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פרטי ההזמנה
שם המזמין
מענו
תאריך ההזמנה

 :זוהר פורמן
 :כרמל  1רחובות
17/03/12 :

תאור המוצר
בטיחות צעצועים  -צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 6
 TQ20160001T :דובים ללא מילוי בצבעים שונים
הדגם הנבדק
HANG ZHOU TIAN QU TRADE CO :
יצרן
 :סין
ארץ יצור

פרטי הנטילה
המדגם ניטל בתאריך  17/03/15 :בשעה13:24 :
1 :
כמות במדגם

מהות הבדיקה :בדיקת דגם במסגרת צו יבוא חופשי
נבדק לפי התקנים הבאים:
ת"י  562חלק  1בטיחות צעצועים :תכונות מכניות ופיזיקליות ממאי 2011
ת"י  562חלק  2בטיחות צעצועים :דליקות מספטמבר 2013
ת"י  562חלק  3בטיחות צעצועים :נדידת יסודות כימיים מסוימים מפברואר 2015
פירוט הסעיפים שנבדקו בגוף התעודה

מסמך זה מכיל  7דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה
המוצר הנבדק אינו מתאים לדרישות של חלק מהסעיפים מתוך אלה שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
דובי ללא מילוי בצבעים שונים
דגםTQ20160001T:
הדוגמאות הובאו למעבדה לבדיקת טרום יבוא.

2017/03/29
שם המאשר:

קטיה אזרוב תפקיד עובד מעבדה
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פירוט אי התאמות
המוצר הנבדק אינו מתאים לדרישות הסעיפים שלהלן:
סעיפי תקן  562חלק :1
 7אזהרות והוראות שימוש
 7.1כללי
 7.1ב .מיובא
המוצר הנבדק מתאים ליתר דרישות הסעיפים שנבדקו

תאור מורחב של המוצר
תאור :דגםTQ20160001T :
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תקן  562חלק 1
מספר סעיף

דרישת סעיף

תאור סעיף

4
4.1

דרישות
חומר

4.7

שפות
א .שפות מתכת
או זכוכית
ג .שפות העשויות חופשיות מחספסת.
מתכת או חומר
פולימרי קשיח
חודים וחוטים
א .חודים נגישים חודים נגישים לא יהוו סיכון בלתי סביר לפגיעה.

5

צעצועים
שנועדו לילדים
שגילם פחות מ-
 36חודשים
דרישות כלליות
אסור שייכנסו בשלמותם לגליל הבדיקה.
א.צעצועים
ורכיבי צעצועים
שניתן להסירם

4.8

5.1

5.2

7
7.1

החומר יהיה נקי למראה וחופשי ממזיקים
לא יהוו סיכון בלתי סביר לפגיעה.
לא יהוו סיכון בלתי סביר לפגיעה.

ב .בדיקת
התעללות

אסור שיווצרו חלקים קטנים ,שפות וחודים נגישים
ומסוכנים.

ו .שטחים
חיצוניים ושפות
נגישות
חומרי מילוי
א .חומרי מילוי
רכים
ב .צעצועים
ממולאים בחומר
רך
אזהרות והוראות
שימוש
כללי

חופשיים משבבים.

ב .מיובא

על חומר המילוי לעמוד בדרישות המפורטות להלן:
אסור שיכילו מזהמים קשים וחדים כלשהם.

תוצאות
נקי למראה וחופשי
ממזיקים
לא מהוות סיכון בלתי
סביר לפגיעה
חופשיות מחספסת

לא מהווה סיכון בלתי
סביר לפגיעה

הערה

מסקנה
מתאים
מתאים
מתאים
מתאים
מתאים

מתאים
מתאים
מתאים

הצעצוע או הרכיבים
הניתנים להסרה לא
נכנסו בשלמותם לגליל
הבדיקה
במהלך הבדיקה לא
נוצרו חלקים קטנים או
שפות וחודים מסוכנים
חופשי משבבים

לא מכיל

חובה לצפות במעטה עמיד כך שלא ניתן להחדיר את לא ניתן להחדיר את
גשוש הבדיקה
גשוש הבדיקה.

מתאים
מתאים

מתאים

מתאים

מתאים
מתאים
מתאים

לא מתאים
האריזה החיצונית תסומן בסימון ברור ובר-קיימה,
הכולל פרטים אלה:
יסומן בשם היצרן בחו"ל באנגלית ,וכן ארץ הייצור ,שם היצרן :לא קיים;
ארץ הייצור :לא קיים;
שם היבואן ומענו בעברית.
שם היבואן :לא קיים;
מען היבואן :לא קיים;
סימון פרטי היבוא אינם
כנדרש
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תקן  562חלק 1
מספר סעיף

תאור סעיף

דרישת סעיף
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מסקנה
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תקן  562חלק 3
מספר סעיף
4
4.1

תאור סעיף
דרישות
נדידת יסודות כימיים
קטגוריה 3

דרישת סעיף

ראה מצורף בנספח

תוצאות

ראה תוצאות בנספח
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מסקנה

הערה
מתאים
מתאים
מתאים
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נספח לסעיף  4.1קטגוריה  3תקן  562חלק 3
יסוד

אלומיניום )(Al
אנטימון )(Sb
ארסן )(As
בריום )(Ba
בור )(B
קדמיום )(Cd
כרום מומס כללי )(Cr
כרום תלת ערכי )*(Cr3
כרום שש ערכי )*(Cr6
קובלט )(Co
נחושת )(Cu
עופרת )(Pb
מנגן )(Mn
כספית )(Hg
ניקל )(Ni
סלניום )(Se
סטרונציום )(Sr
בדיל )(Sn
בדיל אורגני^
אבץ )(Zn

הערך המירבי המותר לנדידה )מ"ג
לק"ג(

תוצאות בדיקה לרכיב ) 1מ"ג/ק"ג( תוצאות בדיקה לרכיב ) 2מ"ג/ק"ג(

70000
560
47
18750
15000
17
אין דרישה
460
0.2
130
7700
160
15000
94
930
460
56000
180000
12
46000

קטן מ70000 -
קטן מ560 -
קטן מ47 -
קטן מ18750 -
קטן מ15000 -
קטן מ17 -
קטן מ0.2 -
----קטן מ130 -
קטן מ7700 -
קטן מ160 -
קטן מ15000 -
קטן מ94 -
קטן מ930 -
קטן מ460 -
קטן מ56000 -
קטן מ180000 -
--קטן מ46000 -

נספח לסעיף  4.1קטגוריה  3תקן  562חלק 3
הערות

*ערכי כרום תלת ערכי וכרום שש ערכי אינם נדרשים לאימות ,כאשר ערך כרום מומס כללי הנמוך מדרישות התקן
^ערך בדיל אורגני אינו נדרש לאימות ,כאשר ערך בדיל מומס כללי הנמוך מדרישות התקן
נספח לסעיף  4.1קטגוריה  3תקן  562חלק 3
מספר הרכיב

רכיב 1

שם הרכיב

טקסטיל ופלסטיק בצבעים שונים
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סוף תעודת הבדיקה
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