Uživatelská příručka

Dvojitá nabíječka USB do auta

AN430
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Úvod
Nabíjení bez starostí
Po připojení do zásuvky pro zapalovač umožňuje Nabíječka do auta AN430 nabíjet až
dvě zařízení zároveň. Přiložený kabel USB Type-C™ můžete použít k nabíjení různých
zařízení Xperia™, náhlavních souprav Bluetooth®, tabletů a jiné elektroniky. K portům
USB nabíječky můžete také připojit kabel USB a nabít jiné kompatibilní zařízení.
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Kabel USB Type-C™
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Port USB
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Port USB
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Oznamovací indikátor
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Zástrčka
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Nabíječka do auta – použití
Nabíjení zařízení
Nabíjení vašeho zařízení pomocí nabíječky Nabíječka do auta
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Připojte konektor USB Type-C™ k zařízení, které chcete nabít.
Připojte konektor USB Type-A k portu USB nabíječky Nabíječka do auta.
Připojte zástrčku Nabíječka do auta do zapalovače cigaret ve vozidle. Oznamovací
kontrolka se rozsvítí a zůstane rozsvícená po dobu, co bude nabíječka k dispozici.
Chcete-li nabít druhé zařízení, připojte kabel USB do portu USB na nabíječce
Nabíječka do auta. Druhý konec kabelu připojte ke druhému zařízení.
Nabíječka Nabíječka do auta bude fungovat správně, pouze pokud bude zcela zapojena do
zásuvky zapalovače cigaret a bude plně ve stylu s konektory anody a katody.
V některých autech je nutné nejprve zapnout zapalování, pouze pak bude zásuvka na
zapalovače napájená.
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Právní informace
Sony AN430
Před použitím si přečtěte samostatně dodaný leták Důležité informace.
Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost
bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností
v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications
Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské
příručky.
Všechna práva vyhrazena.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation.
Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné
známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.
Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému příslušenství.
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