
 

                                                                                                                                            Acer Incorporated 

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi 
                                                                                                                                                                          New Taipei City 221, Taiwan 

Декларация за съответствие 

 
Ние, долуподписаните,  

Acer Incorporated (Ейсър инкорпорейтид) 

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan (8Ф, Сек. 1, ул. Ксинтай 5, Ксижи, 

Нов Тайпей 221, Тайван) 

Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com (г-н Ру Ян) 

и, 

Acer Italy s.r.l (Ейсър Италия с.р.л.) 

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy (Виа Лепетит 40, 20020 Линате (Милано) Италия) 

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913 

www.acer.it 

 
Декларираме на наша отговорност, че продуктът: 
Продукт:   Преносим компютър 
Търговска марка:  Acer  
Моделен номер:  Aspire 5 
   

Съответва на следните национални стандарти: 

 EN55022:2006/A1:2007 Class B; EN55024:2010 

 EN301 489-1 V1.9.2; EN301 489-3 V1.4.1; EN301 489-7 V1.3.1; EN301 489-17 V2.2.1;  

EN301 489-24 V1.5.1 

 EN301 511 V9.0.2 

 EN301 908-1 V5.2.1:2011 ; EN 301908-2 V5.4.1 

 EN300 328 V1.7.1 

 EN300 440-1 V1.6.1 ; EN300 440-2 V1.4.1 

 EN 50332-2: 2003 

 EN62311:2008; EN62209-2:2010; EN62479:2010 

 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011 

 EN50581:2012 

 

 
С настоящето декларираме, че горепосоченият продукт покрива предписанията на директивите: EMC 

Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC и RoHS 

Directive 2011/65/EU и Directive 2009/125/EC касаеща екодизайна и енергоспестяващите продукти. 

Продуктът изпълнява съществени изисквания, определени в: 

„Наредба за съществените изсквания и оценяване на съответствието за Електромагнитна 

съвместимост“ и „Радио и телекомуникационно терминално оборудване“ 

Година за поставяне на маркировката за съответствие 2017. 
 
 
 
 
_______________________________                     4 юли 2018 г.          
Ру Ян, Старши мениджър                                     Дата 
Стандартизация, Acer Inc. 
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Предупреждение ОЕЕО 

 

Директивата на Европейския парламент и съвет относно отпадъците от електрическо и електронно 

оборудване (ОЕЕО), която влезе в сила на 13 февруари 2003 г., внесе съществена промяна в 

третирането на електрическото оборудване след приключване на ресурса му. 

Целта на тази директива е да въпрепятства възникването на ОЕЕО, както и да насърчава повторното 

използване, рециклирането и други форми на използване на тези отпадъци и намаляването на обема 

им. 

 

Маркировката ОЕЕО (показана в ляво) върху изделието или опаковката му, означава, 

че това изделие не бива да се изхвърля в контейнерите за битови отпадъци. Вие сте 

отговорни за изхвърлянето на всякакви отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване само в депата за събиране и рециклиране на такива опасни отпадъци. 

Сепарираното събиране и рециклация на отпадъците от електрическо и електронно 

оборудване допринася за опазването на природните ресурси. Чрез рециклация на 

отпадъците от електрическото оборудване се осигурява опазване на човешкото здраве 

и околната среда. 

 

Повече информация относно отстраняването и рециклирането на отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване и за депата за събирането им ще получите в градските съвети, от службите за 

ликвидиране на битови отпадъци, в магазина, в който сте закупили това устройство или от 

производителя му. 
 


