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BRAINZ WIRELESS CHARGER STAND BAMBOO 
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: 
An eye-catcher for your desk or bedside table! A telephone stand with wireless charging function and indicator light. The 
housing is made of sustainable 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 you set it up: 
Connect the wireless charger to a USB port or a USB adapter in a power source and place your phone on the stand. As soon 
as you have connected the charging mode, a blue-green light will briefly appear. If you put your phone on the stand, the light 
changes to a blue color. This means that the charging mode is working. 

 
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 38541. 
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl  

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


NL 
 

BRAINZ DRAADLOZE STAANDE OPLADER BAMBOO 
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: 
Een eyecatcher voor op je bureau of nachtkastje! Een telefoonstandaard met draadloze laadfunctie en indicatielicht. De 
behuizing 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 stelt u het in:  
Sluit het apparaat aan op een USB-poort of een USB-adapter in een stroombron en plaats uw telefoon op de stand. Zodra u 
de oplaadstand heeft aangesloten er kort een blauwgroen licht. Als u uw telefoon op de stand zet, verandert het licht naar 
een blauwe kleur. Dit betekent dat de oplaadstand werkt. 

 
Draadloos opladen: 
Om draadloos op te laden moet uw telefoon uitgerust zijn met de Qi-technologie. Kijk op www.brainzelectronics.nl om te 
checken of uw telefoon deze technologie bezit. 
 
 

 
 
 
Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38541. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  

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

