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CERTIFICAT DE EXAMINARE UE DE TIP
Directiva privind echipamentele radio 2014/53/UE
(SGS United Kingdom Ltd este un organism notificat desemnat de UK BEIS, număr 0890)
Produs:

Autovehicul model R/C

Model:

A se vedea pagina 2

Notă: Acest certificat se aplică tuturor probelor, după cum este detaliat în documentația tehnică
Număr certificat:

233061/545/SZ

Data eliberării certificatului:

31 august 2017

Numărul de exemplare:

1

Valabilitate certificat:

Acest certificat expiră după cinci ani calendaristici de la data
emiterii, cu excepția cazului în care a fost modificat sau retras
înainte de această dată.

Nr. organism notificat:

0890

Număr de referință al dosarului tehnic și dată: TF_SZEM1703001866CR din data de 24 august 2017
Concluzie: Pe baza revizuirii documentației tehnice menționate mai sus, SGS United Kingdom Limited
consideră că proiectarea tipului (tipurilor) de produs menționat(e) mai sus este conformă cu cerințele
esențiale ale Directivei privind echipamentele radio 2014/53/UE, după cum urmează:

i.

Cerința de sănătate (Art. 3.1a)

ii.

Cerințe de protecție referitoare la compatibilitatea electromagnetică (articolul 3.1b)

iii.

Utilizarea eficientă/eficace a spectrului (articolul 3.2)

Notă importantă: Cerința de siguranță a directivei (articolul 3.1a) nu a fost evaluată.
Se atrage atenția cumpărătorului, instalatorului sau utilizatorului specificat asupra măsurilor speciale și a
limitărilor de utilizare care trebuie respectate la punerea în funcțiune a produsului pentru a respecta
directivele de mai sus. Detalii privind aceste măsuri speciale și limitele de utilizare sunt disponibile pe
cererea producătorului și sunt, de asemenea, incluse în documentația produsului.

Semnatar autorizat
Semnătură indescifrabilă
Zee Ellahi
Manager de operațiuni
Acest document este emis, în numele Clientului, de către Companie, în conformitate cu Condițiile
Generale ale Serviciilor tipărite pe verso. Se atrage atenția clienților asupra limitării răspunderii,
despăgubirii și jurisdicției definite în prezentul document.
Orice alt titular al acestui document este informat că informațiile conținute în prezentul document
reflectă constatările Companiei numai în momentul intervenției și în limitele instrucțiunilor
Clientului, dacă există. Singura responsabilitate a Companiei este față de Clientul său și acest
document nu exonerează părțile la o tranzacție de exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor
care le revin în baza documentelor de tranzacție.
Evaluarea conformității efectuată de companie se supune condițiilor sale generale de certificare,
disponibile la cerere sau accesibile la adresa http://www.sas.com/en/Terms-and-Condilions.aspx. Se
atrage atenția asupra limitării aspectelor legate de răspundere, despăgubire și jurisdicție definite în acest
document.
Acest document nu poate fi reprodus decât în întregime, fără aprobarea prealabilă a societății. Orice
alterare neautorizată, contrafacere sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui document este
ilegală, iar infractorii pot fi urmăriți penal, cu deplina aplicare a legii.
SGSPAPER
18104255
Cod de bare DU-CST-RE-002-Versiunea 2
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Număr certificat:

233061/545/SZ

Data eliberării certificatului:

31 august 2017

Numărul de exemplare:

1

Produs:

Autovehicul model R/C

Model:

46800(40.680MHz),14700(40.680MHz),15000(40.680MHz), 26300(40.680MH),
26910(40.680MHz), 27300(40.680MHz), 30300(40.680MHz), 30500(40.680MHz),
30700(40.680MHz), 31700(40.680MHz), 32100(40.680MHz), 34200(40.680MHz),
35200(40.680MHz), 38600(40.680MHz), 39000(40.680MHz), 39001(40.680MHz),
39700(40.680MHz), 39800(40.680MHz), 39900(40.680MHz), 40100(40.680MHz),
40200(40.680MHz), 44700(40.680MHz), 46100(40.680MHz), 46200(40.680MHz),
46300(40.680MHz), 46400(40.680MHz), 46500(40.680MHz), 46600(40.680MHz),
46700(40.680MHz), 46900(40.680MHz), 47000(40.680MHz), 48100(40.680MHz),
48200(40.680MHz), 48300(40.680MHz), 48400(40.680MHz), 48500(40.680MHz),
48600(40.680MHz), 48800(40.680MHz), 48900(40.680MHz), 71200(40.680MHz),
71400(40.680MHz), 71500(40.680MHz), 71600(40.680MHz), 71700(40.680MHz),
71800(40.680MHz), 71900(40.680MHz), 72100(40.680MHz), 72300(40.680MHz),
75200(40.680MHz), 74920(40.680MHz), 74940(40.680MHz), 38010(40.680MHz),
76000(40.680MHz), 76100(40.680MHz), 74930(40.680MHz).

Hardware:
Software:
Accesorii:

01.03.00002 (Telecomandă/Autovehicul)
ZYX1651A (Telecomandă/Autovehicul)
Alimentare:
3.0V DC (baterii de dimensiune 1.5V x 2 "AA") pentru telecomandă
4.5V DC (baterii de dimensiune 1.5V x 3 "AA") pentru autovehicul

Funcție RF:

40.680MHz @ -8.76dBm

Acest document este emis, în numele Clientului, de către Companie, în conformitate cu Condițiile
Generale ale Serviciilor tipărite pe verso. Se atrage atenția clienților asupra limitării răspunderii,

despăgubirii și jurisdicției definite în prezentul document.
Orice alt titular al acestui document este informat că informațiile conținute în prezentul document
reflectă constatările Companiei numai în momentul intervenției și în limitele instrucțiunilor
Clientului, dacă există. Singura responsabilitate a Companiei este față de Clientul său și acest
document nu exonerează părțile la o tranzacție de exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor
care le revin în baza documentelor de tranzacție.
Evaluarea conformității efectuată de companie se supune condițiilor sale generale de certificare,
disponibile la cerere sau accesibile la adresa http://www.sas.com/en/Terms-and-Condilions.aspx. Se
atrage atenția asupra limitării aspectelor legate de răspundere, despăgubire și jurisdicție definite în acest
document.
Acest document nu poate fi reprodus decât în întregime, fără aprobarea prealabilă a societății. Orice
alterare neautorizată, contrafacere sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui document este
ilegală, iar infractorii pot fi urmăriți penal, cu deplina aplicare a legii.
SGSPAPER
18104254
Cod de bare DU-CST-RE-002-Versiunea 2
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1

Detalii conformitate
Cerință esențială
Articolul
3.1(a)
Sănătate
Articolul 3.1(b) - CEM
Article 3.2 - Spectru

-

Standarde
EN 62479:2010

Rapoarte de testare
SZEM170300186806

Versiune EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Versiune finală EN 301 489-3 V2.1.1
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

SZEM170300186604
SZEM170300186605

Acest document este emis, în numele Clientului, de către Companie, în conformitate cu Condițiile
Generale ale Serviciilor tipărite pe verso. Se atrage atenția clienților asupra limitării răspunderii,
despăgubirii și jurisdicției definite în prezentul document.
Orice alt titular al acestui document este informat că informațiile conținute în prezentul document
reflectă constatările Companiei numai în momentul intervenției și în limitele instrucțiunilor
Clientului, dacă există. Singura responsabilitate a Companiei este față de Clientul său și acest
document nu exonerează părțile la o tranzacție de exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor
care le revin în baza documentelor de tranzacție.
Evaluarea conformității efectuată de companie se supune condițiilor sale generale de certificare,
disponibile la cerere sau accesibile la adresa http://www.sas.com/en/Terms-and-Condilions.aspx. Se
atrage atenția asupra limitării aspectelor legate de răspundere, despăgubire și jurisdicție definite în acest
document.
Acest document nu poate fi reprodus decât în întregime, fără aprobarea prealabilă a societății. Orice
alterare neautorizată, contrafacere sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui document este
ilegală, iar infractorii pot fi urmăriți penal, cu deplina aplicare a legii.
SGSPAPER
18104253
Cod de bare DU-CST-RE-002-Versiunea 2

