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USB зарядно за кола 

 

  



 

  



Описание 
1. USB кабел (USB-C)  Проверете входното напрежение на вашето 

USB устройство и изходното напрежение на 
USB зарядното устройство, за да се уверите, че 
напреженията съвпадат. Уверете се, че 
общият ток не надвишава номиналния 
изходен ток на USB зарядното устройство. 

 Свържете подходящ кабел за зареждане към 
вашето USB устройство и USB порта. 

Забележка: За да осигурите безопасност и най -
добра работа, използвайте оригиналния кабел за 
зареждане на вашето USB устройство. 

 Свържете щепсела на запалката към 
съединителя на запалката във вашия 
автомобил. USB зарядното устройство ще 
открие най -добрия режим на зареждане и ще 
започне автоматично да зарежда вашето USB 
устройство. 

Забележка: Вашето USB устройство трябва да 
показва, че е в режим на зареждане. 

 Изключете USB зарядното устройство от 
връзката на запалката, когато не се използва 

2. USB порт (USB-C) 

3. Контакт за запалка 

Технически данни 
1. USB кабел (USB-C) 15W / 5V-3A (макс.) 

2. USB порт (USB-C) 15W / 5V-3A (макс.) 

Обща продукция 15W (макс.) 

 

  



Безопасност 

Обща безопасност 
 Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете 

ръководството за бъдещи справки. 

 Производителят не носи отговорност за последващи щети на имущество или 

хора, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна 

употреба на устройството. 

 Устройството може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица 

с физически, сензорни, умствени или двигателни увреждания или с липса на 

опит и знания, ако те са под наблюдение или са инструктирани как да 

използват устройството по безопасен начин и разбират включените 

опасности. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и 

поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. 

 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте 

устройството за други цели, освен описаните в ръководството. 

 Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако 

устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете. 

 Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте 

устройството на открито. 

 Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте 

устройството за търговски цели. 

 Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и 

басейни. 

 Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други 

съдове, съдържащи вода. 

 Не използвайте таймер или отделна система за дистанционно управление, 

която автоматично включва устройството. 

Електрическа безопасност 

 

 За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря само 

от оторизиран техник, когато е необходим сервиз. 

 Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако 

възникне проблем. 

 Не използвайте устройството, ако захранващият кабел или щепселът са 

повредени или дефектни. Ако захранващият кабел или щепселът са 



повредени или дефектни, те трябва да бъдат сменени от производителя или 

оторизиран сервизен агент. 

 Преди употреба винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е същото 

като напрежението на табелката с данни на устройството. 

 Не премествайте устройството, като дърпате захранващия кабел. Уверете се, 

че захранващият кабел не може да се оплете. 

 Не потапяйте устройството, захранващия кабел или щепсела във вода или 

други течности. 

 Не оставяйте устройството без надзор, докато щепселът е свързан към 

електрическата мрежа. 

 Не използвайте удължителен кабел. 

Почистване и поддръжка 
ВНИМАНИЕ! 

 Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството, 

извадете щепсела от контакта и изчакайте, докато устройството се охлади. 

 Не използвайте почистващи разтворители или абразиви. 

 Не почиствайте вътрешността на устройството. 

 Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи 

правилно, сменете го с ново устройство. 

 Не потапяйте устройството във вода или други течности. 

 Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. Изсушете 

добре устройството с чиста, суха кърпа 

  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   
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