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BRAINZ POWERBANK + WIRELESS CHARGER 
INSTRUCTION MANUAL  

 
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND 

RETAIN FOR FUTURE USE 
 
This is what you need:  

 USB Cable (included) 

 USB Adapter or power supply (not included) 

 Mobile device equipped with QI technology 
 

 
 
 
 
 
 
Product description: 
This Brainz powerbank and wireless charger combination is made of bamboo and is a real powerhouse. When the power 
bank is fully charged, it can charge up to 3 times a mobile fully (wirelessly)! The power bank is equipped with LED indicators 
that show the current energy level.  
 
The housing of the power bank is made of durable bamboo and comes in a beautiful packaging of recycled kraft material. 
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 to charge it: 
Plug one end of the USB cable into the power bank and the other end into the power supply. The power bank is now 
charging. You can see from the flashing LED lights how full the power bank is at the moment.  
 
The power bank is full when the lights stop flashing. Note: Do not use the wireless charging when the power bank is charging 
itself. This can cause malfunction in the power bank. 
 
This is how you set it up: 
With this power bank you only need to make sure that it is fully charged. If your phone is equipped with Qi technology, you 
can place it directly on the powerbank and then start charging.  
 
Is your phone not equipped with Qi technology? No problem! With the included cable you can still easily charge your phone 
several times. By pressing the on button on the right you can see the current energy level. 

 
 
 
 
 
 
This manual is applicable for item number 38531. 
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl  
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BRAINZ POWERBANK + DRAADLOZE OPLADER 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 

EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 
 

Dit heeft u nodig:  
 USB Kabel (inbegrepen) 

 USB Adapter of voeding (niet inbegrepen) 

 Mobiele telefoon uitgerust met QI technologie 
 
 
 
 
 
 
 
Productomschrijving: 
Deze Brainz powerbank en draadloze oplader combinatie is gemaakt van bamboe en is een echte krachtpatser. Als de 
powerbank volledig is opgeladen kan hij wel tot 3 keer een mobiel volledig (draadloos) opladen! De powerbank is voorzien 
van LED-indicatoren die het huidige energieniveau laten zien.  
 
De behuizing van de powerbank is gemaakt van duurzaam bamboe en wordt geleverd in een mooie verpakking van 
gerecycled kraft materiaal. 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 laadt u het op: 
Stop de ene kant van de USB-kabel in de powerbank, en de andere kant in de voeding. De powerbank laadt nu op. U kunt aan 
de knipperende led-lichten zien hoe vol de powerbank op het moment is. 
 
De powerbank is vol als de lichten stoppen met knipperen. Let op: Gebruik het draadloos opladen niet als de powerbank zelf 
aan het opladen is. Dit kan zorgen voor storing in de powerbank. 
 
Zo stelt u het in:  
Bij deze powerbank hoeft u er alleen voor te zorgen dat hij volledig is opgeladen. Als uw telefoon uitgerust is met Qi-
technologie kunt u deze direct op de powerbang leggen en begint dan met opladen.  
 
Is uw telefoon niet met Qi-technologie uitgerust? Geen probleem! Met het meegeleverde kabeltje kunt u alsnog gemakkelijk 
uw telefoon meerdere malen opladen. Door op het aan-knopje aan de rechterkant te drukken kunt u het huidige 
energieniveau zien.  

 

 

 

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38531. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  

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

