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مقدمة
أصبح الشحن أمرًا سهلا ً
يتيح لك شاحن سيارة  AN430شحن حتى جهازين في وقت واحد من مقبس ولاعة السجائر في
السيارة .يمكنك استخدام كبل ™ USB Type-Cالمرفق لشحن مجموعة من أجهزة ™،Xperia
وسماعات رأس ® ،Bluetoothوالأجهزة اللوحية وغيرها .كما يمكنك توصيل كبل  USBبمنافذ  USBفي
الشاحن لشحن الأجهزة الأخرى المتوافقة.
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الكبل ™USB Type-C
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منفذ USB
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منفذ USB
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ضوء الإشعار
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قابس الطاقة
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استخدام شاحن سيارة
شحن الأجهزة
كيفية شحن جهازك باستخدام شاحن سيارة

1
2
3
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وصل موصل ™ USB Type-Cبالجهاز الذي تريد شحنه.
وصل موصل  USB Type-Aبمنفذ  USBالموجود بـ شاحن سيارة.
وصل مقبس الطاقة شاحن سيارة بمقبس ولاعة السجائر بالسيارة .يضيء ضوء الإشعار ويظل
مضيئًا عند توفر الطاقة.
لشحن جهاز ثانٍ ،وصل كبل  USBبمنفذ  USBالمتاح في شاحن سيارة .وصل الطرف الآخر
للكبل بالجهاز الثاني.
حتى يعمل شاحن سيارة على النحو الصحيح ،يجب إدخاله تمامًا في مقبس ولاعة السجائر وأن يلامس تمامًا
موصل الآنود وموصل الكاثود.
في بعض السيارات ،يجب تشغيل مفتاح الإشعال أولا ً حتى تتوفر الطاقة لولاعة السجائر.
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المعلومات القانونية
Sony AN430
قبل الاستخدام ،يرجى قراءة نشرة المعلومات الهامة المتوفرة بشكل منفصل.

تم نشر دليل المستخدم هذا بواسطة شركة  Sony Mobile Communications Inc.أو شركة محلية تابعة لها ،بدون أي ضمان .ويجوز
لشركة  Sony Mobile Communications Inc.إجراء تحسينات وتغييرات على دليل المستخدم هذا ،والتي أوجبتها الأخطاء الإملائية،
أو حالات عدم الدقة في المعلومات الحالية ،أو التحسينات في البرامج ،و/أو الأجهزة ،وذلك في أي وقت ومن دون إشعار .غير أن هذه
التغييرات سيتم دمجها بالإصدارات الجديدة من دليل المستخدم هذا.
جميع الحقوق محفوظة.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
تعد  Sonyالعلامة التجارية أو العلامة التجارية المُسجلة لشركة .Sony Corporation
كل أسماء المنتجات والشركات المذكورة في هذا الدليل عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكيها المعنيين .أية
حقوق غير مذكورة صراحةً في هذا الدليل محفوظة .جميع العلامات التجارية الأخرى ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.
تفضل بزيارة الموقع  www.sonymobile.comللحصول على مزيد من المعلومات.
جميع الرسوم التوضيحية لأغراض التوضيح فقط وقد لا تشكّل بالتالي وصفًا دقيقًا للملحق الفعلي.
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