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Funktionsöversikt

En 30W snabbladdare XQZ-UC1 minskar laddningstiden för Xperia-enheter som stödjer USB Power Delivery.

OBS!
När du laddar en enhet med 30W snabbladdarenXQZ-UC1 ska du alltid använda USB Type-C-kabeln som medföljde laddaren
vid köpet.
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Maskinvara – översikt
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USB-port1.
USB Type-C-kabel2.
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Laddning

Ladda din enhet med laddaren
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Anslut ena änden av USB Type-C-kabeln till USB-porten på laddaren.1

Anslut laddaren till ett vägguttag.2

Anslut ena änden av kabeln till USB-porten på enheten. Enhetens batteri börjar laddas.

När enheten är fulladdad, koppla bort laddaren från vägguttaget och kabeln från enheten genom att dra den rakt ut.
Se till att du inte böjer kontakten.
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Allmänt

AC-0540-EU/AC-0540-UK

AC-0540-UK

Innan du använder produkten bör du läsa broschyren Viktig information som tillhandahålls separat.

Den här hjälpguiden publiceras av Sony Corporation eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och
förändringar av den här hjälpguiden som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller
förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Corporation när som helst och utan föregående
meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här hjälpguiden.

Med ensamrätt.

©2021 Sony Corporation

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

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

Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina
respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Alla andra varumärken
tillhör respektive ägare.

Mer information hittar du på https://www.xperiainfo.com.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av tillbehöret.
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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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