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Solicitant:

Grupul Rastar
Parc industrial Xinghui, Xiadao Road, Shanghua, Chenghai, Shantou,

GuangDong, China.
Producător:

Același ca solicitantul

Produs:

Autovehicul model R/C

Model/Ref tip:

59200, 20100, 20900, 21200, 23100, 53200, 53400, 53400-8, 53400-10,
53500, 53500-10, 53600, 53600-10, 53610, 53610-8, 53610-10,
53700, 53700-10, 53800, 53900, 54100, 54100-10, 59100, 59300

Date tehnice/clasă:

Transmițător, baterii 2+1,5V DC AA
aparat de radiorecepție, baterii 4+1,5V DC AA

Utilizare intenționată:

Control model R/C (jucărie)

Interfață rețea:

N/A

Interval de frecvență:

26.957 MHz – 27.283 MHz

Putere transmisă:

Nu mai mult de 10 mW

Standard(e) comunicare

N/A

Nr. dosar(e) tehnic(e)

TCF-59200-V27

Concluzii:
Organismul notificat certifică faptul că s-a constatat că acest echipament îndeplinește cerințele
esențiale ale Directivei privind echipamentele radio 2014/53/UE, conform căreia obiectivele din
anexa III au fost luate în considerare, că dosarul tehnic demonstrează în mod corespunzător că
cerințele esențiale ale Articolului 3.1 a), au fost îndeplinite articolele 3.1 (b) și 3.2 din Directiva cu
privire la echipamentele radio menționate mai sus. (Vezi pagina 2 a acestui certificat pentru un
rezumat al motivelor)
1. Se aplică numai produsului sau produselor prezentat(e) și conform detaliilor din dosarul tehnic (TF).
2. Aceasta nu implică faptul că organismul notificat a efectuat o monitorizare sau un control asupra
fabricației, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
3. Producătorul (producătorii) se asigură că procesul de fabricație asigură conformitatea unităților de
producție cu echipamentul examinat menționat în prezentul certificat.

4. Producătorul va informa organismul notificat cu privire la orice modificări aduse produsului examinat;
acest lucru poate conduce la o activitate suplimentară de aprobare care să conducă la anularea,
modificarea și/sau reeliberarea acestui certificat de examinare UE de tip.

Intertek Testing & Certification Ltd.
Cleeve Road,
Leatherhead,
Surrey, KT22 7SB
Marea Britanie
Ofițer de certificare:

Andreas Euripidou

Data eliberării: 12 mai 2017

Semnătură:

Semnătură indescifrabilă

Acest certificat este destinat exclusiv utilizării clientului Intertek și este furnizat în baza acordului încheiat
între Intertek și Clientul său. Responsabilitatea și răspunderea Intertek se limitează la termenii și condițiile
acordului. Intertek nu își asumă nicio răspundere față de orice parte, în afara Clientului, în conformitate cu
acordul, pentru orice pierdere, cheltuială sau prejudiciu cauzat de utilizarea acestui certificat. Numai
Clientul este autorizat să permită copierea sau distribuirea acestui certificat și numai în întregime. Orice
utilizare a numelui Intertek sau a uneia dintre mărcile sale pentru vânzarea sau publicitatea materialului,
produsului sau serviciului testat trebuie mai întâi aprobată în scris de către Intertek.
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Motive: Standardele aplicate pentru a demonstra conformitatea cu cerințele esențiale ale
Directivei cu privire la echipamentele radio.
Referință directivă
Articolul 3.1(a)
S&S
Articolul 3.1(b)

CEM

Articolul 3.2

Radio

Standard
EN 62479:2010
EN 62115:2015 + A2:2015
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
Versiune finală ETSI EN 301
489-1 V2.1.1
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

Referință tehnică
Raport 17040766SHA-003
Raport GZHH00195733
Raport 17040766SHA-002

Raport 17040766SHA-001

Acest certificat este destinat exclusiv utilizării clientului Intertek și este furnizat în baza acordului încheiat
între Intertek și Clientul său. Responsabilitatea și răspunderea Intertek se limitează la termenii și condițiile
acordului. Intertek nu își asumă nicio răspundere față de orice parte, în afara Clientului, în conformitate cu
acordul, pentru orice pierdere, cheltuială sau prejudiciu cauzat de utilizarea acestui certificat. Numai
Clientul este autorizat să permită copierea sau distribuirea acestui certificat și numai în întregime. Orice
utilizare a numelui Intertek sau a uneia dintre mărcile sale pentru vânzarea sau publicitatea materialului,
produsului sau serviciului testat trebuie mai întâi aprobată în scris de către Intertek.
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