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 דרישות תפקוד,  - מניעת שכחת ילדים – 06334 זה הוכן על ידי ועדת המומחים תקן

  בהרכב זה:

 , סעד אלדין עומרי, שי קדרון, ) ארז לוי )יו"רמשה וקסלר, בני הסר, אייל אלעזר ביקלס, 
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 מילות מפתח:

 מערכות התרעה, התקני אזהרה, ילדים, כלי רכב, מניעת תאונות.

Descriptors: 

alarm systems, warning devices, children, vehicles, accident prevention. 
 

 עדכניות התקן

 אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות

 המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

 מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

 

 תוקף התקן

 כנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.תקן ישראלי על עדכוניו נ

 יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף

 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. 73

 

 סימון בתו תקן

 מתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,כל המייצר מוצר, ה

 רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

 

 זכויות יוצרים

 .אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי 
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 קדמהה

י רכבזה הוא חלק מסדרת תקנים הדנים  ישראלי תקן  .במערכת להתרעה על השארת ילדים בכֵל

 חלקי הסדרה הם אלה:

 דרישות תפקוד -דים רכב הסעות ילהתרעה על השארת ילדים ברכב:  מערכת - 0חלק  0066ת"י 

דרישות כלליות,  -רכב הסעות ילדים התרעה על השארת ילדים ברכב:  מערכת -  0.0 חלק 0066ת"י 

 דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל

 דרישות התקנה  -רכב הסעות ילדים התרעה על השארת ילדים ברכב:  מערכת - 0.2 חלק 0066ת"י 

 רכב פרטי: תרעה על השארת ילדים ברכבה מערכת - 2 חלק 0066ת"י 

 

 מבוא

לאירועים שונים , לטיולים ,למעונות יום, למוסדות לימודברכבים פרטיים מדי יום ביומו מוסעים ילדים רבים 

ילד מושאר ברכב. אירוע שכזה עלול לגרום לפגיעה בילד ואף לקרות מצב שבו וכדומה. במהלך ההסעות עלול 

 למותו. 

ילדים ואנשים אחרים המסיעים  משפחה , קרוביהוריםהחשש להשארת הילד ברכב ולסיכונו, כדי להפחית את 

התרעה על השארת ילדים ברכב  מערכותבדן  תקן זה עשויים לבקש להיעזר באמצעים טכנולוגיים. םברכב

 .להתריע לנהג ולאנשים בסביבת הרכב על כך שילד נשאר בוהמיועדות 

בדרישות ועומדות  ותבטיחותי ברכב ההתקנתהאם היא ו ,ההתרעה רכתמעתקן זה מפרט את הבדיקות של 

  .תקן זהבאת הפעולות שהוגדרו מבצעת היא , והאם המפורטות

או להיות להתקלקל  העלולעל השארת ילדים בכלי רכב  ההתרעה מערכתחשוב להדגיש שככל אבזר טכנולוגי, 

ליצור התרעות שווא שיגרמו  עלולה כן, היא . כמובשעת הצורך הולא למלא את תפקידלא כהלכה שמופעלת 

 :חשוב שקורא התקן יהיה מודע לאזהרה שלהלן פיכךל .למשתמש להתעלם מההתרעה בשעת האמת

 נהג הרכב.היא מערכת עזר בלבד ואינה תחליף לאחריות זו מערכת 

 

 עניינים כלליים –פרק א 

  חלות התקן  .1.1

 .קנה ברכב פרטי )להלן "מערכת"(המיועדות להת תקן זה חל על מערכות התרעה

 .התריע על נוכחות ילד ברכבתקן חל על מערכות המיועדות לה

ועל התפקוד שלהם כמערכת  ביניהםהקשרים על המותקנים ברכב,  המערכתתקן זה חל על כל רכיבי 

 התרעה.

 : הערה

המותקן ברכב או  (0.1.0)ראו סעיף  ברכיבים המותקנים ברכב הכוונה גם לרכיבים המותקנים על התקן הריסון

 אליו. יםמחוברה

 

לצורך הם נדרשים אם נוספים, שאינם מותקנים ברכב, רכיבים על נלווים או רכיבים תקן זה חל גם על 

 .תפקוד מערכת ההתרעה
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 נורמטיבייםאזכורים  .1.1

מהדורתם האחרונה היא  –וזכרים בתקן זה )תקנים ומסמכים לא מתוארכים אתקנים ומסמכים המ

 .ובעת(הק

 תקנים ישראליים

 גבולים ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו  תאימות אלקטרומגנטית: - 1.0חלק  900ת"י 

והקשורים  המותקנים ברכבחשמליים ואלקטרוניים מכללים -מתת

 טיביותולמערכות בטיחות אוטומ

ני הפרעות רדיו אופיי –תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית המידע  - 0.0חלק  900ת"י 

 גבולים ושיטות מדידה –

 –אופייני חסינות  –תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית מידע  - 0.2חלק  900ת"י 

 גבולים ושיטות בדיקה

לציוד רדיו  (EMC) תאימות אלקטרומגנטית :תאימות אלקטרומגנטית - 08חלק  900ת"י 

 ולשירותי רדיו

לציוד רדיו  (EMC) תאימות אלקטרומגנטית :קטרומגנטיתתאימות אל - 08.0חלק  900ת"י 

 דרישות טכניות כלליות –ולשירותי רדיו 

 (IPדרגות ההגנה שמספקות מעטפות )קוד  - 980ת"י 

 : דרישות כלליות בטיחות - מידעהציוד טכנולוגיית בטיחות  - 0חלק  06956ת"י 

 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

 , על עדכוניהן0900-"אתקנות התעבורה, התשכ

 0981-צו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"ג

 2660-תקנות הגנת הצרכן )אחריות ושירות לאחר מכירה(, התשס"ו

 לאומיים-תקנים בין

IEC 60068-2-1 - Environmental testing: Tests - Test A: Cold 

IEC 60068-2-2 - Environmental testing: Tests - Test B: Dry heat 

IEC 60068-2-30 - Environmental testing: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h 

cycle) 

IEC 62133 - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non -acid 

electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, a nd 

for batteries made from them, for use in portable applications  

 תקנים לאומיים

EN 301 489 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic 

Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services 

SAE J1455 - Recommended Environmental Practices for Electronic Equipment Design in 

Heavy-Duty Vehicle Applications 

 מסמכים זרים

UNECE - E/ECE/324 

E/ECE/TRANS/505 

Regulation No. 116 

Rev.2/Add.115/Amend.4 

August 6, 2013 

- Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions 

for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be 

used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition 

of approvals granted on the basis of these prescriptions - Uniform 

provision concerning the protection of motor vehicle against 

unauthorized used 
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 הגדרותמונחים ו .1.1

 .יפה בתקן זה םהגדרות אלה כוחמונחים ו

 נהג .1.1.1

 האדם המסיע את הרכב.

 הערה:

אך נהג הרכב  ,ידי אדם אחר מבצע יכולות להתבצע עלרכב השנהג פעולות חלק מהפעולות המתוארות בתקן זה כ

 אחראי לביצוען.

 ילד .1.1.1

 ., על עדכוניהן0900-התשכ"א כפי שמוגדר בתקנות התעבורהילד 

 פרטירכב  .1.1.1

 :, על עדכוניהן0900-התשכ"א , כהגדרתו בתקנות התעבורהM1רכב מקטגוריה 

 ק"ג. 1566-גדול ממושבים נוסף על מושב הנהג, ומשקלו הכולל המותר אינו  8רכב שבו עד 

 התקן ריסון .1.1.1

 מושב בטיחות או מושב מגביה כמוגדר בתקנות התעבורה.

 הערה:

ילדים שאינם מחויבים להשתמש במושב בטיחות או במושב מגביה על פי ימצאות ה עלהמתריעות עבור מערכות 

 להתקן ריסון.נחשבת חגורת הבטיחות  שנים, 8-ילדים בני יותר מכגון , חוק

 מחוברת לרכבמערכת התרעה  .1.1.1

ומשדרת אותות חשמליים ממערכות הרכב קולטת , הקבועמערכת התרעה המותקנת ברכב באופן 

 ים אל מערכות הרכב.אותות חשמלי

 קשורה לרכבמערכת התרעה  .1.1.1

אפשרות  ושאין לה ,קבועבאופן הרכב  אך אינה מחוברת אל ,מערכת התרעה המיועדת לפעולה ברכב

 .הרכב למערכותלשדר אותות חשמליים  או חשמליים ממערכות הרכבאותות  לקלוט

 מושב מפוקח .1.1.1

 .ברכב ילד התרעה על השארתל מערכתו עבור נהמושב ברכב או התקן ריסון שהותק

 מצב כוננות .1.1.1

 .והמערכת מוכנה לזיהוי הימצאות ילד ברכב אינה מופעלת התרעהה ,הרכב כבוי מצב שבו

1.3.9. CANbus 

פס חיבורים המחבר בין בקרים ורכיבים בתוך הרכב והמאפשר העברה של אותות ונתונים ביניהם ללא 

 צורך בשרת.

 נישאאבזר    .1.1.11

רכיב נלווה למערכת שאינו מחובר לרכב או להתקן הריסון שמתריע לנהג על הימצאות ילד ברכב גם 

 כשהנהג אינו בתוך הרכב.  
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 דרישות כלליות –פרק ב 

 ללא תלות במצב מתג ההתנעה. – במושב המפוקח ילד תמיד הימצאות תהיה מוכנה לזהות המערכת  .1.1

 .כליםשימוש בללא  מערכת בכל דרך שהיאהעל אופן פעולת לנהג הרכב לא תהיה אפשרות להשפיע  .1.1

 .תקן זהב הראו פרק  ,המערכת תתוכנן כך שתהיה עמידה וחסינה לכל תנאי הסביבה והדרך .1.1

 "תפעל כנדרש", הכוונה היא שהמערכת תעמוד בבדיקות שהמערכתנכתב כשמקום בתקן זה בכל  .1.1

 .בדיקת פעולת המערכת – 8.2המפורטות בסעיף  ובדרישות

 מערכת לא תפגע בתפקוד מערכות הרכב וכן באבזרי הבטיחות הקיימים או הנוספים לרכב.ה  .1.1

 התקן הריסון. לא תגרע מבטיחותלדוגמה, מערכת המשולבת בהתקן ריסון 

 

 תפקודדרישות   –פרק ג 

 כללי .1.1

 :לפחות האלהלמערכת יהיו התכונות 

 ברכב מצאות ילדיהוי היז .1.1.1

 מפוקח של הרכב.הבמושב  ילד של והימצאות את תזהההמערכת 

כל בילדים של  םהימצאות את תזהה המערכת ,יותראו מפוקחים  מושביםשני  ברכב קיימיםאם 

 .המפוקחים המושבים

 הוי של סיום נסיעהיז .1.1.1

 :לפחות שלהלןאחד האירועים  ותתרחשלפי ה נסיעההסיום  את המערכת תזהה

 ;ם ללא נסיעה()ג נפתחה דלתהו הבומנוע כה .א

 ;הנהג יצא מהרכב .ב

 .הנהג התרחק מהרכב .ג

 בדיקה עצמית .1.1.1

 י.טתבדוק את תקינותה באופן אוטומו בדיקה עצמית ערוךהמערכת ת

 .מפוקחמושב ב מתיישב פעם שילד בכל יערךהבדיקה העצמית ת

 נהג הרכב. תביוזמ גם מומלץ שהמערכת תוכל לבצע בדיקה עצמית

 :לפחות שלהלן המערכת מאפייני תכלול את העצמיתבדיקה ה .1.1.1.1

 ילד; זיהוי הימצאות .א

רכב ובין מותקנת בבין שהיא  ,להלן( והתקשורת עמהש 1.2תקינות היחידה המתריעה )ראו סעיף  .ב

מכשיר  כגוןלמערכת המתחבר למפתח הרכב או אבזר חיצוני נלווה אבזר  כגון)ישא אבזר נ היאש

 סלולרי(;

 גם מצב הסוללה. אם מצב הסוללה מחייב התרעת סוללה ייבדק ,מסוללותמוזנת אם המערכת  .ג

 תפיק חיווי תקלה. בדיקה העצמיתהדן בסוללות, ה 1.1כמתואר בסעיף  חלשה

 :לפחות להלןחיוויים שאת ה הבדיקה העצמית תכלול .1.1.1.1

 ;"תקין"המצב המורה על ייעודי חיווי חזותי  .א

 ."לא תקין"המצב  המורה עלייעודי חיווי חזותי  .ב
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  .ישמש כחיווי חזותי לבדיקה העצמיתהבהוב של אורות הרכב מותר שגם לרכב מחוברות הבמערכות 

 שהמשתמש הסביר לא יוכלכך  החיווי החזותי "תקין" והחיווי החזותי "לא תקין" יהיו בולטים

 להתעלם מהם.

 במערכת. כזה מותר שהחיוויים החזותיים יהיו חלק מהאבזר הנישא אם קיים

 רעההת .1.1

 כללי .1.1.1

באחד האופנים ברכב בסיום נסיעה מצאות של ילד יההתרעה תופעל כאשר המערכת מזהה ה

 להלן: המפורטים 

בין הנהג לבין הרכב או  מרחקהכשילד ברכב ו ימצאותהזהה המערכת מכש תחיל לפעולההתרעה ת .א

)להלן מרחק  מ' 06-קטן ממ' ו 2-גדול מ ילדבין הלבין הנהג התקן הריסון או בין לבין הנהג 

 .התרעה(

, הוי סיום נסיעהיזמן שעבר מזהכשילד ברכב ו הימצאות המערכת מזההכשההתרעה תופעל  .ב

 .)להלן זמן התרעה( (לרכב מחוברתמערכת דקה )רק ב 0-גדול מב 1.0.2א או 1.0.2כמוגדר בסעיף 

 .ילד ברכב הימצאות כאשר המערכת אינה מזהה עודרק ההתרעה תופסק  

 עי התרעהאמצ .1.1.1

 כמפורט להלן:למערכת יהיו אמצעי התרעה 

במערכת מחוברת יהיה אמצעי התרעה פנימי ואמצעי התרעה חיצוני )חיווי חיצוני של הרכב או/וגם  -

 אבזר נישא(.

 )חיווי חיצוני של הרכב או/וגם אבזר נישא(. נישא במערכת קשורה יהיה אמצעי התרעה חיצוני -

 (להוצאת הילד מהרכבכורת )תזהתרעה פנימית  .1.1.1.1

ילד ברכב ומזהה סיום  זהה הימצאותהיא מתפעיל אמצעי חיווי פנימי אם  לרכב מערכת מחוברת

 .א1.0.2נסיעה כמתואר בסעיף 

 אמצעי חזותי. וגםאמצעי החיווי יהיה אמצעי קולי 

 .הנהגחזותי יותקן במקום גלוי לעיני החיווי ה .א

 ד"ב. 05עד  ד"ב 15החיווי הקולי יהיה בעוצמה של  .ב

 באמצעות חיוויים חיצוניים של הרכב תחיצוני התרעה  .1.1.1.1

תפעיל אחד או יותר  ברכבמצאות ילד יהוי היוז 1.0.2מערכת המזהה סיום נסיעה לפי סעיף 

 :המפורטים להלןמהחיוויים 

 פעיל את פנסי האיתות החיצוניים של הרכב.תמערכת ה  .א

 המערכת תפעיל את צופר הרכב.  .ב

 : הערה

יצרן הרכב או היבואן  על ידינעשה  הרכבאל מערכות חיבור המערכת  מותר רק אםשימוש בחיוויים אלה 

קווי התקשורת והבקרה  אלה שלא באמצעות יםחיוויבניתן לשלוט גם אם  בכתב באישורםאו המורשה שלו 

 .(CANbusשל הרכב )

 נישא אבזרהתרעה באמצעות   .1.1.1.1

 . האבזר הנישא יכול להיות אבזר ייעודי של המערכתבאמצעות אבזר נישא ת תפעיל התרעההמערכ

 (אפליקציהיישומון )או אבזר שהותאם לשימוש עם המערכת כגון טלפון נייד בעל  מחזיק מפתחות גוןכ

 .אבזר זה באמצעותחיווי קולי פעיל . המערכת תמותאמת או ביפר
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מומלץ שהמערכת תוכל לשלוח הודעות לכמה  אם המערכת משתמשת בטלפן נייד או במכשיר זימונית

 נמענים.

יכול  החיווי הקולישעוצמת הקול המרבית יהיה לכוון את עוצמת הקול של החיווי הקולי.  אפשר

 ד"ב. 06-ל מתחת נמיך את עוצמת הקוללה אפשר לא יהיה .לפחות ד"ב 05תהיה  להגיע אליה

 רטט. גםוו/אישא יפעיל גם חיווי חזותי האבזר הנ על כך נוסף

של משרד התקשורת אלא אם כן הטכנולוגיה  רישיוןלמשדרים יהיה  ,במערכת הכוללת משדרים

  של משרד התקשורת. רישיוןפטורה מקבלת 

 סוללות .1.1

 :שלהלןסוללות לצורך פעולתו, יעמוד בדרישות מ ניזוןמכשיר ה

 זמן פעולה .1.1.1

אירועי בדיקה עצמית ביום ואירוע  2, עם ים(ימ 081)לפחות חודשים  0ת יאפשרו פעולה של הסוללו

 .בשבוע דאחדקות  2של התרעה 

 חישובים הנדסיים.אמצעות תוכח ב זו עמידה בדרישה

 בדיקת מצב הסוללה .1.1.1

 באופן קבוע. ותהמערכת תנטר את מצב הסולל

 התרעת סוללה חלשה .1.1.1.1

 ת הסוללה.תריע על סוללה חלשה לפחות חודש לפני הפסקת פעולהמערכת ת

 חישובים הנדסיים. באמצעות תוכח זו עמידה בדרישה

 שהמשתמש הסביר לא יוכל להתעלם ממנה. כך סוללה חלשה תהיה בולטתעל  ההתרעה

 עמידות בתנאי סביבה .1.1.1

של תקן זה, ללא פירוק  ההמפורטות בפרק לעמידה בתנאי סביבה, המערכת תעמוד בכל הדרישות 

 .ותהסולל

 נטענות סוללות .1.1.1

 .IEC 62133 לאומי-הבין סוללות נטענות יעמדו בתקן

 הסוללות כשהן מותקנות במערכת.לא יהיה ניתן להטעין את 

 

 חשמל ובדיקות דרישות –פרק ד 

 
 הניזונות ממצבר הרכב. לרכב עבור מערכות מחוברות דרישות החשמלבודקים את 

 מתח הזינה .1.1

  .וולט 02 יהיהממצברי הרכב  יזונההנ של מערכתהנקוב  זינה המתח  .1.1.1

בתקן  5.0טמפרטורות המוגדר בסעיף ה תחוםב, וולט 05-לוולט  9שבין זינה במתח  המערכתמזינים את  .1.1.1

 זה.

 .פעל כנדרשבתום הבדיקה המערכת ת

  צ': °21זינה חריג כמפורט להלן, בטמפרטורה של במתח  מזינים את המערכת .1.1.1

 ;וולט במשך שעה 08של זינה במתח  -

 .במשך דקה וולט 20במתח זינה של  -

 .בתום הבדיקה המערכת תפעל כנדרש
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 עמידות בנחשולי מתח .1.1

 A - Examples of test pulse-1, טבלה ISO 7637-2: 2004לאומי -המערכת תתאים לדרישות התקן הבין

severity levels for nominal 12 V system  רמהIV. 

 ת בקוטביות הפוכהעמידובדיקת  .1.1

 .דקות לפחות 2משך לבקוטביות הפוכה נקוב נה ימתח זמקור ל המערכת ים אתחברמ

 .נתיך במידת הצורך מחליפים

 מחברים את היחידה מחדש למקור מתח זינה נקוב בקוטביות נכונה.

 .פעל כנדרשת המערכת בתום הבדיקה

  הערה:

  .Test for Safety against Reversed Polarity - .0.0.2.5סעיף ב E/ECE/324מסמך את הראו גם 

 בקצר ותעמיד .1.1

 .בין כל אחד מחיבורי החשמל של המערכת לגוף כלי הרכב ולמתח הזינה בחיבור "קצר"מחברים 

 .נתיך במידת הצורך יםפימחל

 מנתקים את חיבורי ה"קצר".

 כנדרש. תפעלהמערכת  בתום הבדיקה

  הערה:

 .Test for Safety against Short-circuits – .0.0.2.0סעיף ב E/ECE/324 את המסמך ראו גם

 כוננותבמצב  ממצברי הרכבצריכת זרם  .1.1

 מיליאמפר. 05-לא תהיה גדולה מבמצב כוננות, או  הכבויכשהמערכת זרם ממוצעת צריכת  .1.1.1

 הערה:

 .Energy Consumption in the Set Condition. 0.0.2.7סעיף ב E/ECE/324 את המסמך ראו גם

 

 עמידה בתנאי סביבהל ובדיקות דרישותבטיחות ו ובדיקות  דרישות –פרק ה 

 
 כללי . 1.1

 .( צ'5±21)° פעולהת הטמפרטורתהיה , פעולההטמפרטורת בה לא צוינה ש בדיקהבכל 

 בטיחות .1.1

 הדן יף, בסע0חלק  06956ת"י רלוונטיות של התקן הישראלי הבדרישות  ויעמד רכיבי המערכת .1.1.1

 .(0.1)סעיף  מבנהבו בתכן 

 הדןסעיף ב ,0חלק  06956ת"י רלוונטיות של התקן הישראלי הבדרישות  ויעמד רכיבי המערכת .1.1.1

 .(5.1)סעיף  מצבי תקלהב 

 טמפרטורה .1.1

 טמפרטורות שלהלן:ההמערכת בתחום בודקים את            

בודקים את חלקי המערכת בתחום  – המטעןנוסעים או בתא הבתא  ניםמותק חלקי המערכתאם   .א

 צ'. °85 עד ( צ'-26)°-מהטמפרטורות 
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בודקים את חלקי המערכת בתחום  –של כלי הרכב  בתא המנוע ניםמותק חלקי המערכתאם   .ב

 צ'. °025 עד ( צ'-26)°-מ ותטמפרטורה

, תהליך בדיקה IEC 06608-2-0לאומי -טמפרטורה נמוכה( לפי התקן הביןבבדיקה בקור )את העורכים   

Aeשל , בטמפרטורה )26- שעות. 00( צ', במשך 

, תהליך בדיקה IEC 06608-2-2לאומי -טמפרטורה גבוהה( לפי התקן הביןבבדיקה בחום )את העורכים 

Beשל , בטמפרטורה 025 'או  צ85  'בתא  המערכת חלקי , לפי מיקום התקנתשעות 00במשך צ(

 . , בהתאם לכתוב בהוראות ההתקנה של היצרןנוע(הנוסעים ובתא המטען או בתא המ

 נותנים למערכת לחזור לטמפרטורת הפעולה.

 ,פעולההחזרה לטמפרטורה הלאחר במהלך השהיה בטמפרטורות הבדיקה המוגדרות בסעיף זה ו

 .תפעל כנדרשהמערכת 

 לחות  .1.1

 צ'  °55 של פרטורהבטמ IEC 00006-2-00לאומי -תקן ביןה לפיאת המערכת בבדיקת לחות  בודקים

 .(Variant 2) מחזורים 0 -ב

 .כנדרש תפעל המערכתבתום הבדיקה 

 עמידות בריטוט .1.1

  - 0.0.2.8סעיף  E/ECE/324בודקים את המערכת בבדיקת עמידות בריטוט כמפורט במסמך 

 Safe Operation after Vibration  Test ,0רכיבים מטיפוס ל (Type 1.) 

 .כנדרש פעלת בתום הבדיקה המערכת

 תאימות אלקטרומגנטית .1.1

 :שלהלןהתקנים בודקים את המערכת לפי 

 ;לרכב עבור מערכות מחוברות 1.0חלק  900ת"י התקן הישראלי  -

 ;לרכב רותועבור מערכות קש 0.2-ו 0.0חלקים  900ת"י התקן הישראלי  -

 הרלוונטי והתקן 08.0חלק  900ת"י  התקן הישראלי אם המערכת כוללת משדרים, בודקים גם לפי -

המתאים  EN 301 489 התקנים האירופיים מסדרתו א 08חלק  900י ת"התקנים הישראליים מסדרת 

 המשדר. טיפוסל

 .המערכת תתאים לתקנים שלעילבתום הבדיקה 

 דרגת הגנה מפני מים ואבק .1.1

 , כמפורט להלן:980בודקים את המערכת לפי התקן הישראלי ת"י 

 .IP 54תא נוסעים סגור )אם ישנם( יהיו בעלי דרגת ההגנה המותקנים מחוץ ל םחלקי -

 .IP X4ם המותקנים בתוך תא נוסעים סגור יהיו בעלי דרגת ההגנה חלקי -

 .IP X7ריסון יהיו בעלי דרגת ההגנה הבמושב הרכב או בהתקן  יםותקנהמחלקים  -

 .כנדרש תפעל בתום הבדיקה המערכת

 מלח-עמידות בתרסיס מי .1.1

 SAE J1455 (R)לפי המסמך האמריקני  סגור מחוץ לתא נוסעים ניםמותקש י המערכתבודקים את חלק

 מלח. -הדן בבדיקת תרסיס מי 0.1.1.0סעיף ב
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 בדיקת תרסיס בדרישות  ויעמדשעות, חלקי המערכת הנבדקים  20לאחר שהייה בתא מלח במשך 

 .בבדיקה זוהדן  0.1.1.0סעיף ב ,SAE J1455 (R)מסמך האמריקני המוגדרות במלח -מי

 קצב התפשטות בערה .1.9

בתקן בערה המפורטות ה קצב התפשטותדרישות ב ויעמד החומרים שמהם עשויים חלקי המערכת

 .(0.7.1)סעיף  בסעיף הדן בחומרים 0חלק  06956הישראלי ת"י 

 

  ואזהרות תיעודסימון,  – ופרק 

 סימון .1.1

 .0981-, התשמ"גטובין(הגנת הצרכן )סימון  צו לפיואריזתה יסומנו המערכת 

 .לפחות הסימון יהיה בעברית, באנגלית ובערבית

 סימון אריזת המוצר  .1.1.1

 :המידע שלהלן לעין במקום בולט צויןאריזת המוצר יעל גבי 

 ;(אם רלוונטי) ברכב /ילדיםילד הזהשעבורם המערכת מטווח המשקלים או המידות  .א

 ;ידי המערכת ופעלים עלאמצעי החיווי הפנימיים והחיצוניים המפירוט  .ב

 .הדרושות וכמות הסוללות סוללהה דגם יצוין סוללה אזניזונה מ ערכתאם המ .ג

או צריכה  אם נדרשת התקנה של המוצר ואם ההתקנה מחייבת הסתייעות בבעלי מקצועיצוין  .ד

 ;מורשהידי מתקין  עללהיעשות 

 :ותס"מ לפח (12) בגודל , שתהיהשלהלןהאזהרה  .ה

 

 אזהרה

 .אתה אחראי אישית לחייהם של ילדים הנוסעים ברכב –נהג! שים לב 

 .התקנת המערכת אינה פוטרת אותך מאחריות

 
 תווית סימון .1.1.1

שיסומנו בה פרטים אלה , לפחות ס"מ( 12) שגודלהמדבקה  במקום בולט לעיןלמערכת תוצמד 

 :לפחות

 רן;ארץ הייצור ושם היצ (א

 שם הדגם ומספר סידורי, אם קיים; (ב

 העבודה הנקוב )וולט(;מתח  (ג

 )אמפר(. נתיך ההגנה הנדרש ערך ד( 

 תיעוד .1.1

 :לפחות שלהלןותכלול את המסמכים לפחות  , אנגלית וערביתעברית ותבשפ תיעודתלווה במערכת ה

 הפעלההוראות  .1.1.1

 א. מידע כללי

 המערכת: על שלהלןהוראות ההפעלה יכללו את המידע 

 ;פרטי היצרן )שם וסמל, אם קיים( -

 ;המערכת )שם ומספר דגם(פרטי  -
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 ;(1.2.2.1)ראו סעיף  המוצר, ורישיונות אם רלוונטיים בשימושטכנולוגיות  -

 . טווח המשקלים או המידות שעבורם המערכת מזהה ילד ברכב -

 ותב. אזהר

לעין במקום בולט  ,ראשון שלהםדף ההיעדר כריכה על גבי העל גבי כריכת הוראות ההפעלה או ב -

 זהה לשם המוצר ייכתב: גודל אותיותוב

 אזהרה

 .אתה אחראי אישית לחייהם של פעוטות ותינוקות הנוסעים ברכב –נהג! שים לב 

 .התקנת המערכת אינה פוטרת אותך מאחריות

 

ללא לסכנות שבביצוע שינויים במערכת בנוגע אזהרה כללית לפני פירוט הוראות ההפעלה תובא  -

 .מערכתה היתר מיצרן

 פירוט הוראות ההפעלה .ג

הוראות ההפעלה יתייחסו לכל הפעולות שעל הנהג לבצע בעת הכנסת הילד לרכב וחגירתו בהתקן  -

 הריסון ובעת סיום הנסיעה והוצאת הילד מהרכב.

 . ם של הכנסה והוצאה של ילד מהמושב המפוקחהוראות ההפעלה יתייחסו לתרחישי

, עלולה לגרום לאי השמעת התרעה או להפעלת התרעות שוואשל המוצר אם הפעלה לא תקינה  -

 לדוגמה: ,הוראות ההפעלה יתייחסו לאירועים חריגים אלה

 חגירתהילד בהתקן הריסון, הוראות ההפעלה יתייחסו לחובת  חגירתבמערכת המופעלת על ידי  -

 ידי חוקי התעבורה(; מחויב עלהדבר פי ש על הילד )אף

תיקים, ילד באמצעות גלאי משקל, הוראת ההפעלה יציינו שהנחת הימצאות במערכות המזהות  -

 עלולה להפעיל התרעה. מפוקחבמושב ה מהודסלי קניות וכ

 בדיקה עצמית .ד

 התיעוד יפרט את פעולות וחלקי המערכת הנבדקים בבדיקה העצמית.

 תוהנדרש ותהתיעוד יתייחס לחיוויים המתקבלים בעקבות הבדיקה העצמית ואת הפעול

 מהמשתמש.

 הפעלת התרעה .ה

 (.1.2.0הוראות ההפעלה יפרטו את מרחק ההתרעה ואת זמן ההתרעה )ראו סעיף  

 משדרים .ו

במערכות המשתמשות באבזר נישא יהיה פירוט של הטכנולוגיה שבה המערכת משדרת אל האבזר 

 ( או הודעת זימונית לנמען שהוגדר במערכת.SMSהנישא או שולחת מסרון )

 וללותס .ז

 תרעה על סוללה חלשה יתואר בהוראות ההפעלה של המערכת.אופן הה

הוראות ההפעלה ידריכו את המשתמש בנוגע להחלפת הסוללה. כמו כן, הם יכללו הנחיות בנוגע 

 לסילוק הסוללה הישנה, להתקנה נכונה של הסוללה ולהבטחתה במקומה.

 תקנההוראות ה .1.1.1

 :שלהלןהוראות ההתקנה יכללו את המידע 

 ע כלליא. מיד

 ;וקל על זיהויכדי לה חלק,או צילום של כל רטוט סלרבות המערכת חלקי רשימת כל  -
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ברגים, אומים, מוליכים או חומרים  כגון נוספים לצורך ההתקנה או אבזרים אם נדרשים רכיבים -

 מידותיהם;בהוראות ההתקנה לרבות ורטו יפיצורפו למערכת ודבק הם  גוןכ

את  להתקין; האם אדם לא מיומן רשאי לבצע את ההתקנה ירשאמי  ציינויהוראות ההתקנה  -

 להסתייע בבעל מקצוע. שחובהאו המערכת 

להסתייע בבעל מקצוע לביצוע ההתקנה הדבר ייכתב בהוראות ההתקנה )ויסומן על  חובהאם 

 במקרה זה, הוראות ההתקנה יכללו רשימה של מתקינים מורשים. (.0.0אריזת המוצר, ראו סעיף 

 (SMS) לדוגמה הזנת מספר הטלפון אליו יישלח מסרון] ערכתהמ עבורפעולות תכנות  ותאם נדרש -

 .בהוראות ההתקנה ידון, הנושא י[כהתרעה חיצונית

 ותב. אזהר

לעין ה או בהיעדר כריכה על גבי הדף הראשון שלהם, במקום בולט התקנעל גבי כריכת הוראות ה -

  זהה לשם המוצר ייכתב:בגודל אותיות ו

 

 אזהרה

 .אתה אחראי אישית לחייהם של ילדים הנוסעים ברכב –הג! שים לב נ

 .התקנת המערכת אינה פוטרת אותך מאחריות

 

לסכנות שבביצוע שינויים במערכת ללא בנוגע אזהרה כללית לפני פירוט הוראות ההתקנה תובא  -

 .מערכתה היתר מיצרן

 התקנהפירוט הוראות ה  ג.

  כת לזינה )אם רלוונטי(, ולאופן סימון תיול החשמל.הוראות ההתקנה יתייחסו לחיבור המער -

  .מערכות בכלי הרכב )אם רלוונטי(להוראות ההתקנה יתייחסו לחיבור המערכת להתקנים ו -

 .ולאופן עיגונו ברכב יות להתקנה של כל רכיב שיש להתקיןהוראות ההתקנה, יפרטו את ההנח -

 .והסבריםעזר רטוטי סההנחיות יכללו 

 ;(אם רלוונטיים לרכב פרטי) הוראות תחזוקה .1.1.1

 ;של המערכת על חלקיה נתונים טכניים .1.1.1

 ;רשימת רכיביםלרבות  של המערכתיים חשמל יםרטוטס .1.1.1

 אחריות ושירות  .1.1.1

 , תעודת אחריות לפי תקנות הגנת הצרכן )אחריות ושירות לאחר מכירה(למערכת תצורף 

 .2660-התשס"ו

 

 דרישות התקנה – זפרק 

 תדרישות כלליו .1.1

התקנת המערכת תיעשה באופן כזה שבשום מקרה )לרבות תקלה במערכת( לא תפגע בכל תפקודי הרכב  .1.1.1

 אחרות ובאבזרים אחרים ברכב.הרכב ה ולא תגרום לתקלה כלשהי במערכות

או  רכב, ובאישור יצרן ההוראות יצרן המערכת לפיהתקנת המערכת תיעשה  לרכב במערכות מחוברות .1.1.1

 ציגו )יבואן הרכב(.באישור נ
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 הכנות לפני התקנה .1.1

בודקים ומוודאים שכל אמצעי העיגון של רכיבי המערכת מתאימים להתקנה ברכב, ושהם אם רלוונטי,  .1.1.1

 מתאימים לדרישות יצרן המערכת.   

ו אם לשם התקנת המערכת יש צורך לנתק את מצבר הרכב, פועלים לפי הנחיות יצרן הרכב או נציג .1.1.1

 הרשמי.

התקנה של ההוראות את ידי מתקין מורשה, למתקין המורשה יהיו  עלאותן  יןהתקלבמערכות שנדרש  .1.1.1

 יצרן הרכב או של נציגו הרשמי )היבואן(.

 עיגון המערכת .1.1

 פי הוראות ההתקנה של יצרן המערכת רלוונטי עלהסעיף אם סעיף זה ההנחיות שב לפייש לפעול 

 .ל יצרן הרכב או נציגו הרשמי )היבואן(והוראות ההתקנה ש

הרכיבים יחוברו לחלק קבוע של הרכב )חלק שאינו נע(. הרכיבים יחוברו באופן שלא תתאפשר תזוזתם  .1.1.1

 ובאופן שלא יתאפשר פירוקם באופן ידני, אלא בעזרת כלים. 

 אין לחבר את הרכיבים לצנרת הרכב או לֶאגד כבלים או לחלקים נעים. .1.1.1

 הרכיבים לא יבואו במגע עם חלקים נעים או/וגם חמים. .1.1.1

 כבלים ומוליכים חשמליים .1.1

 פי הוראות ההתקנה של יצרן המערכת רלוונטי על הסעיףאם סעיף זה ההנחיות שב לפייש לפעול 

 והוראות ההתקנה של יצרן הרכב או נציגו הרשמי )היבואן(.

 תפעולו השוטף.יפגע יהכבלים יותקנו ברכב באופן שלא  .1.1.1

 המוליכים יהיו מבודדים ובעלי שטח חתך המתאים לזרם המרבי העובר דרכם. .1.1.1

 הכבלים והמוליכים יהיו קצרים ככל האפשר. .1.1.1

 פרק ה של תקן זה.הכבלים והמוליכים יעמדו בדרישות תנאי הסביבה לפי  .1.1.1

ים באופן שלא תתאפשר תזוזתם, והם לא יבואו במגע הכבלים והמוליכים יחוברו לחלקי מערכת יציב .1.1.1

 עם חלקים נעים או/וגם חמים.

 מנתקים כבל או מוליך ברכב, ומחברים במקומו כבל או מוליך אחר, יקוימו הדרישות שלהלן: אם .1.1.1

 שטח החתך של הכבל או המוליך החדשים לא יהיה קטן משטח החתך של הכבל או המוליך שנותקו; .1.1.1.1

נקודת החיבור תוגן מפני נזק חיצוני, לא תפריע למערכות הרכב ותעוגן בחלק יציב שאינו מושפע  .1.1.1.1

 מזעזועים או מרעידות של הרכב. 

 שלהלן: כבל יועבר בקדח קיים. אם יידרש קדח נוסף לצורך ההתקנה, יקוימו הדרישות .1.1.1

  הקדיחה לא תפגע בשום רכיב או כבל קיימים ברכב; -

  יירי הקידוח יוסרו ופינות חדות יוקהו;כל ש -

  קדח בחומר מתכתי יוגן בעזרת חומר מונע חלודה; -

  בקדח תמוקם טבעת מעבר עשויה גומי או פלסטיק מתאים; -

  לאחר העברת הכבל או הכבלים ייאטם הקדח בחומר איטום, לפי הצורך. -
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 חיבורים חשמליים .1.1

 פי הוראות ההתקנה של יצרן המערכת רלוונטי על הסעיף אםסעיף זה ההנחיות שב לפייש לפעול 

 והוראות ההתקנה של יצרן הרכב או נציגו הרשמי )היבואן(.

 ,באישור יצרן הרכב או נציגו הרשמי )יבואן(של הרכב אלא  CANbus-אין להתחבר אל מערכת ה .1.1.1

 :תנאים שלהלןוב

שקע  דרךד אופטי ומיידי צ ו עלאייעשה באמצעות חיבור השראתי  CANbus-חיבור אל מערכת ה  א.

 .(OBDדיאגנוסטיקה )ה

 א בלבד.וקריהיה אפשר ל. CANbus-ב על רשת הוכתלאפשרות תהיה לא   ב.

יצרן הרכב או נציגו  בכתב של הנחיות לפיהחיבור בין רכיבי המערכת למערכת החשמל ברכב ייעשה  .1.1.1

 . )יבואן( הרשמי

רכת הזינה ברכב יהיה מוגן באמצעות נתיך נפרד ובהתאם להוראות החיבור בין רכיבי המערכת למע .1.1.1

 יצרן המערכת.

החיבור בין רכיבי המערכת למערכות אלקטרוניות או אלקטרומכניות של הרכב יהיה מוגן באמצעים  .1.1.1

 מתאימים )כגון נתיך( להגנה על מערכות הרכב במקרה של תקלה.

צורך הארקה ייעשה על ידי התחברות לנקודת הארקה קיימת ברכב חיבור רכיבי המערכת לגוף הרכב ל .1.1.1

או לנקודה חדשה, וחיבור כבל ההארקה למרכב ייעשה באמצעות בורג מאובטח. נקודת החיבור תהיה 

 למטרת הארקה בלבד ותוגן מפני שיתוך.

 האלה: חיבורים בין חלקים שונים של המערכת לבין מערכת החשמל ברכב ייעשו באחת השיטות .1.1.1

  בהלחמה; -

  ;(crimping)בלחיצה  -

  .עם אמצעי נעילה תקע-באמצעות מחברים מסוג שקע -

  .(crimper)חיבורים בלחיצה ייעשו בעזרת כלים ייעודיים מתאימים בלבד כגון צבת לחיצה  -

 הפנימייםחיווי חזותי וקולי  רכיבי .1.1

והוראות ההתקנה של יצרן  צרן המערכתפי הוראות ההתקנה של י-רלוונטי על אםסעיף זה  לפייש לפעול 

 הרכב או נציגו הרשמי )היבואן(.

 יותקנו בסמוך ללוח המחוונים של הרכב. הפנימיים קולי החזותי והחיווי הרכיבים המשמשים ל .1.1.1

 תקנו במקום הנראה לעין הנהג.וי פנימי חיווי חזותים המשמשים לרכיביה

 בדיקות – חפרק 

 כללי .1.1

 בדיקה ערכת .1.1.1

בדיקה המדמה כלי רכב  ערכתודקים את המערכת כמכלול. ספק המערכת יגיש את המערכת יחד עם ב

 שבו תורכב המערכת.

ערכת את ספק המערכת יגיש התקן ריסון,  גוןכ ,הקשור לרכב התקןבמערכות התרעה המותקנות על 

 מערכת.המותקנת  ושעלי התקןהעם  יחדכמכלול  הבדיקה
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 ודבדיקת סימון ותיע .1.1.1

 ;לעילש 0.0את כל הסימונים הנדרשים בסעיף כוללת אריזת המוצר בודקים ש

 ;לעילש 0.2תיעוד המפורט בסעיף מצורף המערכת בודקים של

-ו 0.2.2בסעיפים ים המפורטאת כל הפרטים  ותשהוראות ההפעלה והוראות ההתקנה כולל מוודאים

 .לפחות 0.2.1

 בדיקת עמידה בדרישות .1.1.1

של  דפרקים ב עד עומדת בדרישות של  ,כמתואר בתיעוד המלווה ,כת על כל מרכיביהבודקים שהמער

 .הזתקן 

 בדיקת פעולת המערכת .1.1

 בדיקה ציוד .1.1.1

 להלן:מפורט לצורך בחינת מערכות ההתרעה יש להכין בובות בדיקה כ 

 במשקל שלס"מ ו 06-16בגובה של  ,ס"מ 26שק גלילי בקוטר של  –רך נולד  עבורבובה בדיקה  .א

 ק"ג. 2.5  

 ק"ג. 0ס"מ ובמשקל של  56בגובה של  ,ס"מ 25שק גלילי בקוטר של  –תינוק  עבור בובת בדיקה .ב

 ק"ג. 02ס"מ ובמשקל של  86בגובה של  ,ס"מ 16שק גלילי בקוטר של  –פעוט  עבור בובת בדיקה .ג

 ק"ג. 26ל של ס"מ ובמשק 066בגובה של  ,ס"מ 16שק גלילי בקוטר של  –ילד  עבור בובת בדיקה .ד

 הערה:

 לפחות. 16%-יש לשים לב שבובת הבדיקה היא ללא רגלים ולכן מתאימה לילדים שגובהם גדול מאורכה ב

 

של  הימצאות ילד הויייכולות ז לפי –כל אבזר בדיקה אחר או נוסף לבדיקת פעולת המערכת  .ה

 המערכת.

 תרחישים שלהלן:בבודקים את פעולת המערכת   .1.1.1

 ()בדיקת חסינות מהתרעות שווא ללא ילד יש נסיעה רגילהתרח .1.1.1.1

 .דקות לפחות 1משך מתניעים את הרכב ל

 .מכבים את המנוע

דקות  5במשך  (1.2.2.0)ראו סעיף  שלא מופעל חיווי פנימיבודקים , התרעה פנימיתעבור מערכת עם 

 .בוי הרכבימכ

 רכב ומתרחקים ממנו.יוצאים מה

  הערה:

ממרחק ההתרעה המצוין בתיעוד המערכת או לשהות מחוץ לרכב משך זמן  56%-בל יש להתרחק מרחק גדו

 המצוין בתיעוד המערכת.התרעה המזמן  56%-ב ארוך

 (.1.2.2.1-ו 1.2.2.2סעיפים )ראו  נישאבאבזר או חיווי  שלא מופעל חיווי חיצוניבודקים 

 פעמים. 26חוזרים על בדיקה זו 

 (התרעות שוואבדיקת חסינות מלד )תרחיש נסיעה רגילה עם י .1.1.1.1

כשהיא מוצבת במרכז  מכניסים בובת בדיקה לרכב, ומרסנים אותה בהתקן ריסון המתאים לגודלה

 להלן. 0ראו ציור  .ונשענת על גב המושבהמושב 

  הערה:

 בבובת הבדיקה הקטנה ביותר המתאימה למשקל או/וגם למידות המצוינים בתיעוד המערכת.  ייעשה שימוש

 ודקים שהמערכת מבצעת בדיקה עצמית.ב  
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 בובת בדיקה מוצבת במרכז המושב של התקן הריסון – 1ציור 

 

 .דקות לפחות 1משך מתניעים את הרכב ל

 .מכבים את המנוע

 (.1.2.2.0ראו סעיף ) שמופעל חיווי פנימי, אם קייםבודקים 

 מוציאים את בובת הבדיקה מהתקן הריסון.

 .מופסקם קיים( )אבודקים שהחיווי הפנימי 

 יוצאים עם בובת הבדיקה מהרכב ומתרחקים ממנו.

  הערה:

ממרחק ההתרעה המצוין בתיעוד המערכת או לשהות מחוץ לרכב משך זמן  56%-יש להתרחק מרחק גדול ב

 התרעה המצוין בתיעוד המערכת.המזמן  56%-ארוך ב

 (.1.2.2.1-ו 1.2.2.2ים נישא )ראו סעיפבאבזר בודקים שלא מופעל חיווי חיצוני או חיווי 

 °06המושב והיא ניצבת בזווית של  פינותמ תחוזרים על הבדיקה כשבובת הבדיקה מוצבת באח

 להלן. 2ראו ציור  למושב.

 פעם. 26חוזרים על הבדיקה 

 

 

 בובת בדיקה מוצבת בפינה חיצונית של המושב של התקן הריסון – 1ציור 
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 רכב בתום הנסיעהב שהושארתרחיש נסיעה עם ילד  .1.1.1.1

מכניסים בובת בדיקה לרכב, ומרסנים אותה בהתקן ריסון המתאים לגודלה כשהיא מוצבת במרכז 

 המושב וניצבת למושב.

 : הערה

 בבובת הבדיקה הקטנה ביותר המתאימה למשקל או/וגם למידות המצוינים בתיעוד המערכת.  ייעשה שימוש

 בודקים שהמערכת מבצעת בדיקה עצמית.

 .ות לפחותדק 1משך ב ואת הרכב ונוסעים ב מתניעים

 .מכבים את המנוע

 (.1.2.2.0)ראו סעיף  אם קיים בודקים שמופעל חיווי פנימי

 יוצאים מהרכב ומתרחקים ממנו.

ממרחק ההתרעה המצוין בתיעוד המערכת או לשהות מחוץ לרכב משך זמן  56%-יש להתרחק מרחק גדול ב

 יעוד המערכת.התרעה המצוין בתהמזמן  56%-ארוך ב

 (.1.2.2.1-ו 1.2.2.2סעיפים )ראו  נישא באבזר חיווי או בודקים שמופעל חיווי חיצוני

 .הרכבהתקן הריסון ומבובת הבדיקה מחוזרים לרכב, מוציאים את 

 (.1.2.2.2)ראו סעיף  פסק בודקים שהחיווי החיצוני

 °06ניצבת בזווית של מפינות המושב והיא  תחוזרים על הבדיקה כשבובת הבדיקה מוצבת באח

 .2ראו ציור  למושב.

 פעם. 26חוזרים על הבדיקה 

 בדיקות התקנה .1.1

 הותקנה ברכב.המערכת לאחר ש ידי מתקין המערכת על יערכוהבדיקות שלהלן י

 כללי .1.1.1

 עורכים את בדיקות ההתקנה לפי הוראות יצרן המערכת. 

 בדיקות .1.1.1

, ושל כל אמצעי העיגון, הכבלים, ן זהתם של כל הרכיבים כנדרש בתקבוחנים חזותית את הימצאו .1.1.1.1

 הנתיכים וכדומה, הנדרשים לפי הוראות ההתקנה של יצרן המערכת.

ולפי הוראות יצרן המערכת,  7.1בודקים ומוודאים שעיגון רכיבי המערכת נעשה כמפורט בסעיף  .1.1.1.1

 ושרכיבי המערכת אינם זזים בעקבות נסיעת הרכב.

בודקים ומוודאים שההתקנה לא גרמה פגיעה בשום תפקוד של הרכב ובמערכות כלשהן של הרכב, . 1.1.1.1

אוץ, אורות חניה ואורות דרך, אתתים, אור -מדגוי, ימערכת התנעה, מערכת בלימה, מערכת הכגון: 

 מערכתבלם, מפשיר אדים אחורי, מגבים, מערכת מיזוג, נעילה מרכזית, חלונות חשמליים, דלתות, 

 .צגיםו רדיו, התנעה


