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Descrição geral da função

O Carregador rápido de 30W XQZ-UC1 reduz o tempo de carregamento dos dispositivos Xperia que suportam USB
Power Delivery.

Nota
Quando carregar um dispositivo com o Carregador rápido de 30W XQZ-UC1, utilize sempre o cabo USB Type-C que vinha
incluído com o carregador quando o comprou.
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Descrição geral do equipamento
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Porta USB1.
Cabo USB Type-C2.
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Carregamento

Carregar o seu dispositivo com o carregador
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Ligue uma extremidade do cabo USB Type-C à porta USB do carregador.1

Ligue o carregador a uma tomada elétrica.2

Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do seu dispositivo. A bateria do seu dispositivo começa a
carregar.

Quando o seu dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o carregador da tomada elétrica e desligue o cabo
do seu dispositivo, puxando-o para fora a direito. Certifique-se de que não dobra o conector.
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Informações gerais

AC-0540-EU/AC-0540-UK

AC-0540-UK

Antes de utilizar, leia o folheto intitulado “Informações importantes” fornecido separadamente.

Este “Guia de ajuda” é publicado pela Sony Corporation ou pela empresa subsidiária local, sem qualquer garantia. A
Sony Corporation poderá efetuar melhorias e alterações neste “Guia de ajuda”, que se revelem necessárias devido a
erros tipográficos, inexatidão das informações atuais ou melhoramentos em programas e/ou equipamento, a qualquer
momento e sem aviso prévio. Essas alterações serão incorporadas nas novas edições deste “Guia de ajuda”.

Todos os direitos reservados.

©2021 Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão

Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica

Sony é uma marca comercial ou marca comercial registada da Sony Corporation.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente
documento são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Visite https://www.xperiainfo.com/ para obter mais informações.

Todas as ilustrações utilizadas servem apenas de referência e podem não representar o acessório real com exatidão.
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FCC Statement (AC-0540-JP)

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to
operate this equipment.

“Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures: 
- Reorient or relocate the receiving antenna.  
- Increase the separation between the equipment and receiver.  
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.”

Supplier’s Declaration of Conformity  
Trade Name : Sony  
Model : AC-0540-JP  
Responsible Party : Sony Electronics Inc.  
Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.  
Telephone Number : 858-942-2230
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