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Johdanto
Toimintojen yleiskuvaus
Langaton lataustelakka lataa nopeasti ja langattomasti seuraavat laitteet:
•

Xperia XZ2.
Voit ladata laitetta pysty- tai vaakasuunnassa.

Laitteen yleiskuvaus

1

Vaakasuuntainen kiinnityspaikka

2

Langattoman lataamisen alue

3

Pystysuuntainen kiinnityspaikka

4

Laitteen kiinnityskieleke

5

Teline

6

Merkkivalo
• Valkoinen valo: laitetta ladataan
• Punaisena vilkkuva valo latausvirhe

7

Laturin ja USB Type-C™ -kaapelin portti
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Lataustelakan käyttäminen
Aloittaminen
Aseta laite lataustelakkaan pysty- tai vaakasuunnassa.
Laitteen asettaminen lataustelakkaan pystysuunnassa

•

Aseta kieleke kiinnityspaikkaan kuvan osoittamalla tavalla.
Laitteen asettaminen lataustelakkaan vaakasuunnassa

•

Aseta kieleke kiinnityspaikkaan kuvan osoittamalla tavalla.

Lataaminen
Jos haluat ladata puhelintasi langattomasti, sinun täytyy yhdistää lataustelakka
virtalähteeseen. Muista poistaa puhelimen suojakannet, kun lataat langattomasti.
•
•
•
•

Vältät ylikuumenemisen ja vauriot toimimalla seuraavasti:
Älä aseta puhelimen ja lataustelakan väliin mitään esineitä, esimerkiksi
metalliesineitä tai magneetteja. Ne voivat häiritä latausta, aiheuttaa
ylikuumenemista tai vaurioittaa laitteita.
Älä aseta lataustelakan päälle sirukortteja tai magneettijuovallisia kortteja, sillä ne
saattavat mennä rikki tai demagnetisoitua.
Älä peitä lataustelakkaa millään. Jos peität lataustelakan, sen ilmanvaihto ei ehkä
toimi kunnolla.
Älä anna lataustelakan pölyyntyä, vaan pidä se puhtaana.
Lataustelakan magneetista johtuen puhelimen kompassi ei toimi, kun puhelin on
lataustelakan päällä.
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Puhelimen lataaminen

1
2
3

4

Liitä USB Type-C -kaapeli laturiin.
Liitä kaapelin toinen pää lataustelakan USB Type-C -porttiin.
Aseta puhelin lataustelakkaan siten, että puhelimen ja lataustelakan
langattoman lataamisen alueet koskettavat toisiaan. Aseta puhelin
lataustelakan langattoman lataamisen alueelle oikein, jotta lataus sujuu
mahdollisimman nopeasti.
Kun lataus alkaa, puhelimen ja lataustelakan merkkivalot syttyvät. Puhelimen
näytöllä näytetään latauskuvake.
Yhteensopiva laturi on UCH12.

Puhelimen asettaminen langattomaan lataustelakkaan

•
•

Aseta puhelin langattomaan lataustelakkaan siten, että molemmat laitteet ovat
samansuuntaisesti.
Jos lataat vaakasuunnassa, aseta puhelin siten, että virtapainikkeen sisältävä
puhelimen reuna osoittaa ylöspäin (kuvan osoittamalla tavalla). Jos puhelimen
virtapainike koskettaa lataustelakkaa, puhelin on väärinpäin. Tässä tapauksessa
lataaminen ei toimi.
Jos lataus ei ala, siirrä puhelinta hieman vasemmalle tai oikealle.
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Oikeudelliset tiedot
Sony WCH20
Lue erikseen toimitettava Tärkeitä tietoja -lehtinen ennen laitteen käyttämistä.
Sony Mobile Communications Inc. tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän
käyttöoppaan ilman mitään takuita. Sony Mobile Communications Inc. saattaa
tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätäsmällisten tietojen tai
laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja
muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään
käyttöohjeen uusiin painoksiin.
Kaikki oikeudet pidätetään.
©2018 Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium
Sony on Sony Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
USB Type-C™ ja USB-C™ USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.
Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta,
pidätetään. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
Lisätietoja on osoitteessa www.sonymobile.com.
Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa
tarkasti itse lisälaitetta.
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Declaration of Conformity for WCH20
Hereby, Sony Mobile declares that the equipment type AC-0090 is in
compliance with Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU. The full text of the
EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://
www.compliance.sony.de/
С настоящото Sony Mobile декларира, че радиосъоръжение тип AC-0090 е в
съответствие с Директива; 2014/30/ЕС, 2014/35/EC. Цялостният текст на ЕС
декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa AC-0090 u skladu s
Direktivom; 2014/30/EU, 2014/35/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile tímto prohlašuje, že radiové zařízení typ AC-0090 je v souladu se
směrnicí; 2014/30/EU, 2014/35/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k
dispozici na této internetové adrese: http://www.compliance.sony.de/
Hermed erklarer Sony Mobile, at radioudstyrstypen AC-0090 er i
overensstemmelse med direktiv; 2014/30/EU, 2014/35/EU. EUoverensstemmelseserklaringens fulde tekst kan findes pa folgende
internetadresse: http://www.compliance.sony.de/
Hierbij verklaart Sony Mobile dat het type radioapparatuur AC-0090 conform is
met Richtlijn; 2014/30/EU, 2014/35/EU. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Käesolevaga deklareerib Sony Mobile, et käesolev raadioseadme tüüp AC-0090
vastab direktiivi; 2014/30/ЕL, 2014/35/EL nouetele. ELi vastavusdeklaratsiooni
täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://
www.compliance.sony.de/
Sony Mobile vakuuttaa, että radiolaitetyyppi AC-0090 on direktiivin; 2014/30/EU,
2014/35/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen
teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://
www.compliance.sony.de/
Le soussigné, Sony Mobile, déclare que l’équipement radioélectrique du type
AC-0090 est conforme a la directive; 2014/30/UE, 2014/35/UE. Le texte complet
de la déclaration UE de conformité est disponible a l’adresse internet suivante:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Mobile, dass der Funkanlagentyp AC-0090 der Richtlinie;
2014/30/EU, 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EUKonformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://
www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Mobile, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός AC-0090 πληροί
τους όρους της οδηγίας; 2014/30/ЕE, 2014/35/EE. Το πλήρες κείμενο της
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile igazolja, hogy a AC-0090 típusú rádióberendezés megfelel a;
2014/30/EU, 2014/35/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.compliance.sony.de/
Il fabbricante, Sony Mobile, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio AC-0090 e
conforme alla direttiva; 2014/30/EU, 2014/35/EU. Il testo completo della
dichiarazione di conformita UE e disponibile al seguente indirizzo Internet: http://
www.compliance.sony.de/
Ar šo Sony Mobile deklarē, ka radioiekārta AC-0090 atbilst Direktīvai; 2014/30/ЕS,
2014/35/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta
vietnē: http://www.compliance.sony.de/
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Mes, Sony Mobile, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipas AC-0090 atitinka
Direktyvą; 2014/30/ЕS, 2014/35/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.compliance.sony.de/
Il-Kumpanija Sony Mobile tiddikjara li t-tagħmir tar-radju tat tip AC-0090 huwa
konformi mad-Direttiva; 2014/30/EU, 2014/35/EU. It-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta’
konformita tal-UE huwa disponibbli f’dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://
www.compliance.sony.de/
Herved erklarer Sony Mobile at radioutstyr typen AC-0090 er i samsvar med
direktiv; 2014/30/EU, 2014/35/EU. EU-erklaring fulltekst finner du pa Internett
under: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AC-0090 jest
zgodny z dyrektywą; 2014/30/UE, 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE
jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://
www.compliance.sony.de/
O(a) abaixo assinado(a) Sony Mobile declara que o presente tipo de equipamento
de rádio AC-0090 está em conformidade com a Diretiva; 2014/30/UE,
2014/35/UE. O texto integral da declaraçao de conformidade está disponível no
seguinte endereço de Internet: http://www.compliance.sony.de/
Prin prezenta, Sony Mobile declară că tipul de echipament radio AC-0090 este în
conformitate cu Directiva; 2014/30/UE, 2014/35/UE. Textul integral al declarației
UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://
www.compliance.sony.de/
Sony Mobile potrjuje, da je tip radijske opreme AC-0090 skladen z Direktivo;
2014/30/EU, 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na
naslednjem spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-0090 je v súlade so
smernicou; 2014/30/ЕÚ, 2014/35/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii
na tejto internetovej adrese: http://www.compliance.sony.de/
Por la presente, Sony Mobile declara que el tipo de equipo radioeléctrico AC-0090
es conforme con la Directiva; 2014/30/UE, 2014/35/UE. El texto completo de la
declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.compliance.sony.de/
Härmed försäkrar Sony Mobile att denna typ av radioutrustning AC-0090
överensstämmer med direktiv; 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fullständiga texten
till EU-försäkran om överensstämmelse finns pa följande webbadress: http://
www.compliance.sony.de/
Bu belgeyle, Sony Mobile Communications Inc., AC-0090 tipi telsiz cihazının
2014/30/EU, 2014/35/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB
Uygunluk beyanının tum metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: http://
www.compliance.sony.de/
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