Compatibilité sans fil / Compatibilidade de carga sem fio

CHECK OUR
PREMIUM CABLE.

VÉRIFIEZ NOS
PREMIUMCABLES.

CONHEÇA NOSSOS
CABOS PREMIUM.
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Cargador de mesa inalámbrico. 5W, 7,5W, 10W, diseño compacto con entrada micro USB. Para dispositivos 
iPhone 8, X, XS, Samsung S8 y S9 que cargan por inducción.

Kabelloses Tischladegerät. 5W, 7,5W, 10W, kompaktes Design mit Micro-USB-Eingang. Für iPhone 8, X, XS, 
Samsung S8 und S9 Geräte, die durch Induktion aufgeladen werden.

Caricabatterie da tavolo senza fili. 5W, 7,5W, 10W, design compatto con ingresso micro USB. Per dispositivi 
iPhone 8, X, XS, Samsung S8 e S9 che si caricano per induzione.

無線台式充電器。5W�7.5W�10W�緊湊型設計，帶微型USB輸入。 適用於通過感應充電的iPhone 8，X，XS，三星S8和
S9設備。

Draadloze tafellader. 5W, 7,5W, 10W, compact ontwerp met micro-USB-ingang. Voor iPhone 8, X, XS, 
Samsung S8 en S9 apparaten die worden opgeladen door inductie.

Wireless punjač stolova. 5W, 7,5W, 10W, kompaktan dizajn s mikro USB ulazom. Za iPhone 8, X, XS, Samsung 
S8 i S9 uređaje koji naplaćuju indukcijom.

Compatible devices / Appareils compatibles / Aparelhos compatíveis

APPLE IPHONE X, XS & XR
APPLE IPHONE 8
SAMSUNG GALAXY NOTE 8 & 9
SAMSUNG GALAXY S8 & S9
SAMSUNG GALAXY S7 & S7 EDGE
 

XIAOMI MI MIX 3
LG V40 THINQ
LG G7 THINQ
HUAWEI MATE 20
GOOGLE PIXEL 3 (10/2018)

 
GOOGLE NEXUS 5, 6 & 7
SONY XPERIA XZ2 & XZ3
NOKIA LUMIA 950
MOTOROLA MOTO X FORCE
MOTOROLA DROID TURBO 2

Tel: +55 21 3492-3044

Specifications 
Caractéristiques / Especificações

 Input / Entrée / Entrada 5V/2A, 9V/1.67A  

5W, 7.5W, 10WOutpu t / Sortie / Saída 

Package content 
Contenu de l'emballage 
Conteúdo da embalagem:
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PBFLEXQ10GR GRAFITEProduct made in China /Produit fabriqué en Chine
Produto produzido na China

Importado por: 29.253.660/0001-66
 Distribuido por: 29.253.660/0001-66

7 898628 282457

CARMATC10PT PRETO

 WIRELESS CHARGING PAD
 

 
 CHARGEUR DE TABLE SANS FIL

 CARREGADOR DE MESA SEM FIO

POWER MATE 10 5W, 7,5W, 10W 
TURBO

CHARGEUR DE TABLE SANS FIL
CARREGADOR DE MESA SEM FIO

 WIRELESS CHARGING PAD
 
 POWER MATE 10
 
 

INDUTICON
INDUCTION
INDUÇÃO

 MICRO USB INPUT
ENTRÉE MICRO USB

ENTRADA MICRO USB 

ANDROID
& 

iOS

MICRO USB INPUT
ENTRÉE MICRO USB

ENTRADA MICRO USB

FAST CHARGE
CHARGE RAPIDE
CARGA RÁPIDA

LEATHER TEXTURE
TEXTURE DU CUIR

TEXTURA EM COURO



Conecte o carregador sem fio a uma tomada 
elétrica adequada.

Conecte o carregador sem fio a um local 
facilmente acessível para facilitar a desconexão.

Ao usar o carregador sem fio, mantenha-o longe 
do calor e de materiais inflamáveis.

Não tente abrir o carregador sem fio.

Deixe o cabo do carregador sem fio de forma que 
ninguém possa tropeçar.

Mantenha o carregador sem fio longe de crianças.

Desconecte o carregador sem fio da tomada se 
não for usá-lo por um longo período de tempo.

Não use o carregador sem fio se perceber algum 
defeito visível.

Não deixe o carregador sem fio perto de 
dispositivos magnéticos.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

INFORMAÇÕES
DE SEGURANÇA!

 
1 Carregador sem fio
1 Cabo Micro USB 
1 Manual do Usuário 

Embalagem contém:
 



Este dispositivo pode causar interferência prejudicial.

Este dispositivo não deve aceitar qualquer 
interferência 
recebida, incluindo interferência que possa causar 
operação indesejada. O fabricante não é responsável 
por qualquer interferência de rádio ou TV causada por 
modificações não autorizadas neste equipamento.  

AVISO LEGAL DA FCC 

Este dispositivo está em conformidade
com a parte 15 das regras da FCC.

A operação está sujeita às duas
condições a seguir:

Tais modificações podem anular a autoridade do usuário 
para operar o equipamento. Este equipamento foi testado 
e está em conformidade com os limites para um 
dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 
das Regras da FCC. Esses limites são projetados para 
fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial 
em uma instalação residencial. Este equipamento gera, 
usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não 
for instalado e usado de acordo com as instruções, pode 
causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. 
No entanto, não há garantia de que a interferência não 
ocorrerá em uma instalação específica. Se este 
equipamento causar interferência prejudicial à recepção 
de rádio ou televisão, o que pode ser determinado 
ligando e desligando o equipamento, o usuário é 
encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma 
ou mais das seguintes medidas:

1 -

2 -

- 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 obter ajuda ou assistência. 



Tais modificações podem anular a autoridade do usuário 
para operar o equipamento. Segundo os regulamentos da 
Industry Canada, este transmissor de rádio só pode 
operar usando uma antena de um tipo e ganho máximo 
(ou menor) aprovado para o transmissor pela Industry 
Canada. Para reduzir o potencial de interferência de rádio 
para outros usuários, o tipo de antena e seu ganho 
devem ser escolhidos de tal forma que a potência radiada 
isotropicamente equivalente (e.i.r.p.) não seja maior do 
que a necessária para uma comunicação bem sucedida. 

Este dispositivo pode causar interferência prejudicial.

Este dispositivo não deve aceitar qualquer 
interferência 
recebida, incluindo interferência que possa causar 
operação indesejada. O fabricante não é responsável 
por qualquer interferência de rádio ou TV causada por 
modificações não autorizadas neste equipamento.  

A operação está sujeita às duas
condições a seguir:

1 -

2 -

Este dispositivo está em conformidade com a 
Parte 15 das Normas da FCC e com a norma RS5 
isenta de licença da Industry Canada. 

ELIMINAÇÃO DE DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS

Este símbolo indica que o dispositivo 
elétrico e eletrônico deve ser coletado 
separadamente. Este produto é 
designado para coleta separada em 
um ponto de coleta apropriado. Não 
elimine como lixo doméstico.



Se o dispositivo usar baterias, elas devem ser 
removidas do dispositivo e descartadas em um 
centro de coleta apropriado.

Se as baterias não puderem ser removidas, não 
tente fazer isso sozinho, pois isso deve ser feito 
por um profissional qualificado.

A coleta seletiva e a reciclagem ajudam a 
conservar os recursos naturais e a evitar 
conseqüências negativas para a saúde humana e 
o meio ambiente que podem resultar do descarte 
incorreto.

Para mais informações, entre em contato com o 
revendedor ou com as autoridades locais 
responsáveis   pelo gerenciamento de resíduos.

 Suporte de produto:

Dentro de 12 meses a partir da data da 
compra do produto, se houver um problema 
de qualidade definido na garantia, entre em 

contato conosco a qualquer momento.

GARANTIA
1 ANO


