
ת ע ו ד ה  מ ת ק נ ת    7052354730/1 לתעודה 7052354730
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

בנימין חלילוב תפקיד  עובד טכנישם הבודק:

תאריך הפקת תעודהיעקב חן תפקיד טכנאי בכירשם המאשר:

2020/06/03

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ ח.פ: 510033822

מענו          : המגשימים 6 פתח תקוה 67443

תאריך ההזמנה  : 2020/05/26

תאור המוצר

די.וי.די\עם רדיו לרכב

הדגם הנבדק    : D001SF מערכת מולטימדיה לרכב

DAIICHI ELEKTRONIK :          יצרן

ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2020/05/26 בשעה:15:04 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק:אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני

דומה - דרישות בטיחות, מפברואר 2012, גליון תיקון מספר 1 מפברואר 2015

מסמך זה מכיל 4 דפים

ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה

מתייחסות רק לפריט שנבדק.
מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

המוצר הנבדק לא נבדק לפי כל סעיפי הבדיקה כפי שמתחייב מהזמנת הבדיקה.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

בדיקת השלמה לדו"ח CB שמספרו-CN50158.מתאריך11.5.20-

CQC.CHINA                          שנבדק ע"י מעבדת

IEC 62368-1:2014 -תקן
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פירוט אי התאמות

201 בדיקת EMC לפי ת"י 961 חלק 10

פירוט סעיפים שלא נבדקו:

תאור מורחב של המוצר

תאור מוצר: תאור:
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מסקנה ליקויים הערה תאור סעיף
מספר

סעיף

מתאים סימונים  והוראות 5

מתאים רכיבים 14

לא בוצע בדיקת EMC לפי ת"י 961 חלק

10

201

סוף תעודת הבדיקה


