
Luminária Led com carregador por indução 10W- fast charger

Introdução de Produto-
Obrigado por adquirir nossa luminária led com carregador por indução. Ela adota IC de carga rápida de 
ponta, com seu design luxuoso e compacto, pode ser compatível com qualquer telefone celular com o 
padrão QI (Com a tecnologia Qi, você consegue carregar seu smartphone ou tablet sem a necessidade de 
fio. Basta você colocar o dispositivo sobre a base e ele será carregado ali). Perfeitamente compatível com 
Samsung,e celulares Apple com sistema de carga por indução, para economizar mais tempo de forma 
eficaz e melhorar sua experiência de carregamento.

Esboço do Produto-

Dispositivos Aplicáveis
 1. Dispositivos com receptor sem fio de carga rápida / carga normal integrado (Samsung Note 8, iPHONE 
8, etc) 
2. Dispositivos com receptor de carregamento sem fio externo (Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 3, Note 
4, HUAWEI, LENOVO, XIAOMI, etc.) 
3. Dispositivos com receptor de carregamento sem fio com sua capa protetora (iPhone 5 / 5s, iPhone 6, 
iPhone 6s, etc.)

Nota: Todos os dispositivos devem ser padrão Qi.

Instruções-



1. Com o carregador já montado insira o fio na entrada usb da luminária e coloque na tomada. A luminária 
irá ligar, o indicador mostra a cor verde em 3 segundos e muda para a cor azul em 15 segundos no modo 
de espera.

2. Coloque seu celular na base carregadora por indução. Os telefones começam a carregar e o indicador 
mostra a cor azul piscando. Assim que os telefones estiverem totalmente carregados, o indicador azul 
continuará aceso.
3. Com um toque leve no interruptor da lâmpada, a lâmpada acenderá, a mesma tem 3 tipos de modo de 
iluminação, luz quente forte, luz fria e luz suave, toque mais 1 vez para desligar luz.

Especificações-
Tensão de entrada: 5V 2ª -  9V 1.67A Eficiência de carregamento: 70% -80%
Potência de entrada: 18 W máx. Potência de saída: 10W Dimensão: 115 * 115 * 10mm

Incluso-
1 * Carregador sem fio + lâmpada LED 
1 * Manual do usuário
1 * cabo USB

Atenção-
1. Mantenha o carregador longe de água ou outro líquido. 
2. Se você precisar encostar o carregador, certifique-se de que ele esteja desligado. 
3. Usando a temperatura do ambiente permanece 1-45 ° C graus.
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