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 ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים, בהרכב זה: – 5422על ידי הוועדה הטכנית ואושר תקן זה הוכן 

 , נתלי ראובנימוטי גמיזה - איגוד לשכות המסחר

 איילת גבעתי - לבטיחות ילדים 'בטרםארגון '

 שלומי שמש - התאחדות התעשיינים בישראל

 גולן ליטמן גילי - יכלים/טכנולוגיםרמהנדסים/אד

 ישחר נזר - אגף התעשייה -התקנים הישראלי  כוןמ

 שי רייכר )יו"ר( - משרד הבריאות

 נטלי רובינשטיין - משרד הכלכלה והתעשייה

 אבן-דפנה הר - רשות ההסתדרות לצרכנות

 

 

 ריכזה את עבודת הכנת התקן. טלי בלובוקוב
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  הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים 

  ,המצוינים בו לאומייםהתוספות השינויים וה, למעט זהישראלי תקן  

 (CEN) של הוועדה האירופית לתקינהלתקן זהה  

EN 16232:2013+A1: August 2018 

 

 

  מילות מפתח:

 .אמצעי בטיחות, ילדים, נדנדות, תינוקותתוויות, הוראות שימוש, סימון, בדיקות מכניות, 

Descriptors: 

labels, Instructions for use, marking, mechanical testing, infants, children, swings, safety measures. 

 עדכניות התקן

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

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

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

 

 תוקף התקן

 תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.

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

 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. 60

 

 סימון בתו תקן

 כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

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

 

 זכויות יוצרים

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This national standard is based on EN 16232:2013+A1: August 2018 and parts of this standard 
are reproduced with the permission of the European Committee for Standardiz ation - CEN, 
Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. 
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 הקדמה לתקן הישראלי

 , 2018אוגוסט מ  EN 16232:2013+A1(CEN) של הוועדה האירופית לתקינהתקן ישראלי זה הוא התקן 

 .בשינויים ובתוספות לאומיים שאושר כתקן ישראלי

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 )בעברית( בשינויים ובתוספות לאומיים האירופי סעיף חלות התקןגום תר  -

 )בעברית(האירופי  התקן פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי  -

 (באנגליתהתקן האירופי )  -

 .בית-האלף באותיות וממוספרות שוליים כהערות מובאות הישראלי לתקן לאומיות הערות

 

 (ובתוספות לאומיים בשינויים התקן האירופי של 1סעיף תרגום ) התקן חלות

 :הערה

 .גופן שונהזה מובאים בסעיף בלאומיים התוספות השינויים וה

המיועדות לילדים  ,לתינוקותתקן זה מפרט דרישות בטיחות ואת שיטות הבדיקה המתאימות להן, עבור נדנדות 

 ק"ג או שאינם מסוגלים לשבת ללא עזרה. 9עד שמשקלם 

 הישראלייםהתקנים עליה חלים אותה לתפקוד אחר,  להמיראפשר שיש כמה תפקודים או  תינוקותה לאם לנדנד

 הרלוונטיים.

 אינן נכללות בחלות תקן זה. )א(8חלק  562אלי ת"י תקן הישרנכללות בחלות ההנדנדות 

 .A.1-ראו רציונל ב

 

                                        
 .September 2011-EN 71 :8אומיים, לתקן האירופי התקן הישראלי זהה, למעט שינויים ותוספות ל )א(
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 לסעיפי התקן האירופי הלאומיים פירוט השינויים והתוספות

2.  Normative references  

, יםישראלי ניםתק יםבסעיף זה חל יםבתקן והמפורט יםהמאוזכר יםהאירופי ניםהתקחלק מבמקום  -

 כמפורט להלן:

 
 לסעיף יוסף: -

 יםישראלי ניםתק

 דרישות -תרכובות כימיות אורגניות  בטיחות צעצועים: - 9חלק  562ת"י 

 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

 , על עדכוניו1983-צו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"ג

6    . Chemical hazards 

 :כמפורט להלן ,6.6 משנה סעיף יוסף ,(Aniline [see A.2]) 6.5, לאחר סעיף המשנה בסוף הסעיף

 אטים לתכולת הפת  .6.6

( PVC) פוליוויניל כלורי העשוייםנדנדות לתינוקות רכיבי , 9חלק  562בבדיקה לפי התקן הישראלי ת"י  

 .בכל הנוגע לפתלאטים 9חלק  562ת"י תקן הישראלי המפורטות ביעמדו בדרישות מרוכך, 

9.Product information    

 יוסף: ,חר כותרת הסעיףלא

 .בתקן זה להלן בנספח א ראו את תרגום האזהרות לעברית יהיו בשפה העברית. בסעיף זה האזהרות

התקן האירופי 

 המאוזכר

 הערות חל במקומוההתקן הישראלי 

 ההערות בעמודת המפורט )המידע

 זה( תקן הכנת ליום נכון

EN 71-2:2011 

+A1:2014 

צעצועים:  חותבטי - 2 חלק 562ת"י 

 תדליקּו

ה, למעט שינויים הז הישראלי תקןה

 לתקן האירופי ,לאומיים ותוספות

 EN 71-2: July 2011+A1: March 2014  

EN 71-3  בטיחות צעצועים:  - 3 חלק 562ת"י

 מסוימים נדידת יסודות כימיים

ה, למעט שינויים הז הישראלי תקןה

 לתקן האירופי ,לאומיים ותוספות

EN 71-3:2013+A1: October 2014 

EN 61558-2-7  בטיחות של  - 2.7חלק  61558ת"י

שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים 

ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות 

ובדיקות לשנאים וספקי כוח 

 לצעצועים

ה, למעט שינויים הז הישראלי תקןה

 לתקן האירופי ,לאומיים ותוספות

IEC 61558-2-7 – Second edition: 

2007-01 

EN 61558-2-16  בטיחות של  - 2.16חלק  61158ת"י

שנאים, מגובים, ספקי כוח 

ושילוביהם: דרישות ובדיקות 

מיוחדות עבור ספקי כוח ממותגים 

 ועבור שנאים לספקי כוח ממותגים

ה, למעט שינויים הז הישראלי תקןה

  לתקן האירופי ,לאומיים ותוספות

IEC 61558-2-16 – Edition 1.1: 

2013-08 
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9.2.   Marking of the product 

9.2.1  .General requirements 

 אינו חל, ובמקומו יחול: (a המשנה סעיף

 (,גנת הצרכן )סימון טוביןבצו ה)הדן בסימן המסחרי הרשום(  3( בסעיף 2פרט הסימון ) .א

 , על עדכוניו.1983-התשמ"ג

 בצו הגנת הצרכן  (הדן בשם היצרן ומענו או בשם היבואן ומענו) 3( בסעיף 5פרט הסימון ) .ב

 , על עדכוניו.1983-)סימון טובין(, התשמ"ג

9.3. Purchase information  

 אינו חל. (c המשנה סעיף

 , כמפורט להלן:א )נורמטיבי( יוסף נספח Annex Cלאחר  -

 תרגום האזהרות לעברית –נספח א 

 )נורמטיבי(

 עבריתב האזהרה באנגלית אזהרהה

Warning  אזהרה 

Never leave the child unattended אין להשאיר את הילד ללא השגחה 

Never use this product on an elevated 

surface (e.g. a table) 

 גבה על משטח מואין להשתמש במוצר זה 

 (כגון שולחן)

This product is not intended for 

prolonged periods of sleeping 

 לשינה ממושכת מיועד מוצר זה אינו

Always use the restraint system  ריסוןבמערכת היש להשתמש תמיד 

Do not move or lift this product with 

the baby inside it 

נמצא התינוק  כאשרר זה זיז או להרים מוצאין לה

 בתוכו

Do not use this product once your 

child can sit up unaided or weighs 

more than 9 kg 

ילדך יכול לשבת ללא אם אין להשתמש במוצר זה 

 ק"ג 9-מ גדולמשקלו אם עזרה או 

IMPORTANT! READ CAREFULLY 

AND KEEP FOR FUTURE 

REFERENCE  

 לשימוש עתידי שמורלבקפידה וא יש לקרוחשוב! 

To avoid injury ensure that children 

are kept away when unfolding and 

folding this product 

אינם  להימנע מפגיעה, יש לוודא שהילדים כדי

 ווקיפול תופתיחבזמן נמצאים בקרבת המוצר 

Do not let children play with this 

product 

 במוצר זהילדים לשחק אין לאפשר ל

When the product is connected to a 

music player, ensure that the volume 

of the music player is set to a low 

value 

עוצמת ש, יש לוודא מוזיקהאם המוצר מחובר לנגן 

 לרמה נמוכההמוזיקה מכוונת נגן 

 

 


