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Înainte de a folosi acest aparat, citiţi cu atenţie manualul, pe care vă rugăm să
îl păstraţi pentru a putea fi consultat ulterior.

ATENŢIE

Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
AVERTIZARE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în
mod expres în acest manual pot conduce la scoaterea aparatului din uz.

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice
vechi (Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state
europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care
pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţii din ţările în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku
Tokyo, Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă
rugăm să apelaţi la adresa menţionată în documentele separate pentru service
sau garanţie.
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Mod de utilizare
Aveţi grijă să încărcaţi dispozitivul în timp ce motorul maşinii este în stare de
funcţionare. Dacă dispozitivul rămâne cuplat la mufa de conectare a brichetei
de maşină, când motorul nu funcţionează, este posibil ca energia bateriei
maşinii să fie consumată.
Note
• Aveţi grijă ca adaptorul USB pentru încărcarea acumulatoarelor de la
bateria maşinii să fie corect instalat, astfel încât să nu afecteze funcţionarea
acceleratorului sau a schimbătorului de viteze.
• Nu conectaţi şi nu încărcaţi dispozitivul când maşina se deplasează.

1 Cuplaţi adaptorul USB pentru încărcarea acumulatoarelor de la
bateria autovehiculului la mufa destinată brichetei de maşină.
Indicatorul POWER devine luminos, de culoare verde.

2 Conectaţi adaptorul USB pentru încărcarea acumulatoarelor

de la bateria maşinii la un dispozitiv AV (audio/video) portabil
reîncărcabil USB (spre exemplu un Network Walkman* etc.)
prin intermediul cablului USB furnizat împreună cu acest
dispozitiv.
Instalaţi echipamentul într-un loc sigur.
* “Walkman” este marcă de comerţ înregistrată a Sony Corporation care
reprezintă produse stereo cu căşti.

Indicator POWER

Cablu USB furnizat împreună cu
dispozitivul pentru conectarea adaptorului

3 Porniţi operaţia de încărcare la dispozitiv.

Este posibil să nu trebuiască pornită operaţia de încărcare (consultaţi
manualul de instrucţiuni al dispozitivului conectat).
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Când nu folosiţi adaptorul USB pentru încărcarea
acumulatoarelor de la bateria maşinii

Pentru a evita consumul inutil de energie a bateriei maşinii, decuplaţi acest
aparat de la mufa pentru bricheta autovehiculului când nu îl folosiţi.

Când opriţi motorul maşinii

Decuplaţi acest aparat de la mufa pentru bricheta autovehiculului ori de câte
ori motorul este oprit. În funcţie de tipul de maşină, chiar dacă motorul este
oprit, este posibil ca alimentarea cu energie electrică să nu fie oprită automat.
Într-un astfel de caz, menţinerea aparatului cuplat la mufa pentru brichetă poate
consuma în mod inutil bateria autovehiculului.
Note
• Cuplaţi ferm adaptorul la mufa pentru bricheta de maşină.
• Este posibil ca acest aparat să nu se potrivească la mufa pentru bricheta
maşinii, în funcţie de forma sau de poziţia respectivei mufe.
• Aşezaţi în siguranţă dispozitivul conectat, astfel încât să nu se deplaseze în
cazul frânării bruşte.
• Aveţi grijă să aşezaţi în aşa fel cablul USB încât să nu incomodeze conducătorul
autovehiculului, să nu se încurce din cauza mişcărilor pasagerilor şi să nu se
deterioreze la reglarea poziţiei scaunelor maşinii etc.
• Nu smulgeţi şi nu trageţi de cablul USB când acesta este cuplat la aparat.
Este posibil să apară disfuncţionalităţi sau să se rupă cablul.
• Nu folosiţi dispozitivul în spaţii cu umezeală ridicată sau unde poate fi udat
cu lichide pentru a evita incendiile sau şocurile electrice.
• Nu este garantată funcţionarea aparatului în cazul în care este utilizat un hub
USB sau un cablu de extensie USB. Urmaţi metoda de conectare indicată
pentru echipamentul A/V (Audio/Video), de exemplu Network Walkman
etc.
• Acest aparat se poate încălzi în timpul utilizării. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
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Înlocuirea siguranţei
Dacă acest aparat nu funcţionează corespunzător, verificaţi siguranţa încorporată
în conectorul brichetei de maşină.
Dacă siguranţa este arsă, aceasta trebuie înlocuită.
Siguranţă

Pentru a monta

Pentru a demonta
Mufă pentru
bricheta maşinii

Capăt conector

1 Decuplaţi aparatul de la mufa pentru bricheta maşinii.
2 Detaşaţi capătul conector, rotindu-l antiorar.
3 Demontaţi siguranţa.
4 Verificaţi siguranţa.
Dacă siguranţa este arsă, treceţi la Pasul 5.
Dacă siguranţa nu este arsă, treceţi la Pasul 6.

5 Montaţi o siguranţă nouă.

Utilizaţi o siguranţă cu caracteristicile adecvate, aşa cum sunt notate în
compartimentul pentru siguranţă al acestui aparat (1 A, 125 V, 20 mm).

6 Introduceţi o siguranţă nouă.
7 Montaţi la loc capătul conector rotindu-l în sens orar până ce
este ferm fixat.

Note
• Utilizarea unei siguranţe cu amperaj mai mare decât cel indicat poate conduce
la deteriorări semnificative sau chiar la declanşarea unui incediu.
• Nu folosiţi o bucată de fir electric în loc de siguranţă.
• Dacă siguranţa înlocuită se arde din nou, consultaţi dealer-ul dvs.
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Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Decuplaţi aparatul de la mufa pentru bricheta maşinii dacă nu doriţi să fie
utilizat. Pentru decuplare, prindeţi aparatul propriu-zis şi trageţi-l uşor în
afară. Nu trageţi niciodată de cablul cu care este conectat aparatul.
• Dacă vreun lichid sau vreun obiect solid pătrunde în interiorul aparatului,
decuplaţi dispozitivul de la mufa pentru bricheta autovehiculului şi duceţi-l
pentru a fi verificat de o persoană calificată, înainte de a-l utiliza.
Instalare
Nu aşezaţi adaptorul USB pentru încărcarea acumulatoarelor de la bateria
maşinii în spaţii :
– unde este supus la temperaturi extreme,
– unde este supus la radiaţii solare directe,
– aflate în apropierea surselor de căldură,
– unde este supus la vibraţii sau şocuri mecanice,
– unde este mult praf.
Funcţionare
• Verificaţi dacă tensiunea şi curentul adaptorului corespund cu cele ale
dispozitivului USB de încărcat.
• Pentru siguranţă, dacă este prea mare curentul de intrare, aparatul se va opri
automat.
• Pentru a evita deteriorarea, aveţi grijă ca aparatul să nu cadă pe jos şi să nu
sufere un alt fel de şoc mecanic.
• După utilizare, decuplaţi aparatul de la mufa brichetei de maşină şi de la
echipamentul de încărcat.
• Decuplaţi aparatul de la mufa brichetei de maşină prinzând corpul propriu-zis al acestuia. Nu trageţi de cablul de conectare la echipament.
• Pentru a evita scurtcircuitarea, nu atingeţi cu obiecte metalice bornele
aparatului sau conectorul.
• Ţineţi seama că datele stocate de echipamentul AV (Audio/Video) conectat la
acest dispozitiv se pot pierde sau pot fi deteriorate dacă motorul maşinii este
pornit sau oprit când aparatul este cuplat la mufa brichetei autovehiculului.
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Curăţare
• Curăţaţi aparatul cu o bucată de pânză moale şi uscată. Dacă aparatul se
murdăreşte foarte tare, ştergeţi-l cu o pânză uşor umezită într-o soluţie slabă
de detergent, după care uscaţi suprafaţa cu o pânză uscată.
• Nu utilizaţi nici un fel de solvent cum ar fi alcool, tiner sau benzină deoarece
se poate deteriora carcasa aparatului.
• Dacă folosiţi vreo substanţă chimică de curăţare, citiţi cu atenţie intrucţiunile
de utilizare care însoţesc produsul respectiv.
• Dacă este stropită carcasa aparatului cu orice fel de solvent, cum ar fi un
insecticid, sau dacă aceasta rămâne în contact mult timp cu obiecte de
cauciuc sau de vinil, este posibil să i se deterioreze finisajul.

Specificaţii
Tensiunea de intrare :
12 / 24 V curent continuu (doar pentru maşini cu împământare negativă)
Tensiunea nominală la ieşire :
5,0 V curent continuu
Intensitatea nominală a curentului la ieşire :
500 mA
Dimensiuni :

Masă :
aproximativ 37 g
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.

