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•	When	charging	a	Galaxy	Watch,	update	
the	Galaxy	Watch	to	the	latest	software.	
If	the	latest	software	is	not	installed,	the	
charging	speed	may	be	slow.

•	 If	you	use	the	wireless	charger	in	areas	
with	weak	network	signals,	you	may	
lose	network	reception.

•	 The	charger	should	remain	close	to	the	
electric	socket	and	easily	accessible	
while	charging.

Indicator light identification
The	indicator	light	alerts	you	to	the	wireless	
charger’s	status.

Colour Status

Flashing red	
→	green	→	
orange

When	connected	to	a	power	
outlet

Red When	charging

Green When	fully	charged

Flashing red When	not	charging	properly	
due	to	a	general	error

Flashing 
orange

When	not	charging	properly	
due	to	an	unapproved	charger

•	Do	not	place	the	mobile	device	or	
Galaxy	Watch	on	the	wireless	charger	
when	conductive	materials,	such	as	
metal	objects	and	magnets,	are	placed	
between	the	mobile	device	or	Galaxy	
Watch	and	the	wireless	charger.

The	mobile	device	or	Galaxy	Watch	may	
not	charge	properly	or	may	overheat,	or	
the	mobile	device,	Galaxy	Watch,	or	the	
cards	may	be	damaged.

•	Wireless	charging	covers	are	sold	
separately.

•	Depending	on	the	location	of	the	
wireless	charging	coil	of	the	mobile	
device	or	Galaxy	Watch,	your	mobile	
device	or	Galaxy	Watch	may	not	charge	
properly.

•	Wireless	charging	may	not	work	
properly	if	you	have	attached	a	thick	
case	to	your	mobile	device.	If	your	case	
is	thick,	remove	it	before	placing	your	
mobile	device	on	the	wireless	charger.

•	 If	you	connect	a	charger	to	the	mobile	
device	during	wireless	charging,	
the	wireless	charging	feature	will	be	
unavailable.

•	 The	Gear	S2	does	not	support	the	
wireless	charging	feature.
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English
•	 Please	read	this	guide	before	using	the	device	
to	ensure	safe	and	proper	use.

•	 Images	may	differ	in	appearance	from	the	
actual	product.	Content	is	subject	to	change	
without	prior	notice.	Visit	www.samsung.com	
to	view	device	information,	the	latest	guide,	
and	more.

•	 Before	using	the	wireless	charger,	make	sure	
it	is	compatible	with	your	mobile	device	or	
Galaxy	Watch.

•	 Your	consumer	rights	are	governed	by	the	law	
of	the	country	in	which	you	purchased	the	
product.	Please	contact	your	service	provider	
for	more	information.

Colour Status

Off

When	the	mobile	device	or	
Galaxy	Watch	is	removed	from	
the	wireless	charger	or	when	
the	wireless	charger	is	not	
connected	to	a	power	outlet

•	 If	the	indicator	light	does	not	work	as	
described,	disconnect	the	charger	from	
the	wireless	charger	and	reconnect	it.

•	 The	indicator	light	may	work	differently	
depending	on	the	mobile	device,	
wireless	charging	cover,	or	Galaxy	
Watch.

Fast wireless charging
To	begin	fast	wireless	charging,	place	a	mobile	
device	that	supports	fast	wireless	charging	on	the	
wireless	charger.	For	more	information,	refer	to	
the	mobile	device’s	user	manual.

Use	only	Samsung-approved	charger	
provided	with	the	device	(12	V/2.1	A).

Device layout
Wireless	charging	
surface	(left)

Wireless	charging	
surface	(right)

Charging	coil Charger	port	
(Type-C)

Indicator	light Fan	vent

Using the wireless charger
1.	 Connect	the	charger	to	the	wireless	charger.

When	the	charger	is	correctly	connected	
to	the	wireless	charger,	the	indicator	light	
flashes	red,	green,	and	orange,	and	then	
turns	off.

2.	 Place	a	supported	mobile	device	on	the	
wireless	charging	surface	(left)	or	wireless	
charging	surface	(right).	( )
Or,	place	a	supported	Galaxy	Watch	on	the	
wireless	charging	surface	(right).	( )
Charging	will	begin	when	the	charging	coil	
comes	into	contact	with	the	wireless	charging	
coil	of	the	mobile	device	or	Galaxy	Watch.

•	 Check	the	charging	icon	displayed	
on	the	screen	of	the	mobile	device	or	
Galaxy	Watch	for	the	charging	status.

•	 The	fan	rotates	during	wireless	
charging.

•	Galaxy	Watch	does	not	support	the	fast	
wireless	charging	feature.

•	When	you	charge	two	mobile	devices	
(besides	the	Galaxy	Watch)	at	the	same	
time,	you	cannot	use	fast	wireless	
charging	2.0.	(Fast	wireless	charging	
2.0:	10	W	or	more	of	wireless	charging	
with	a	Samsung	genuine	certificated	
charger)

Safety information
Read	all	safety	information	before	using	the	
device	to	ensure	safe	and	proper	use.	To	view	
the	full	safety	information,	refer	to	the	Samsung	
website.
Use manufacturer-approved batteries, 
chargers, accessories, and supplies
Do not touch the device with wet hands
Do not drop or cause an impact to the charger 
or the device
The device can be used in locations with an 
ambient temperature of 0 °C to 35 °C. You can 
store the device at an ambient temperature 
of -20 °C to 50 °C. Using or storing the device 
outside of the recommended temperature 
ranges may damage the device or reduce the 
battery’s lifespan

•	 If	you	place	a	Galaxy	Watch	with	both	
connecting	straps	together	on	the	
wireless	charging	surface,	the	Galaxy	
Watch	may	not	charge	because	the	
charging	coil	is	not	coming	into	contact	
with	the	wireless	charging	coil	of	the	
Galaxy	Watch.

•	When	conductive	materials	are	placed	
on	the	wireless	charger,	noise	may	
occur	from	the	wireless	charger.

3.	 When	the	mobile	device	or	Galaxy	Watch	is	
fully	charged,	remove	the	mobile	device	or	
Galaxy	Watch	from	the	wireless	charger.

•	Use	only	Samsung-approved	charger	
provided	with	the	device	(12	V/2.1	A).

Precautions for mobile device or Galaxy 
Watch charging
•	Do	not	place	the	mobile	device	on	the	
wireless	charger	with	a	credit	card	or	
radio-frequency	identification	(RFID)	
card	(such	as	a	transportation	card	or	
a	key	card)	placed	between	the	back	
of	the	mobile	device	and	the	mobile	
device	cover.

Prevent the multipurpose jack, the small end 
of the charger, and the fan vent from coming 
into contact with conductive materials, such 
as liquids, dust, metal powders, and pencil 
leads
Do not cover or block the device’s fan vent
Do not allow children or animals to chew or 
suck the device
Do not disassemble, modify, or repair your 
device
Magnetic stripe cards, including credit cards, 
phone cards, passbooks, and boarding passes, 
may be damaged by magnetic fields

Español (Castellano)
•	 Lea	esta	guía	antes	de	utilizar	el	dispositivo	a	fin	
de	garantizar	el	uso	correcto	y	seguro.

•	 Es	posible	que	las	imágenes	no	sean	
exactamente	iguales	al	producto	real.	El	
contenido	está	sujeto	a	cambio	sin	previo	aviso.	
Ingrese	en	www.samsung.com	para	ver	datos	
sobre	el	dispositivo,	la	última	guía	y	muchas	
cosas	más.

•	 Antes	de	utilizar	el	cargador	inalámbrico,	
asegúrese	de	que	sea	compatible	con	el	
dispositivo	móvil	o	con	el	Galaxy	Watch.

•	 Sus	derechos	como	consumidor	se	encuentran	
regidos	por	la	ley	del	país	en	el	cual	haya	
adquirido	el	producto.	Para	solicitar	más	
información,	comuníquese	con	su	proveedor	
de	servicios.

•	 Favor	de	leer	el	manual	de	usuario	antes	de	
operar	el	equipo.

Diseño del dispositivo
Base	de	carga	
inalámbrica	
(izquierda)

Base	de	carga	
inalámbrica	
(derecha)

Bobina	de	carga Puerto	del	
cargador	(tipo	C)

Luz	indicadora Ventilación

Uso del cargador inalámbrico
1.	 Conecte	el	cargador	al	cargador	inalámbrico.

Cuando	el	cargador	esté	conectado	al	
cargador	inalámbrico,	la	luz	indicadora	será	
intermitente	y	pasará	de	rojo,	a	verde	y	a	
naranja	hasta	apagarse.

2.	 Coloque	un	dispositivo	móvil	compatible	
sobre	la	base	de	carga	inalámbrica	(izquierda)	
o	la	base	de	carga	inalámbrica	(derecha).	( )
O	bien,	coloque	el	Galaxy	Watch	sobre	la	base	
de	carga	inalámbrica	(derecha).	( )
La	carga	comienza	cuando	la	bobina	de	
carga	entra	en	contacto	con	la	bobina	de	
carga	inalámbrica	del	dispositivo	móvil	o	de	
Galaxy	Watch.

•	 Compruebe	el	icono	de	carga	que	
aparece	en	la	pantalla	del	dispositivo	
móvil	o	de	Galaxy	Watch	para	verificar	
el	nivel	de	carga.

•	 El	ventilador	gira	durante	la	carga	
inalámbrica.

•	 Si	coloca	un	Galaxy	Watch	con	ambas	
bandas	de	conexión	juntas	sobre	la	
base	de	carga	inalámbrica,	es	posible	
que	el	Galaxy	Watch	no	se	cargue	
ya	que	la	bobina	de	carga	no	entra	
en	contacto	con	la	bobina	de	carga	
inalámbrica	de	Galaxy	Watch.

•	 Es	posible	que	el	cargador	inalámbrico	
genere	ruido	al	colocarle	materiales	
conductivos.

3.	 Cuando	el	dispositivo	móvil	o	el	Galaxy	Watch	
esté	completamente	cargado,	desconéctelos	
del	cargador	inalámbrico.

•	Utilice	solo	los	cargadores	aprobados	
por	Samsung	que	se	proveen	con	el	
dispositivo	(12	V/2,1	A).

Precauciones para la carga del 
dispositivo móvil o Galaxy Watch
•	No	coloque	el	dispositivo	móvil	sobre	
el	cargador	inalámbrico	si	hay	una	
tarjeta	de	crédito	o	una	tarjeta	de	
identificación	de	radiofrecuencia	
(RFID)	(como	una	tarjeta	de	transporte	
o	tarjeta	de	ingreso)	entre	la	parte	
posterior	del	dispositivo	móvil	y	la	
cubierta	del	dispositivo	móvil.

•	No	coloque	el	dispositivo	móvil	o	
el	Galaxy	Watch	sobre	el	cargador	
inalámbrico	cuando	haya	materiales	
conductores,	como	imanes	y	objetos	
de	metal,	entre	el	dispositivo	móvil	o	el	
Galaxy	Watch	y	el	cargador	inalámbrico.

Es	posible	que	el	dispositivo	móvil	o	el	
Galaxy	Watch	no	se	carguen	en	forma	
apropiada	o	se	sobrecalienten,	o	que	el	
dispositivo	móvil,	el	Galaxy	Watch	o	las	
tarjetas	se	dañen.

•	 Las	cubiertas	de	carga	inalámbrica	se	
venden	por	separado.

•	 Según	la	ubicación	de	la	bobina	de	
carga	inalámbrica	del	dispositivo	móvil	
o	del	Galaxy	Watch,	es	posible	que	el	
dispositivo	móvil	o	el	Galaxy	Watch	no	
se	carguen	correctamente.

•	 La	carga	inalámbrica	podría	no	
funcionar	correctamente	si	el	
dispositivo	móvil	posee	una	carcasa	
muy	gruesa.	Si	la	carcasa	es	gruesa,	
retírela	antes	de	colocar	el	dispositivo	
móvil	sobre	el	cargador	inalámbrico.

•	 Si	conecta	un	cargador	al	dispositivo	
móvil	durante	la	carga	inalámbrica,	la	
función	de	carga	inalámbrica	no	estará	
disponible.

•	Gear	S2	no	admite	la	función	de	carga	
rápida	inalámbrica.

•	 Al	realizar	la	carga	de	un	Galaxy	Watch,	
actualícelo	con	la	última	versión	del	
software.	Si	no	se	instala	la	última	
versión	del	software,	es	posible	que	la	
velocidad	de	carga	sea	más	lenta.

•	 Si	utiliza	el	cargador	inalámbrico	en	
lugares	con	poca	señal	de	red,	podría	
perder	la	señal.

•	 El	cargador	deberá	permanecer	cerca	
de	la	toma	eléctrica,	y	deberá	poder	
acceder	a	él	fácilmente	mientras	el	
dispositivo	se	esté	cargando.

Identificación de la luz indicadora
La	luz	indicadora	le	comunica	el	estado	del	
cargador	inalámbrico.

Color Estado

Rojo 
parpadeante	
→	verde	→	
naranja

Al	conectar	el	dispositivo	a	una	
toma	eléctrica

Rojo Durante	la	carga

Verde Una	vez	que	la	carga	está	
completa

Intermitente 
rojo

Si	no	se	carga	correctamente	
debido	a	un	error	general

Intermitente 
naranja

Si	no	se	carga	correctamente	
debido	a	un	cargador	no	
aprobado

Apagado

Al	retirar	el	dispositivo	móvil	o	
el	Galaxy	Watch	del	cargador	
inalámbrico	o	si	el	cargador	
inalámbrico	no	se	encuentra	
conectado	a	una	toma	eléctrica

•	 Si	la	luz	indicadora	no	funciona	de	
acuerdo	con	la	descripción,	desconecte	
el	cargador	del	cargador	inalámbrico	y	
vuelva	a	conectarlo.

•	 La	luz	indicadora	podría	funcionar	en	
forma	diferente	según	el	dispositivo	
móvil	o	la	cubierta	de	carga	
inalámbrica	o	el	Galaxy	Watch.

Carga rápida inalámbrica
Para	iniciar	la	carga	rápida	inalámbrica,	coloque	
un	dispositivo	móvil	que	admita	la	carga	rápida	
inalámbrica	sobre	el	cargador	inalámbrico.	Para	
obtener	más	información,	consulte	el	manual	del	
usuario	del	dispositivo	móvil.

Utilice	solo	los	cargadores	aprobados	
por	Samsung	que	se	proveen	con	el	
dispositivo	(12	V/2,1	A).

•	 El	Galaxy	Watch	no	admite	la	función	
de	carga	rápida	inalámbrica.

•	No	puede	utilizar	la	carga	inalámbrica	
rápida	2.0	cuando	carga	dos	
dispositivos	móviles	(además	del	
Galaxy	Watch)	al	mismo	tiempo.	(Carga	
inalámbrica	rápida	2.0:	10	W	o	más	de	
carga	inalámbrica	con	un	cargador	
Samsung	genuino	certificado)

Información sobre seguridad
Lea	toda	la	información	sobre	seguridad	antes	
de	utilizar	el	dispositivo	a	fin	de	garantizar	el	
uso	correcto	y	seguro.	Para	ver	la	información	
completa	sobre	seguridad,	consulte	el	sitio	web	
de	Samsung.
Use baterías, cargadores, accesorios e 
insumos aprobados por el fabricante
No toque el dispositivo con las manos 
mojadas
No golpee ni deje caer el cargador o el 
dispositivo
El dispositivo puede utilizarse en lugares 
con temperatura ambiente de entre 0 °C y 
35 °C, puede almacenar el dispositivo a una 
temperatura ambiente de -20 °C a 50 °C, usar 
o almacenar el dispositivo fuera de los rangos 
de temperatura sugeridos puede ocasionar 
daños al dispositivo o reducir la vida útil de 
la batería.
Evite que el enchufe multiuso, el extremo 
pequeño del cargador y el orificio del 
ventilador entren en contacto con materiales 
conductores tales como líquidos, polvo, 
polvos metálicos y minas de lápiz
No cubra ni obstaculice la ventilación del 
dispositivo

No permita que los niños o las mascotas 
muerdan o laman el dispositivo
No desarme, modifique ni repare el 
dispositivo
Las tarjetas con banda magnética, como 
tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, 
libretas de ahorros y pases de abordaje, 
pueden dañarse a causa de los campos 
magnéticos

Português (Brasil)
•	 Leia	esse	manual	antes	de	usar	o	acessório	para	
garantir	o	uso	adequado	e	seguro.

•	 As	imagens	podem	ser	diferentes	da	aparência	
real	do	produto.	O	conteúdo	está	sujeito	a	
alterações	sem	qualquer	aviso	prévio.	Visite	
o	site	www.samsung.com.br	para	mais	
informações	sobre	o	acessório,	o	manual	mais	
recente	e	muito	mais.

•	 Antes	de	usar	o	carregador	sem	fio,	certifique-
se	de	que	ele	é	compatível	com	o	seu	
smartphone	ou	Galaxy	Watch.

•	Os	seus	direitos	de	consumidor	são	
gerenciados	pelas	leis	do	país	onde	você	
adquiriu	o	produto.	Por	favor	entre	em	contato	
com	a	sua	operadora	de	serviços	para	mais	
informações.
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IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Esta	garantia	substitui	todas	as	outras	garantias	
expressas	ou	tácitas,	incluindo	sem	limitação,	
garantias	tácitas	de	comercialização	e	adequação	
a	um	fim	específico.	Em	hipótese	alguma	a	
SAMSUNG	será	responsável	por	indenização	
superior	ao	preço	da	compra	do	aparelho,	
por	qualquer	perda	de	uso,	perda	de	tempo,	
inconveniência,	prejuízo	comercial,	perda	
de	lucros	ou	economias,	por	outros	danos	
diretos	ou	indiretos,	decorrentes	do	uso	ou	
impossibilidade	de	uso	do	produto.	Esta	Garantia	
fica	automaticamente	cancelada	na	ocorrência	
de	qualquer	uma	das	hipóteses	do	item	III.

(i)	Falhas	no	funcionamento	do	produto	
decorrentes	da	falta	de	fornecimento	ou	
problemas	e/ou	insuficiência	no	fornecimento	
de	energia	elétrica,	tais	como	oscilações	de	
energia	elétrica	que	ultrapassem	os	limites	de	
operação	estabelecidos	no	Manual	de	Usuário	
ou	insuficiente	para	o	ideal	funcionamento	
do	produto.	(j)	Serviços	e/ou	despesas	de	
manutenção	e/ou	limpeza	do	produto.	(k)	
Falhas	no	funcionamento	normal	do	produto	
decorrentes	da	falta	de	limpeza	e	excesso	de	
resíduo,	ou	ainda,	decorrente	da	existência	
de	objetos	em	seu	interior,	estranhos	ao	seu	
funcionamento	e	finalidade	de	utilização.	(l)	A	
SAMSUNG	não	se	responsabiliza	por	bloqueios	
do	dispositivo,	aplicativos	e/ou	contas,	causados	
por	perda	de	senha,	padrão,	PIN	ou	outro	
método	de	segurança	de	acesso.
(m)	Perda	de	dados,	aplicativos	ou	mídias	
resultante	do	reparo	do	produto.	(n)	Problemas	
causados	por	vírus	ou	aplicativos	de	terceiros.	
(o)	Falha	em	backup	ou	qualquer	outra	falha	
em	manter	os	aplicativos	e	dados	contidos	no	
produto.	(p)	Alteração	no	Software	Original	do	
produto	através	de	instalação	de	Software	ou	
Sistema	Operacional	não	oficial.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA
A	garantia	não	cobre:	(a)	Defeitos	ou	danos	
resultantes	do	uso	irregular	do	produto	pelo	
cliente,	como:	superfícies	plásticas	e	outras	peças	
expostas,	arranhadas,	trincadas	ou	quebradas,	
limpeza,	em	desacordo	com	o	Manual	do	Usuário,	
bem	como	derramamento	de	alimentos	ou	
líquidos	de	qualquer	natureza;	(b)	Defeitos	ou	
danos	decorrentes	de	testes,	instalação,	alteração,	
modificação	de	qualquer	espécie	em	nossos	
produtos,	bem	como	o	reparo	realizado	por	outras	
oficinas	que	não	sejam	Autorizadas	SAMSUNG	
para	este	produto;	(c)	Quebra	ou	danos	que	não	
foram	constatados	no	ato	da	aquisição;
(d)	Produtos	que	tenham	tido	o	número	de	série	
removido,	adulterado	ou	tornado	ilegível;		
(e)	Defeitos	e	danos	decorrentes	da	utilização	de	
componentes	não	compatíveis	e	não	originais	
com	o	produto	SAMSUNG;	(f )	Defeitos	e	danos	
causados	por	agentes	naturais	(enchente,	maresia,	
descarga	elétrica	e	outros),	exposição	excessiva	
ao	calor,	vapor	ou	a	umidade;	(g)	Desempenho	
insatisfatório	do	produto	devido	à	instalação	ou	
rede	elétrica	local	inadequada.	(h)	Peças	que	se	
desgastam	naturalmente	com	o	uso	regular.		

Caso	o	acessório	apresente	defeito	e	seja	
necessária	a	substituição,	o	novo	acessório	terá	
garantia	pelo	restante	do	prazo	original	ou,	pelo	
menos	por	90	dias	(garantia	legal).	Todos	os	
acessórios	substituídos	se	tornarão	propriedade	
da	SAMSUNG.	Para	maiores	detalhes	entre	em	
contato	com	nossa	central	de	atendimento	ao	
cliente	4004-0000	(Capitais	e	grandes	centros)	e	
0800-124-421	(Demais	cidades	e	regiões).

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA
A	SAMSUNG	não	assume	qualquer	obrigação	
ou	responsabilidade	por	acréscimos	ou	
modificações	desta	garantia,	salvo	se	efetuadas	
por	escrito	em	caráter	oficial.	A	SAMSUNG	não	
será	de	forma	alguma	responsável	por	qualquer	
acessório	que	não	seja	de	seu	fornecimento,	que	
anexado	ou	usado	com	seus	aparelhos,	ou	pelo	
funcionamento	de	seus	aparelhos	ou	acessórios	
com	outros	que	não	os	fornecidos	pela	SAMSUNG.	
Tais	acessórios	estão	expressamente	excluídos	da	
garantia,	e	a	SAMSUNG	não	será	responsável	por	
quaisquer	danos	causados	ao	produto	resultantes	
de	tais	fatos.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE 
GARANTIA
A	SAMSUNG	ELETRÔNICA	DA	AMAZÔNIA	
LTDA.	(SAMSUNG)	garante	o	produto	acima	
identificado	contra	defeitos	de	material,	em	
condições	normais	de	uso,	pelo	prazo	de	3	
(três)	meses	legais,	contados	a	partir	da	data	de	
aquisição,	ou	da	data	da	entrega	do	produto,	
identificada	pela	Nota	Fiscal	de	venda	ao	
Consumidor	Final	do	produto,	emitida	no	Brasil	
por	um	revendedor	autorizado	pela	SAMSUNG.	
Um	período	superior	poderá	ser	concedido	pelo	
revendedor	emissor	da	nota	fiscal.		
Apenas	o	revendedor	autorizado	SAMSUNG	
poderá	efetuar	a	substituição	do	acessório	dentro	
do	prazo	de	garantia,	quando	este	for	adquirido	
separadamente.

Para obter informações adicionais sobre 
este produto ou localizar o serviço 
autorizado mais próximo de você, contate 
o nosso Serviço de Atendimento ao 
Consumidor.
Nós estamos aqui para ajudar.
4004 - 0000 (Capitais e grandes centros)
0800 - 124-421 (Demais regiões)
Site: www.samsung.com.br

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG 
PARA

ACESSÓRIOS ADQUIRIDOS NAS
REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL 

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO 
REVENDEDOR
Revendedor: _____________________________
 
_________________________________________

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será 
válida se este Certificado de Garantia for 
completamente preenchido no ato da 
compra pelo revendedor e apresentado 
junto com a Nota Fiscal original de venda 
deste acessório 

Acessório EP-P5200
Nº de série eletrônico

Nº da Nota Fiscal:  ________________________

Data da Compra:  _________________________

DADOS DO COMPRADOR
Nome:  __________________________________
 
_________________________________________

Endereço:  _______________________________
 
_________________________________________

Telefone: _________________________________

Pilhas	e	baterias,	após	seu	uso,	
não	devem	ser	jogadas	em	lixo	
comum.
Para	evitar	riscos	à	saúde	pública	
e	ao	meio	ambiente,	realize	
o	descarte	ambientalmente	
adequado,	em	uma	Autorizada	
Samsung.

Este	produto	está	homologado	pela	Anatel	de	
acordo	com	os	procedimentos	regulamentados	
para	avaliação	da	conformidade	de	produtos	
para	telecomunicações	e	atende	aos	requisitos	
técnicos	aplicados.	
Este	equipamento	não	tem	direito	à	proteção	
contra	interferência	prejudicial	e	não	pode	
causar	interferência	em	sistemas	devidamente	
autorizados.

http://www.anatel.gov.br

Eliminação correta deste produto
Esta	marca	exibida	no	produto	
ou	no	seu	material	indica	que	ele	
não	deve	ser	descartado	junto	
com	outros	lixos	domésticos	no	
final	da	sua	vida	útil.	Para	impedir	
danos	ao	ambiente	ou	à	saúde	
pública	devido	a	descartes	não	
controlados,	este	produto	deverá	
ser	separado	de	outros	tipos	de	lixo	
e	reciclado	de	forma	responsável,	
para	promover	uma	reutilização	
sustentável	dos	recursos	materiais.	
Os	usuários	que	desejarem	
descartar	estes	produtos	de	forma	
segura	para	o	meio	ambiente	
deverão	procurar	os	postos	de	
recolhimento	nos	centros	de	
serviço	autorizado	da	Samsung.

Evite que o conector multifuncional, a 
extremidade menor do carregador e a 
ventoinha entrem em contato com materiais 
condutores, tais como líquidos, poeira, 
poeiras metálicas e pontas de lápis
Não cubra nem obstrua a ventoinha do 
acessório
Não deixe que crianças ou animais mastiguem 
ou suguem o acessório
Não desmonte, modifique ou faça reparos em 
seu aparelho
Cartões magnéticos, incluindo cartões de 
crédito, cartões telefônicos, carteiras virtuais 
e cartões de embarque podem ser danificados 
por campos magnéticos

Informações de segurança
Leia	as	informações	de	segurança	antes	de	
utilizar	o	acessório	de	forma	a	garantir	o	uso	
adequado	e	seguro.	Para	todas	as	informações	
de	segurança,	consulte	a	página	da	Samsung	
na	internet.
Utilize baterias, carregadores, acessórios 
fornecidos e aprovados pelo fabricante
Não toque no acessório com as mãos 
molhadas
Não deixe cair nem cause impactos no 
carregador ou no acessório
O acessório pode ser usado em locais com 
temperatura ambiente entre 0 °C e 35 °C.  
O acessório pode ser guardado em locais com 
temperatura ambiente entre -20 °C e 50 °C. 
Usar ou guardar o acessório em ambientes 
com temperaturas difrentes das indicadas 
poderá danificá-lo

•	 Se	a	luz	indicadora	não	funcionar	como	
informado	desconecte	o	carregador	do	
carregador	sem	fio	e	volte	a	conectá-lo.

•	 A	luz	indicadora	pode	funcionar	de	
forma	diferente,	dependendo	do	
smartphone,	da	capa	do	carregador	
sem	fio	ou	do	Galaxy	Watch.

Carregamento rápido sem fio
Para	iniciar	o	carregamento	rápido	sem	fio,	
coloque	um	smartphone	compatível	com	
esta	função	no	carregador	sem	fio.	Para	mais	
informações,	consulte	o	manual	do	usuário	do	
smartphone.

Utilize	somente	o	carregador	aprovado	
pela	Samsung	fornecido	com	o	acessório	
(12	V/2,1	A).

•	O	Galaxy	Watch	não	é	compatível	com	a	
função	de	carregamento	rápido	sem	fio.

•	Quando	dois	dispositivos	móveis	
(exceto	o	Galaxy	Watch)	são	carregados	
ao	mesmo	tempo,	não	é	possível	utilizar	
o	carregamento	rápido	sem	fio	2.0.	
(Carregamento	rápido	sem	fio	2.0:	10	
W	ou	mais	de	carregamento	sem	fio	
com	um	carregador	Samsung	original	
e	certificado)

Identificação da luz indicadora
A	luz	indicadora	informa	o	status	do	carregador	
sem	fio.

Cor Status

Piscando em 
vermelho	
→	verde	→	
laranja

Quando	conectado	a	uma	
tomada	elétrica

Vermelho Carregando

Verde Totalmente	carregado

Piscando em 
vermelho

Quando	não	estiver	
carregando	corretamente	
devido	a	um	erro	geral

Piscando em 
laranja

Quando	não	estiver	
carregando	corretamente	
devido	ao	uso	de	um	
carregador	não	aprovado

Desligado

Quando	o	smartphone	ou	o	
Galaxy	Watch	é	retirado	do	
carregador	sem	fio	ou	quando	
o	carregador	sem	fio	não	está	
conectado	em	uma	tomada	
elétrica

•	 Capas	de	carregadores	sem	fio	são	
vendidas	separadamente.

•	O	smartphone	ou	o	Galaxy	Watch	
poderão	não	carregar	corretamente,	
dependendo	da	posição	da	bobina	de	
carregamento	sem	fio.

•	O	carregamento	sem	fio	poderá	não	
funcionar	corretamente	se	houver	uma	
capa	mais	grossa	no	smartphone.	Se	a	
capa	for	grossa,	retire-a	antes	de	colocar	o	
seu	smartphone	no	carregador	sem	fio.

•	 Se	você	conectar	um	carregador	no	
smartphone	durante	o	carregamento	sem	
fio,	a	função	de	carregamento	sem	fio	
ficará	indisponível.

•	O	Gear	S2	não	é	compatível	com	a	função	
de	carregamento	sem	fio.

•	 Ao	carregar	um	Galaxy	Watch,	atualize-o	
para	o	software	mais	recente.	Se	o	
software	mais	recente	não	estiver	
instalado,	a	velocidade	de	carregamento	
poderá	ser	mais	lenta.

•	 Se	você	usar	o	carregador	sem	fio	em	
áreas	onde	o	sinal	de	rede	é	fraco,	você	
poderá	não	ter	recepção	de	rede.

•	O	carregador	deve	permanecer	próximo	
da	tomada	e	acessível	durante	o	
carregamento.

•	Utilize	somente	o	carregador	aprovado	
pela	Samsung	fornecido	com	o	
acessório	(12	V/2,1	A).

Precauções no carregamento do 
smartphone ou do Galaxy Watch
•	Não	coloque	o	smartphone	no	
carregador	sem	fio,	junto	com	um	
cartão	de	crédito	ou	cartão	de	
identificação	por	radiofrequências	
(RFID)	(tal	como	um	cartão	de	
transporte	ou	crachá)	entre	a	parte	de	
trás	do	smartphone	e	a	capa.

•	Não	coloque	o	smartphone	ou	o	
Galaxy	Watch	no	carregador	sem	fio	
quando	materiais	condutores,	como	
objetos	metálicos	e	ímãs,	estiverem	
entre	o	smartphone	ou	o	Galaxy	Watch	
e	o	carregador	sem	fio.

O	smartphone	ou	o	Galaxy	Watch	
poderão	não	carregar	corretamente,	
superaquecer	ou	serem	danificados,	
juntamente	com	os	cartões.

•	 Verifique	o	ícone	de	carregamento	
exibido	na	tela	do	smartphone	ou	
do	Galaxy	Watch	para	ver	o	status	de	
carregamento.

•	 A	ventoinha	gira	durante	o	
carregamento	sem	fio.

•	 Se	você	colocar	um	Galaxy	Watch	
com	as	pulseiras	unidas	na	superfície	
de	carregamento	sem	fio,	ele	poderá	
não	carregar	porque	a	bobina	de	
carregamento	não	estará	em	contato	
com	a	bobina	de	carregamento	sem	fio	
do	Galaxy	Watch.

•	Quando	materiais	condutores	são	
colocados	sobre	o	carregador	sem	fio,	
ele	pode	emitir	ruídos.

3.	 Quando	o	smartphone	ou	o	Galaxy	Watch	
estiver	totalmente	carregado,	retire-o	do	
carregador	sem	fio.

Visão geral do acessório
Superfície	de	
carregamento	
sem	fio	(esquerda)

Superfície	de	
carregamento	
sem	fio	(direita)

Bobina	de	
carregamento

Conector	do	
carregador	
(Tipo	C)

Luz	indicadora Ventoinha

Usar o carregador sem fio
1.	 Conecte	o	carregador	no	carregador	sem	fio.

Ao	conectar	o	carregador	corretamente,	a	luz	
indicadora	pisca	nas	cores	vermelho,	verde	e	
laranja	e	depois	desliga.

2.	 Coloque	um	aparelho	móvel	compatível	na	
superfície	de	carregamento	sem	fio	(esquerda)	
ou	na	superfície	de	carregamento	sem	fio	
(direita).	( )
Como	alternativa,	coloque	um	Galaxy	Watch	
compatível	na	superfície	de	carregamento	
sem	fio	(direita).	( )
O	carregamento	começará	quando	a	bobina	
de	carregamento	entrar	em	contato	com	
a	bobina	de	carregamento	sem	fio	do	
smartphone	ou	do	Galaxy	Watch.

http://www.anatel.gov.br

