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مقدمه
شارژ کردن آسان
شارژر خودرو  AN430به شما اجازه میدهد تا دو دستگاه را از سوکت فندک سیگار خودرو به
صورت همزمان شارژ کنید .میتوانید از کابل ™ USB Type-Cعرضه شده برای شارژ طیفی از
دستگاههای ™ ،Xperiaهدستهای ® ،Bluetoothتبلتها و غیره استفاده کنید .همچنین می
توانید یک کابل  USBرا به درگاههای  USBموجود روی شارژر برای شارژ سایر دستگاههای
سازگار متصل کنید.
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کابل ™USB Type-C

۲

درگاه USB

۳

درگاه USB

۴

چراغ اعلان

۵

دوشاخه برق
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استفاده از شارژر خودرو
شارژ کردن دستگاهها
شارژ کردن دستگاه با استفاده از شارژر خودرو
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رابط ™ USB Type-Cرا به دستگاهی متصل کنید که میخواهید شارژ کنید.
یک سر رابط  USB Type-Aرا به درگاه  USBشارژر خودرو بزنید.
دوشاخه برق شارژر خودرو را به سوکت فندک خودرو وصل کنید .چراغ اعلان روشن می
شود و تا زمانی که برق وجود داشته باشد روشن میماند.
برای شارژ دستگاه دوم ،یک کابل  USBرا به درگاه  USBموجود شارژر خودرو وصل کنید.
انتهای دیگر کابل را به دستگاه دوم متصل کنید.
برای اینکه شارژر خودرو به درستی کار کند ،باید کاملا ً در سوکت فندک ماشین قرار گرفته باشد و در تماس
کامل با آند و کاتد رابطها باشد.
در برخی از خودروها ،احتراق باید قبل از اینکه برق در فندک سیگار در دسترس قرار بگیرد ،روشن شده
باشد.
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اطلاعات قانونی
Sony AN430
قبل از استفاده ،لطفاً دفترچه اطلاعات مهم که به طور جداگانه عرضه میشود را مطالعه کنید.

این راهنمای کاربر بدون ضمانت و توسط  .Sony Mobile Communications Incیا شرکت محلی وابسته آن انتشار یافته
است .ممکن است  .Sony Mobile Communications Incدر هر زمان و بدون اطلاع قبلی اصلاحات و تغییراتی را جهت رفع
اشکالات نوشتاری ،نادرستی اطلاعات فعلی یا به دلیل بهبود برنامهها و/یا تجهیزات در این دفترچه راهنمای کاربر انجام
دهد .اما چنین تغییراتی در نسخههای جدید این راهنمای کاربر درج خواهد شد.
کلیه حقوق محفوظ است.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
 Sonyعلامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده  Sony Corporationاست.
نام همه محصولات و شرکتهایی که در اینجا ذکر شده علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده صاحبان آنهاست .کلیه
حقوقی که صراحتاً به آنها اشاره نشده محفوظ است .کلیه علائم تجاری جزو اموال مالکان آنها به شمار میرود.
برای اطلاعات بیشتر از  www.sonymobile.comدیدن کنید.
همه تصاویر فقط جنبه راهنمایی دارد و ممکن است تصویر واقعی دستگاه نباشد.
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