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BRAINZ WIRELESS CAR CHARGER/PAD 
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: 
Special rubber mat with wireless charging function, for example in the car. At the bottom, this item has a special adhesive 
edge to attach it to a dashboard. Between the raised edges it is possible to mount a phone horizontally when it is used for 
navigation through Google Maps, for example.  
 
The raised edges and the anti-slip layer ensure that the phone stays or stands while driving. 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: 
With this wireless charger you place it where you want to use it. This can be in several places: in the car, next to the 
computer / laptop, on the bedside table or any other place. Note that the charging surface requires power to be used. This is 
not a problem with a laptop and computer, they are equipped with a USB port.  
 
If you want to use the charging pad in the car, you must purchase a car USB adapter. If you want to place it in a different 
place, a USB power supply will have to be purchased in order to connect the charging surface to the power. Once the 
wireless charger is connected, you can lay your phone on the surface and it will start charging. 

 
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 38543. 
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 AUTOLADER/PAD 
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: 
Speciale rubberen mat met draadloos laden functie voor onder andere in uw auto. Aan de onderzijde is dit item voorzien van 
een speciale plakrand om deze op een dashboard te bevestigen. Tussen de opstaande randen is het mogelijk een telefoon 
horizontaal te bevestigen wanneer deze gebruikt word voor bijvoorbeeld navigatie via Google Maps.  
 
De opstaande randen en de antislip laag zorgen ervoor dat telefoon blijft liggen of staan tijdens het rijden. 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:  
Deze draadloze oplader legt u op de plaats waar u hem wilt gebruiken. Dit kan op meerdere plekken zijn: in de auto, naast de 
computer/laptop, op het nachtkastje of een andere plaats. Let op dat het oplaadvlak voeding nodig heeft om te gebruikt te 
kunnen worden. Bij een laptop en computer is dit geen probleem, deze zijn uitgerust met een USB-poort.  
 
Als u het oplaadvlak in de auto wilt gebruiken, moet u een auto-USB adapter aanschaffen. Wanneer u hem op een andere 
plek neer wilt leggen, zal er een USB-voeding aangeschaft moeten worden om zo het oplaadvlak op het stroom aan te 
sluiten. Zodra de draadloze oplader is aangesloten, kunt u uw telefoon op het vlak leggen en deze zal dan beginnen met 
opladen. 
 
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 38543. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  

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

