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Εισαγωγή
Πληροφορίες για τη βάση Βάση φόρτισης USB Type-C DK60
Η βάση Βάση φόρτισης USB Type-C DK60 είναι ένα αξεσουάρ φόρτισης που έχει
σχεδιαστεί για το τηλέφωνο σας Xperia™. Η βάση τοποθετεί το τηλέφωνό σας
σε μια άνετη γωνία θέασης, προκειμένου να μπορείτε να περιηγείστε στο
περιεχόμενό του ενώ αυτό φορτίζει.
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Βάση φόρτισης
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Προσαρτήσεις για τη συγκράτηση του τηλεφώνου

Η βάση Βάση φόρτισης USB Type-C DK60 δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο πώλησης του
τηλεφώνου ή του φορτιστή. Θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Πριν από τη χρήση,
αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική μεμβράνη από το αξεσουάρ.

Θερμοκρασία λειτουργίας
5°C έως 35°C
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Χρήση της βάσης Βάση φόρτισης
USB Type-C DK60
Χρήση των προσαρτήσεων
Η Βάση φόρτισης USB Type-C DK60 συνοδεύεται από τρεις προσαρτήσεις
διαφορετικού πλάτους. Κάθε προσάρτηση μπορεί να τοποθετηθεί στη Βάση
φόρτισης USB Type-C DK60 και να συγκρατεί το τηλέφωνό σας στη θέση του
κατά τη φόρτισή του. Θα πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη προσάρτηση για
το τηλέφωνό σας, πριν το τοποθετήσετε στη Βάση φόρτισης USB Type-C DK60.

Τύπος
προσάρτησης

Υποστηριζόμενη συσκευή

52B

Xperia XZ
Xperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1
Xperia XZ1, XA1 Plus, XZ2
Xperia XZ1 με προστατευτική θήκη

60A

Xperia X Compact
Xperia XZ με προστατευτική θήκη
Xperia X Compact με προστατευτική θήκη
Xperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1 με προστατευτική
θήκη
Xperia XZ1 Compact, XA2, XA2 Ultra, L2, XZ2 Compact
Xperia XZ1 Compact, XA1 Plus, XA2, XA2 Ultra, XZ2 με
προστατευτική θήκη
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60B

Xperia XZ με Κομψό κάλυμμα με λειτουργία αφής SCTF10 /
Κομψό αναδιπλούμενο κάλυμμα SCSF10
Xperia X Compact με Κομψό κάλυμμα με λειτουργία αφής
SCTF20 / Κομψό αναδιπλούμενο κάλυμμα SCSF20
Xperia XZ με προστατευτική θήκη μεγάλου πάχους
Xperia X Compact με προστατευτική θήκη μεγάλου πάχους
Xperia XZs με Κομψό κάλυμμα με λειτουργία αφής SCTG20 /
Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG20
Xperia XZ Premium με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα
SCSG10
Xperia XA1 με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG30
Xperia XA1 Ultra με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG40
Xperia XZ1 με Κομψό κάλυμμα με λειτουργία αφής SCTG50 /
Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG50
Xperia XZ1 Compact με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα
SCSG60
Xperia XZs, XZ Premium, XA1, XA1 Ultra, L1 με προστατευτική
θήκη μεγάλου πάχους
Xperia XA1 Plus με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSG70
Xperia XA2 Ultra με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSH20
Xperia XA2 με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSH10
Xperia XZ2 με Κομψό κάλυμμα με λειτουργία αφής SCTH40 /
Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα SCSH40
Xperia XZ2 Compact με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα
SCTH50
Xperia L2, XZ2 Compact με προστατευτική θήκη μεγάλου
πάχους

Χωρίς
προσάρτηση

Xperia XZ2 Compact με Κομψή βάση στήριξης και κάλυμμα
SCSH50

Ορισμένες προστατευτικές θήκες ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τις προσαρτήσεις.

Φόρτιση
Για να φορτίσετε το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το Βάση φόρτισης USB
Type-C DK60
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Συνδέστε το άκρο USB Type-C του καλωδίου φορτιστή στη βάση φόρτισης
και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή ή
του φορτιστή τηλεφώνου. Αν χρησιμοποιείτε φορτιστή τηλεφώνου,
συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
Τοποθετήστε την κατάλληλη προσάρτηση μέσα στη βάση φόρτισης.
Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στη βάση ώστε η υποδοχή της βάσης
φόρτισης του τηλεφώνου να βρίσκεται σε επαφή με το βύσμα της βάσης.
Αν δεν είστε βέβαιοι για τη θέση της υποδοχής της βάσης φόρτισης στο τηλέφωνό σας,
ανατρέξτε στον σχετικό οδηγό χρήστη του τηλεφώνου.
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Νομικές πληροφορίες
Sony DK60

Πριν από τη χρήση, διαβάστε το φυλλάδιο Σημαντικές πληροφορίες που
παρέχεται ξεχωριστά.
Αυτός ο οδηγός χρήστη δημοσιεύεται από την Sony Mobile Communications Inc.
ή την τοπική θυγατρική εταιρεία της, χωρίς καμία εγγύηση. Βελτιώσεις και
αλλαγές σε αυτό τον οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών
των τρεχόντων στοιχείων ή βελτιώσεων προγραμμάτων ή/και εξοπλισμού
μπορούν να γίνουν από την Sony Mobile Communications Inc., ανά πάσα στιγμή
και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται
στις νέες εκδόσεις αυτού του οδηγού χρήστη.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
©2016 Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan (Ιαπωνία)
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium (Βέλγιο)
Η επωνυμία Sony αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony
Corporation.
Οι επωνυμίες USB Type-C™ και USB-C™ αποτελούν εμπορικά σήματα του USB
Implementers Forum.
Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν
αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων
τους. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται ρητά στο
παρόν. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των
αντίστοιχων κατόχων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.sonymobile.com.
Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ενδέχεται να
μην αναπαριστούν με ακρίβεια το πραγματικό αξεσουάρ.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Industry Canada Statement
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
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