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BRAINZ WIRELESS CHARGER CAR PHONE HOLDER 
INSTRUCTION MANUAL  

 
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND 

RETAIN FOR FUTURE USE 
 
This is what you need: 

 USB Cable (included) 

 Ventilation grille clip (included) 

 Threaded mounting ring (included) 

 Ventilation grille in your car to secure the clip 

 USB connection in your car 
 
 
 
Product description: 
With this car kit you are ready for the future. This phone holder opens and closes automatically around the phone. This is 
controlled by a number of sensors. If you want to remove the phone from the car holder, you can do this by a simple touch 
on the back. In addition to holding, a wireless charger is integrated. The holder is firmly attached to the ventilation grille with 
the universal clip. Your phone must be equipped with Qi technology to charge wirelessly. Check www.brainz-electronics.nl to 
check if your phone has this technology. 
 
This is how you set it up: 
Connect the phone holder by plugging the cable into the bottom of the device. Then plug the USB cable into the required 
USB port in your car. Ready? On the back of the device you will find the connection for the clip with which you mount the 
device. Take the clip and put the mounting ring around the round part. This is necessary to properly fix the device. Press the 
round part of the clip into the back of the holder. Then tighten the mounting ring to the device. This ensures that the round 
part of the clip cannot get out of the device. Ready? Then mount the device at the desired location in your car. 
 
Have you installed the car kit in your car? Then you can now place your phone in the holder. The car kit is equipped with a 
sensor. This sensor activates the car kit when you place your phone in front of it. For example, the holders of the car kit slide 
apart to make room for your phone. At this point, place your phone in the holder. The car kit closes the holders the moment 
you have placed your phone in it and clamps it in this way. This way your phone can never fall out of the holder while driving. 
 
Do you want to take your phone out of the holder? No problem. The holders of the car kit separate with a simple touch on 
the back of the device. This makes it easy to get your phone in and out of the charger. 

 
Wireless charging: 
Your phone must be equipped with Qi technology to charge wirelessly. Check www.brainz-electronics.nl to check if your 
phone has this technology. 

 
 

 

 

This manual is applicable for item number 38506. 
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl  

http://www.brainz-electronics.nl/
http://www.brainz-electronics.nl/
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BRAINZ DRAADLOZE TELEFOON AUTOLADER 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 

EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 
 
Dit heeft u nodig:  

 USB Kabel (meegeleverd) 

 Ventilatierooster-clip (meegeleverd) 

 Montagering met schroefdraad (meegeleverd) 

 Ventilatie rooster in uw auto voor het bevestigen van de clip 

 USB aansluiting in uw auto 
 

 

Productomschrijving: 

Met deze carkit ben je klaar voor de toekomst. Deze telefoonhouder opent en sluit zich automatisch om de telefoon heen. 

Dit wordt geregeld  door een aantal sensoren.  Wil je de telefoon uit de carkithouder verwijderen kan dit  door een simpele 

aanraking aan de achterkant. Naast het vasthouden is er een draadloze lader geïntegreerd. De houder wordt stevig bevestigd 

aan het ventilatierooster met de universele clip. Om draadloos op te laden moet uw telefoon uitgerust zijn met de Qi-

technologie. Kijk op www.brainz-electronics.nl om te checken of uw telefoon deze technologie bezit. 

 
Zo stelt u het in: 

Sluit de telefoonhouder aan door de kabel onder in het apparaat te stoppen. Sluit dan de USB-kabel aan in de vereiste USB-

poort in uw auto. Gereed? Aan de achterkant van het apparaat vindt u de aansluiting voor de clip waarmee u het apparaat 

monteert. Pak de clip en doe de montagering om het ronde gedeelte. Dit is noodzakelijk om het apparaat goed vast te 

monteren. Druk het ronde gedeelte van de clip in de achterkant van de houder. Draai vervolgens de montagering goed vast 

aan het apparaat. Dit zorgt ervoor dat het ronde gedeelte van de clip niet uit het apparaat kan raken. Gereed? Monteer dan 

nu het apparaat op de gewenste plek in uw auto. 

Heeft u de carkit gemonteerd in uw auto? Dan kunt u nu uw telefoon in de houder plaatsen. De carkit is uitgerust met een 

sensor. Deze sensor activeert de carkit wanneer u uw telefoon ervoor plaatst. Zo schuiven de houders van de carkit uit elkaar 

om zo ruimte te maken voor uw telefoon. Plaats op dit moment uw telefoon in de houder. De carkit sluit de houders op het 

moment dat u uw telefoon erin heeft geplaatst en klemt hem zo vast. Zo kan uw telefoon nooit uit de houder vallen tijdens 

het rijden.  

Wilt u uw telefoon uit de houder halen? Geen probleem. Met een simpele aanraking op de achterkant van het apparaat gaan 

de houders van de carkit uit elkaar. Zo kunt u gemakkelijk uw telefoon in en uit de lader halen. 

Draadloos opladen: 

Om draadloos op te laden moet uw telefoon uitgerust zijn met de Qi-technologie. Kijk op www.brainz-electronics.nl om te 

checken of uw telefoon deze technologie bezit. 

 
 
Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38506. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  

http://www.brainz-electronics.nl/
http://www.brainz-electronics.nl/

