
www.samsung.com

User Manual

1 /2016. Rev.2.

Wireless charger

EP-NG930



3

Read me first
Please read this manual 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.

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

Instructional icons

Warning: situations that could cause injury to yourself or others

Caution: situations that could cause damage to your device or other equipment

Notice: notes, usage tips, or additional information
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Getting started

Package contents
Check the product box for the following items:

• 	Wireless charger

• 	Quick start guide

• 	Wireless charging covers and chargers are sold separately.

• 	The items supplied with the device and any available accessories may vary 
depending on the region or service provider.

• 	The supplied items are designed only for this device and may not be compatible 
with other devices.

• 	Appearances and specifications are subject to change without prior notice.

• 	You can purchase additional accessories from your local Samsung retailer. Make 
sure they are compatible with the device before purchase.

• 	Use only Samsung-approved accessories. Using unapproved accessories may cause 
the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.

• 	Availability of all accessories is subject to change depending entirely on 
manufacturing companies. For more information about available accessories, refer 
to the Samsung website.
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Device layout

Charger port

Fan vent

Wireless charging 
surface

Indicator light

Phone support

Charger coil

Charger coil
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Using the wireless charger

Charging your mobile device

Wireless charging

1 Connect a charger to the wireless charger.

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

Use only Samsung-approved chargers (5 V/2 A, 5.3 V/2 A, and 9 V/1.67 A). 
Unauthorised chargers may cause damage or the wireless charger may malfunction.
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2 Place a supported mobile device on the phone support.

Check the charging icon displayed on the mobile device’s screen for the charging status.

• 	Do not place the wireless charging cover solely on the wireless charger. Doing so 
may overheat the wireless charger and cause a fire. It may also result in serious 
burn or device malfunction.

• 	If you place a mobile device on the wireless charger for an extended period, the 
wireless charger may overheat and the fan inside it may turn on.

• 	Do not cover or block the wireless charger’s fan vent.

To charge a mobile device that does not have a built-in wireless charging coil, attach 
a wireless charging cover to the mobile device. Then, place the mobile device on the 
wireless charger.

3 When the mobile device is fully charged, remove it from the wireless charger.

Do not place foreign materials, such as metal objects, magnets, and magnetic stripe 
cards, between the mobile device and the wireless charger. The mobile device may 
not charge properly or may be damaged due to overheating.
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• 	You may need to purchase a charger separately depending on the wireless charger 
you bought.

• 	When the mobile device is not placed on the charging surface properly, or 
depending on the location of the mobile device’s wireless charging coil, your 
mobile device may not charge properly.

• 	Depending on the location of the mobile device’s wireless charging coil, your 
mobile device 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.

• 	When a headset is connected to your mobile device, place the mobile device in 
a landscape position on the wireless charger. If you place the mobile device in a 
portrait position, it may not charge.

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

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

• 	The wireless charger is compatible with Wireless Power Consortium (WPC) certified 
devices.

• 	To save energy, unplug the charger when not in use. The charger does not have a 
power switch, so you must unplug the charger from the electric socket when not in 
use to avoid wasting power. The charger should remain close to the electric socket 
and be easily accessible while charging.

• 	The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily 
accessible.

Fast wireless charging
The wireless charger supports fast wireless charging. To begin fast wireless charging, place a 
mobile device that supports fast wireless charging on the wireless charger.

Use only Samsung-approved chargers that support fast charging (EP-TA20 series 
9 V/1.67 A).

The fan inside the wireless charger operates during fast wireless charging. The fan will 
not operate when this feature is deactivated on your mobile device.
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Activating or deactivating the fast wireless charging feature
The fast wireless charging option will be added in your mobile device’s settings menu when 
you place it on the wireless charger for the first time.

Place the mobile device on the wireless charger. On the Home screen of the mobile device, 
tap Apps → Settings → Accessories, and then tap the Fast wireless charging switch to 
activate or deactivate it. Deactivating this feature will switch the charging mode to normal 
wireless charging and result in slower charging times.

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

Colour Status

Blue → Green →
Cyan

When connected to a power outlet

Blue When charging

Green When fully charged

Cyan When charging at low power (less than 5 V/2 A)

Flashing blue When not charging properly due to a general error

Off
When the mobile device 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 or the 
wireless charging cover.
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Copyright
Copyright © 2016 Samsung Electronics

This manual is protected under international copyright laws.

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form 
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing 
in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of 
Samsung Electronics.

Trademarks
• 	SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.

• 	All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
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شروع استفاده

محتویات جعبه محصول
این موارد باید در جعبه محصول وجود داشته باشد:

• شارژر بدون سیم	
• راهنمای شروع سریع	

• روکش و شارژر بدون سیم جداگانه فروخته می شوند.	
• اقالم ارائه شده به همراه دستگاه و لوازم جانبی موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات 	

متفاوت باشند.
• موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار 	

نباشند.
• ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطالع قبلی تغییر کنند.	
• می توانید لوازم جانبی اضافی را از فروشنده محلی سامسونگ خریداری کنید. قبل از خرید مطمئن 	

شوید که لوازم جانبی با دستگاه سازگار هستند.
• فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده می تواند باعث 	

ایجاد مشکالتی در عملکرد و نقص هایی شود که تحت پوشش ضمانت نامه نیستند.
• در دسترس بودن کلیه لوازم جانبی مشمول تغییراتی است که به شرکت های سازنده وابسته است. برای 	

اطالعات بیشتر درباره لوازم جانبی در دسترس، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.
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نمای کلی دستگاه

درگاه شارژر

پروانه تهويه هوا

سطح شارژ بدون سيم

چراغ نشانگر

پشتيبان تلفن

سيم پيچ شارژ

سيم پيچ شارژ
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استفاده از شارژر بی سیم

شارژ کردن دستگاه تلفن همراه

شارژ بدون سیم

شارژری را به شارژر بدون سیم وصل کنید. 1

وقتی شارژر به درستی به شارژر بدون سیم وصل شود، چراغ نشانگر به رنگ آبی، سبز و فیروزه ای چشمک 
می زند و سپس خاموش می شود.

تنها از شارژرهای تأیید شده سامسونگ )5 ولت/2 آمپر، 5.3 ولت/2 آمپر و 9 ولت/1.67 آمپر( استفاده 
کنید. شارژرهای غیرمجاز ممکن است باعث خرابی و نقص عملکرد شارژر بدون سیم شوند.
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دستگاه تلفن همراه قابل پشتیبانی را روی پشتیبان تلفن قرار دهید. 2

برای اطالع از وضعیت شارژ، نماد شارژ که روی صفحه دستگاه تلفن همراه نمایش داده می شود را بررسی 
کنید.

• درپوش شارژ بدون سیم را مستقیماً روی شارژر بی سیم قرار ندهید. این کار ممکن است باعث گرم 	
شدن بیش از حد شارژر بدون سیم و در نتیجه آتش سوزی شود. همچنین ممکن است باعث سوختگی 

شدید یا نقص عملکرد دستگاه شود.
• اگر دستگاه تلفن همراه را برای مدت طوالنی روی شارژر بی سیم قرار دهید، شارژر بدون سیم بیش از 	

حد داغ میشود و ممکن است فن درون آن روشن شود.
• مسیر پروانه تهویه هوای شارژر بدون سیم را مسدود نکنید و روی آن را نپوشانید.	

برای شارژ کردن دستگاه تلفن همراهی که سیم پیچ شارژر بدون سیم داخلی ندارد، یک روکش شارژ بدون 
سیم به دستگاه تلفن همراه وصل کنید. سپس، دستگاه تلفن همراه را روی شارژر بدون سیم قرار دهید.

زمانی که دستگاه تلفن همراه بطور کامل شارژ شد، آن را از شارژر بدون سیم جدا کنید. 3

از قرار دادن مواد خارجی مانند اشیای فلزی، آهن ربا و کارت های دارای نوار مغناطیسی بین دستگاه تلفن 
همراه و شارژر بدون سیم خودداری کنید. ممکن است دستگاه تلفن همراه به درستی شارژ نشود یا به دلیل 

گرم شدن بیش از حد آسیب ببیند.
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• بسته به شارژر بی سیمی که خریداری کردید ممکن است نیاز باشد شٰارژر جداگانه ای را خریداری 	
کنید.

• زمانی که دستگاه تلفن همراه به درستی بر روی سطح شارژ قرار نگرفته باشد، یا بسته به محل کویل 	
شارژ بدون سیم دستگاه تلفن همراه، ممکن است دستگاه تلفن همراه به درستی شارژ نشود.

• بسته به مکان کویل شارژ بی سیم دستگاه تلفن همراه، ممکن است دستگاه تلفن همراه به درستی شٰارژ 	
نشود.

• اگر کاور دستگاه تلفن همراه شما ضخیم باشد، ممکن است شارژ بدون سیم به درستی عمل نکند. اگر 	
کاور دستگاه تلفن همراهتان ضخیم است، قبل از قرار دادن آن روی شارژر بدون سیم، آن را از کاور 

خارج کنید.
• وقتی یک هدست به دستگاه تلفن همراه شما وصل شد، دستگاه تلفن همراه خود را به صورت افقی روی 	

شارژر بی سیم قرار دهید. اگر دستگاه تلفن همراه خود را به صورت عمودی قرار دهید، ممکن است 
شارژ نشود.

• اگر از شارژر بدون سیم در منطقه ای که آنتن شبکه ضعیفی دارد استفاده می کنید ممکن است اتصال 	
شبکه را از دست بدهید.

• اگر در طی شارژ بدون سیم یک شارژر را به دستگاه تلفن همراه وصل کنید، ویژگی شارژ بدون سیم 	
در دسترس نخواهد بود.

• شارژر بی سیم با دستگاه های مورد تأیید کنسرسیوم شارژ بیسیم )WPC( سازگار است.	
• برای صرفه جویی در مصرف انرژی، بعد از استفاده از شارژر آن را از پریز جدا کنید. شارژر کلید 	

روشن/خاموش ندارد، بنابراین هنگامی که به آن نیاز ندارید، برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی آن را 
از پریز جدا کنید. هنگام شارژ کردن، شارژر باید نزدیک به پریز و به راحتی در دسترس باشد.

شارژ بدون سیم سریع
شارژر بدون سیم از شارژ بدونسیم سریع پشتیبانی می کند. برای شروع شارژ بدون سیم سریع، یک دستگاه تلفن 

همراه که از شارژ بدون سیم سریع پشتیبانی می کند را روی شارژر بدون سیم قرار دهید.

 ،EP-TA20 تنها از شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که از شارژ سریع پشتیبانی می کنند )سری
9 ولت/1.67 آمپر( استفاده کنید.

فن درون شارژر بدون سیم در حین شارژ سریع بدون سیم روشن خواهد بود. زمانی که این ویژگی روی 
دستگاه تلفن همراه غیرفعال است، فن کار نمی کند.
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فعال یا غیرفعال کردن ویژگی شارژ بدون سیم سریع
وقتی دستگاه تلفن همراه خود را برای اولین بار روی شارژ بدونسیم قرار می دهید، گزینه شارژ بدونسیم سریع به 

منوی تنظیمات دستگاه تلفن همراه شما اضافه خواهد شد.

دستگاه تلفن همراه را روی شارژر بدون سیم قرار دهید. در صفحه اصلی دستگاه تلفن همراه خود، روی برنامه ها 
← تنظیمات ← لوازم جانبی ضربه بزنید و سپس روی کلید شارژ بدونسیم سریع ضربه بزنید تا فعال یا غیرفعال 
شود. با غیرفعال کردن این ویژگی حالت شارژ به شارژ بدون سیم عادی می رود و منجر به کندتر شدن شارژ می 

شود.

شناسایی چراغ نشانگر
چراغ نشانگر وضعیت شارژر بدون سیم را به شما هشدار می دهد.

وضعیترنگ
آبی ← سبز ← فیروزه 

وقتی به پریز برق وصل استای

در حال شارژ آبی

کامل شدن شارژسبز

هنگام شارژ با توان کم )کمتر از 5 ولت/2 آمپر(فیروزه ای
به رنگ آبی چشمک می 

به علت یک خطای عمومی به درستی شارژ نمی شودزند

وقتی دستگاه تلفن همراه از شارژر بدون سیم جدا می شود یا وقتی شارژر بدون سیم خاموش
به پریز برق وصل نیست

• اگر چراغ نشانگر طبق شرح کار نمی کند، شارژر را از شارژر بدون سیم جدا کرده و دوباره وصل 	
کنید.

• بسته به نوع دستگاه تلفن همراه یا درپوش شارژ بدون سیم، ممکن است عملکرد چراغ نشانگر متفاوت 	
باشد.
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