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Introdução
Carregamento fácil
O Carregador para carros AN430 permite que você carregue até dois dispositivos ao
mesmo tempo com o soquete do acendedor de cigarros do seu carro. Você pode usar
o cabo USB Type-C™ fornecido para carregar uma série de dispositivos Xperia™, fones
de ouvido Bluetooth®, tablets e muito mais. Você também pode conectar um cabo USB
às portas USB do carregador para carregar outros dispositivos compatíveis.
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Plugue de energia
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Usando o Carregador para carros
Carregar dispositivos
Para carregar um dispositivo usando o Carregador para carros
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Ligue o conector USB Type-C™ ao dispositivo que deseja carregar.
Ligue o conector USB Type-A à porta USB do Carregador para carros.
Ligue o plugue de energia do Carregador para carros ao soquete do acendedor
de cigarros do carro. A luz de notificação acende e permanece acessa quando
houver energia disponível.
Para carregar um segundo dispositivo, ligue um cabo USB à porta USB disponível
do Carregador para carros. Conecte a outra extremidade do cabo ao segundo
dispositivo.
Para que o Carregador para carros funcione corretamente, ele deve estar inserido até o fim no
soquete do acendedor de cigarros, em contato total com os polos positivo e negativo do
conector.
Em alguns carros, a ignição deve ser ligada para que a energia fique disponível no acendedor
de cigarros.
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Informações jurídicas
Sony AN430
Antes da utilização, leia o folheto Informações importantes fornecido separadamente.
Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem
nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste Manual do usuário necessárias em decorrência de erros
tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos podem
ser efetuadas pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas
alterações serão incorporadas às novas edições deste Manual do usuário.
Todos os direitos reservados.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
Sony é uma marca comercial ou uma marca registrada da Sony Corporation.
Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos
respectivos proprietários. Todos os direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados.
Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.
Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.
Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar o acessório real com precisão.
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