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ЗАРЯДНО ЗА КОЛА  
HUAWEI АР31 

 

Кратко ръководство на потребителя 
 
1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
▪ Пазете зарядното от удари и не го изпускайте. 
▪ Не разглобявайте и не отваряйте уреда. 
▪ Пазете уреда далеч от източници на топлина и огън и не го излагайте 

на температури по-високи от 60°C. 
▪ Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина. 
▪ Ако деца използват този уред, то те трябва да бъдат под надзора на 

отговорен за тях възрастен. 
▪ Не мокрете и не потапяйте уреда във вода и други течности. Не 

използвайте този уред във влажна среда за продължителен период от 
време. 

▪ Не използвайте химикали, почистващи препарати или силни 
почистващи препарати за почистване на продукта. 

▪ Не използвайте дата кабели, които са несъвместими със зарядното или 
не са одобрени за употреба със зарядното от производителя. В 
противен случай съществува риск от пожар или експлозия. 

▪ Не поставяйте уреда върху въздушните възглавници или в обсега на 
въздушните възглавници при евентуалното им отваряне. В противен 
случай, ако дадена въздушна възглавница се отвори зарядното може да 
причини наранявания на пътниците в колата.  

 
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
▪ Това зарядно за кола има двоен USB изход. To идва с един порт за бързо 

зареждане и един стандартен порт. То поддържа бързо зареждане на 
телефони с изход от 9 V 2 A и може да зарежда други устройства с изход 
от 5 V 1 A. 

▪ Зарядното е проектирано с много защити срещу късо съединение, 
претоварване и прегряване. 

▪ Това зарядно e съвместимо с множество технологии за бързо 
зареждане. То разполага със смарт чип за автоматично разпределение 
на мощността и е съвместимо с повечето смартфони. 

▪ Съвместимо е с повечето модели автомобили и поддържа широк 
обхват на напрежения –  от 12 V до 24 V. Положителните и 

отрицателните пружини върху зарядното гарантират стабилността и 
сигурността на токовата верига. 

▪ Зарядното се адаптира към различни по размери гнезда за запалки и 
електрически контакти и е съвместимо с повечето модели превозни 
средства. 

▪ Зарядното разполага със скрита пунктирана LED светлина, която ви 
помага да проверите състоянието на зарядното устройство по всяко 
време. 

 
3. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
▪ Поставете зарядното в гнездото на запалката или електрически 

контакт в колата. Ако LED светлината се включи, тя показва, че 
зарядното устройство работи правилно. 

▪ Използвайте дата кабел, за да свържете устройството си към 
зарядното.  

 
4. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
Информация за изхвърляне и рециклиране 

 Символът със зачеркнат кош за отпадъци на Вашия продукт, 
батерия, литература или опаковка ви напомня, че всички 
електронни продукти и батерии трябва да бъдат отнесени до 
специални точки за събиране на отпадъци, в края на техния 
жизнен цикъл; те не трябва да се изхвърлят с обичайния поток 
битови отпадъци. Отговорност на потребителя е да изхвърли 
оборудването в обозначената точка за събиране на отпадъци 

или служба за отделно рециклиране на отпадъчно електрическо и 
електронно оборудване (WEEE) и батерии, съгласно местните закони. 
Правилното събиране и рециклиране на Вашето оборудване помага 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване (EEE) да бъдат 
рециклирани по начин, който съхранява ценни материали и опазва 
човешкото здраве и околната среда, тъй като неправилната работа, 
случайното счупване, повреждане и/или неправилното рециклиране в края 
на жизнения му цикъл може да е вредно за здравето и околната среда. За 
повече информация относно местата и начините за изхвърляне на вашите 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с 
Вашите местни власти, търговци на дребно или службата за депониране на 
битови отпадъци. 
Изхвърлянето на устройството и батериите (ако са включени) са предмет 
към Директивата за преработка на ОЕЕО (Директива 2012/19/ЕC на 
Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци 
от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) текст от значение за ЕИП) 
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и Директива за батериите (Директива 2006/66/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и 
акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на 
Директива 91/157/ЕИО Текст от значение за ЕИП.). Целта на отделянето на 
ОЕЕО и батериите от другите отпадъци е минимизирането на 
потенциалните въздействия върху околната среда и риска за здравето на 
хората.  
Намаляване на опасните вещества 
Това устройство е в съответствие с Регламента REACH (Регламент (ЕО) 
№1907/2006) и Директива RoHS Директива 2011/65/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за 
употребата на определени опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване текст от значение за ЕИП. Батериите (ако са 
включени) са съвместими с Директива 2006/66/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и 
акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на 
Директива 91/157/ЕИО текст от значение за ЕИП. За актуална информация 
за спазването на REACH и RoHS, моля, посетете уебсайта 
http://consumer.huawei.com/certification.  
Заявление за съответствие с нормативите на ЕС 
С настоящото, Huawei Technologies Co., Ltd. декларира, че това устройство е 
в съответствие със съществените изисквания и другите приложими клаузи 
на: 
▪ RoHS Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени 
опасни вещества в електрическото и електронното оборудване Текст от 
значение за ЕИП. 

▪ LVD Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на 
държавите членки за предоставяне на пазара на електрически 
съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 
напрежението, текст от значение за ЕИП. 

▪ EMC Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на 
държавите членки относно електромагнитната съвместимост 
(преработен текст), текст от значение за ЕИП. 

За декларация за съответствие, моля посетете 
http://consumer.huawei.com/certification.  
 
Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg. 
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