
  

 השלמת מידע עבור בדיקות סימון המוצר
 

 הסימון על האריזה יהיה בעברית        
אם בנוסף יש סימון באנגלית הוא יהיה זהה בתוכנו לסימון 

 בעברית

סימון על 
יחידת 

אריזה ה
ת קהמשוו
 לצרכן

 מ לפחות"מ 2גובה אותיות הסימון בעברית יהיה 
 שם הדגם או מספרו וזיהויו המסחרי

 ורארץ ייצ
 שם יצרן ומענו המלא

 שם היבואן ומענו המלא
 (בר)לחץ העבודה המינימלי והמקסימלי 

 (1הסרת כלור דרגה : לדוגמה) וגם הטיהור /מאפייני הסינון או
סימון על   שם הדגם או מספרו וזיהויו המסחרי

גבי 
 המערכת

 (סנן)

 וגם הטיהור /מאפייני הסינון או
 ארץ הייצור

 ומענו המלארן שם היצ
 המלא שם היבואן ומענו

 (מעלות צלזיוס)טמפרטורת עבודה מקסימלית 
 (בר)לחץ העבודה המינימלי והמקסימלי 

 
והצהרות רכת יצורף עלון הוראות                 

אם בנוסף יש הוראות , עבריתבשפה ה על ביצועי המערכת
 באנגלית הן יהיו זהות בתוכנן להוראות בעברית

עלון 
 הוראות
ת והצהרו

על ביצועי 
 המערכת

 שם הדגם או מספרו וזיהויו המסחרי
 ארץ הייצור
 ומענו המלאשם היצרן 

 המלא שם היבואן ומענו
 (חודשים)אורך חיי המסננים בליטרים וביחידות זמן 

 (מעלות צלזיוס)טמפרטורת עבודה מקסימלית 
הוראות  פירוט -אם המערכת מיועדת להתקנה עצמית

 התקנה ורשימת פריטים הנדרשים להתקנה
טיהור והוראות לאופן  /פירוט אמצעי סינון)הוראות תחזוקה 

 (החלפתם
הוראות טיפול ותחזוקה למניעת סכנת התרבות 

 מיקרואורגניזימים
 אם יש צורך בהתקנה ותחזוקה של נציג מוסמך

 
 יכליםציון קיבולת המ -אם המערכת כוללת מיכלי אגירה

 ציון המגבלה -אם יש מגבלת טמפרטורה
מערכת המקטינה את העומס "אם המערכת היא ממין 

ציון אופן ההתרעה על הפסקת פעילות  -"הבקטריאלי במים
 המערכת

 וגם הטיהור /מאפייני הסינון או

. ביצועי המערכת נבדקו בתנאי מעבדה מבוקרים" -הצהרה
בתנאי שימוש רגילים קיימת אפשרות לשינויים בביצועי 

 "המערכת בהתאם לתנאי הסביבה
כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות "

יש להרתיח את מי השתייה ולנהוג , מחדל תברואתי רבדב
 "בהתאם להוראותיהם

הוראות 
 אזהרה

 עלוןב
מומלץ שאנשים בעלי בעיות בריאות יתייעצו עם רופא לפני "

 "השימוש במערכת
למניעת התרבות מיקרואורגניזמים יש להקפיד לפעול "

 "בהתאם להוראות היצרן לטיפול במערכת ולתחזוקתה
מערכת זו מיועדת לטיפול במי שתייה המסופקים רק מרשת "



  

 "הספקת המים
 

  
  
  

  
 
 

 
 
 

 

 בריתהרכיב החליף יסומן בע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
סימון רכיבים 

חליפיים 
המתכלים 

בשימוש 
שהיצרן או 

המשווק 
מיעדים 

אותם 
 להחלפה

מחסנית )
 (הסילפוס

 
 
 
 

 שם הדגם או מספרו וזיהויו המסחרי

 (בנוגע לסנן הפחם) רוגם הטיהו /מאפייני הסינון או
 

 
 

 המלא שם היבואן ומענו
אורך חיים בליטרים  -פעיל מסנן פחם)אורך החיים של הרכיב 

 (אורך חיים ביחידות זמן -מסנן חלקיקים, וביחידות זמן
 הוראות התקנה או החלפה של הרכיב

על האריזה או על העלון  ,על רכיביה, אין לסמן על המערכת
שיש למערכת  שהמערכת מטהרת את המים מוירוסים או

 עת מחלותימנתכונות של 
המערכת מפחיתה את : "ערכת יסומןעל האריזה ועל המ, בעלון

 (יצוין שם החומר המופחת ומידת ההפחתה" )החומרים האלה
הצהרת 

היצרן או 
המשווק על 

מאפייני 
 /הסינון או

 וגם הטיהור

על האריזה ועל המערכת יצוין שם הפרמטר המווסת או , בעלון
 הנמנע


