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 כללי .1

במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט וחוקי  , המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות .1.1

 מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.1

 או מערכת איכות דומה. 1001:1002במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

 תקן ישראלי החל עליו.כל בדרישות מוצר יעמוד ה .1.1

 

  חלות .2

 מפרט זה קובע דרישות עבור מחשבי נטבוק )מחשבים ניידים קטנים(. 

ס"מ. המחשבים יהיו  17.2אינצ'ים או  7המכשירים יהיו בעלי צג עם קוטר מסך תצוגה מינימלי בן 

נכי בין כל שני מקשים מ"מ בציר האופקי והא 11מצוידים במקלדת בעלת מרחק מינימלי של 

 סמוכים )ממרכז למרכז( באיזור האותיות והמספרים. 

נטבוק מתוכנן לשימוש נייד במחשב, המסוגל להריץ יישומים לשימוש משרדי כמו גם לשימוש נייח 

או נייד ברשת האינטרנט )דוא"ל, גלישה ברשת(. המכשירים יכולים להיות בעלי פונקציות נוספות 

מובנת(. מחשבים אלו אינם בעלי כונן אופטי פנימי ואינם בעלי כרטיסים )דוגמת מצלמת רשת 

 גרפיים חיצוניים בעלי זיכרון עצמאי. 

)יומן דיגיטלי אישי(  PDAs-)יומן דיגיטלי נייד( ו MDAsטלפונים ניידים, טלפונים חכמים, 

 ומכשירים דומים אחרים אינם נכללים בחלות הקריטריונים של מפרט זה. 

 

 הגדרות .3

 אין.

 

 דרישות .4

 צריכת אנרגיה .1.1
1.1.1. Energy Star 

 Energy Star Program Requirements-מגיש הבקשה יעמוד לכל הפחות בדרישות ה

for Computers, Version 5  מחשבי נטבוק מקטגוריה 5)דרישות למחשבים, גרסה ,

A:דרישות אלו כוללות .) 

 צריכת חשמל שנתית בהתאם ל-TEC יפוסית בהתאם ל)צריכת חשמל ט-

Energy Star 5.0 40( לא תעלה על kWh . 
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  המכשיר ומערכת ההפעלה המותקנת בו יאפשרו לכל הפחות למכשיר להיכנס

, המכונים, למשל "מצב שינה" )או כינוי דומה(, כמו ACPI-Mode S31למצבי 

 ו גם למצבי חיסכון בצריכה אנרגטית. ( כמACPI S4/S51גם מצב כבוי )

  לאחר פרק זמן מוגדר של חוסר פעילות, המכשיר ייכנס באופן אוטומטי למצב

)או מצב דומה( או יכבה את הצג. לצורך כך, ברירת המחדל  ACPI S3שינה 

-ACPIשל פרק הזמן המוגדר מראש  תופעל עוד לפני שליחת המכשיר: עבור 

Mode S3 ≤ 10  דקות. המשתמשים חייבים להיות  15 ≥צג דקות, כיבוי

 מסוגלים לקצר את זמני ברירת המחדל המוגדרים מראש. 

  אספקת חשמל חיצונית תעמוד בדרישות שלEnergy Star 2.0  לצריכת חשמל

 חיצונית.

 

 מתג הפעלה וכיבוי .1.1.1

המכשיר יהיה בעל "מתג הפעלה/כיבוי". לפני שליחתו, המכשיר יעבור סדרת 

( 1ACPI S4/S5ראשוניות באופן שיאפשר למכשיר להיכנס למצב כיבוי )-הגדרות

לאחר ההפעלה של מתג ההפעלה/כיבוי. מתגים וכפתורים יתוכננו בעזרת שימוש 

 . IEEE 1621בסמלים, בהתאם לתקן 

  

 אורך חיים .1.1

 יכולת תיקון .1.1.1

ח על עצמו לוודא כי אספקת חלקי החילוף לצורך תיקון המוצרים מגיש הבקשה ייק

 שנים לאחר סיום הייצור של המוצר.  5הינה מובטחת לתקופה של לפחות 

חלקי חילוף הינם אותם חלקים אשר, ככלל, עשויים להתקלקל בהמסגרת החלות 

בעוד שאותם חלקים אשר על פי רוב מאריכים את אורך  –של שימוש רגיל במוצר 

חיי המוצר השלם אינם נחשבים כחלקי חילוף. סוללות במיוחד חייבות להיות 

 זמינות לתקופה של לפחות חמש שנים מיום סיום הייצור של המוצר.

 מסמכי המוצר ייכללו מידע בנוגע לדרישות שלעיל. 

  

 שיפור הקיבולת 1.1.1

 הבאים: מחשבי נטבוק )מחשבים ניידים קטנים( יסופקו עם המאפיינים המשופרים

 RAM    .ניתן להחלפה או הרחבה 

                                                        
1 ACPI: Advanced Configuration and Power Interface Specification .)מפרט הגדרות מתקדמות וממשק חשמלי( ACPI 

S3: Suspend-to-RAM (STR) ;ACPI S4: Suspend-to-Disk (STD) ;ACPI S5: Soft-Off-Mode . 
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  קיום של לפחות שתי כניסותUSB .כמו גם כניסות לחיבור מסך חיצוני , 

 דרישות לתכן ומרכיבים .1.1 

 מחזור-תכן בר .1.1.1

  מוצרים המסומנים בתו הירוק יתוכננו באופן המאפשר פירוק פשוט לצורך

ק המרכיבים את מארז המוצר מיחזור הרכיבים, בכדי להפריד בין חומרי הפלסטי

ואת הסוללה של המוצר מחומרים של יחידות פונקציונליות אחרות, וכן בכדי 

 לאפשר הפרדה למיחזור של המרכיבים. 

  מוצרים המסומנים בתו הירוק יתוכננו באופן המאפשר תמיכה בפירוק יעיל על

  ידי חברה מתמחה או באופן המאפשר פירוק המכשיר בעזרת כלים רגילים.

  

 דרישות חומרים עבור חומרי הפלסטיק במארז המכשיר ובחלקי המארז .1.1.1

חומרי הפלסטיק לא יכילו כחלקים או מרכיבים חומרים המסווגים בקטגוריות 

 הבאות:

 EC Regulationעל פי  1או  1חומרים מסרטנים )קרצינוגנים( בקטגוריות  .א

1272/2008; 

 EC Regulationעל פי  1או  1טגוריות חומרים הגורמים למוטציות )מוטגנים( בק .ב

1272/2008; 

 EC 1או  1חומרים הפוגעים במערכת הרביה )רפרוטוקסיים( בקטגוריות  .ג

Regulation 1272/2008; 

(, או חומרים עמידים PBTחומרים עמידים, מצטברים ביולוגית ורעילים )חומרי  .ד

ונים של ( על פי הקריטריvPvBביותר ומצטברים ביולוגית ביותר )חומרי 

, או שהינם מסוכנים במיוחד וכלולים ב"רשימת המועמדים" REACHרגולציית 

 REACHשל רגולציית 

פולימרים הלוגניים לא יורשו לשימוש. כמו כן, לא תורשה הוספה של תרכובות אורגניות 

הלוגנייות בתור מעכבי בעירה. יתרה מזאת, לא תורשה הוספה של מעכבי בעירה הנושאים את 

 . EC Regulation 1272/2008הסיכון עפ"י משפטי 

 סייג לכלל זה יינתן עבור: 

 נמנעים מבחינה טכנית;-תהליך שהינם בלתי-ניקיונות קשורי-אי 

 המשמשים לשיפור  אורגניים, דוגמת חומרים למניעת טפטוף-תוספים לפולימרים פלואור

 אחוז משקלי; 0.5התכונות הפיזיקליות של הפלסטיק, ובתנאי שהם אינם עולים על 

 גרם.  15-חלקי פלסטיק השוקלים פחות מ 
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 תצוגה .1.1.1

  .תאורת הרקע של התצוגה אינה רשאית להכיל כספית 

  ,התערובת של קריסטלים נוזליים אינה רשאית להיות מסווגת בתור מסרטנת

או בתור רעילה  1או  1, 1מוטציות או פוגעת במערכת הרביה בקטגוריות  גורמת

 . EEC/67/548או מאוד רעילה בהתאם לנספח לדירקטיבה 

 

 בהירות התצוגה .1.1

  נטבוק )מחשב נייד קטן( יאפשר למשתמשים לכוונן את בהירות התצוגה. פעולה זו

 . 2-406DIN EN ISO 13על פי  cd/m 2150תאפשר להגיע לתאורה של 

 

 פליטת רעשים 1.5

של הנטבוק )מחשב נייד קטן( ידווחו לצורך מטרות סטטיסטיות  2רמות עוצמות הרעש

 . ISO 7779בהתאם לתקן 

 

 אחריות 1.6

מגיש הבקשה ייקח על עצמו להציע לצרכנים תקופת אחריות על המכשירים שהינה בת 

 שנתיים לכל הפחות, החל מתאריך הרכישה. 

  

 כןמידע לצר 1.7

הוראות תפעול מקיפות ומפורטות, כמו גם נתוני מוצר, יותקנו על גבי הנטבוק )מחשב נייד 

 קטן( או ייכללו במוצר בעותק מודפס. ההוראות יכילו את הנתונים הבאים:

 ;1.1.1יכולת תיקון, בהתאם לאמור בסעיף  .1

 ;1.1.1אפשרויות שיפור קיבולת, בהתאם לאמור בסעיף  .1

(, כמו גם צריכת החשמל במצבי תפעול Energy Star)על פי  TECצריכת חשמל: ערכי  .1

שונים. בנוסף, הוראות ההפעלה ונתוני המוצר יכללו הוראות בנוגע לאופן בו ניתן 

 אנרגיה. -להורות למכשירים להיכנס למצבים חוסכי

  

 אימות עמידה בדרישות .5

  בסעיף זה.מפורטות , מגיש הבקשה יצהיר על תאימות לדרישות ה 1.1.1בנוגע לסעיף   .5.1

  Energy Starמגיש הבקשה יגיש ראיה, על כי המכשיר המדובר רשום במאגר הנתונים של  

או מתקדמת יותר(. מגיש הבקשה יציין הן את צריכת החשמל השנתית של  5.0)גירסה 

                                                        
)יחידות עיבוד מרכזית(. המבחנים  CPU-קיים כיום צורך להבהרות נוספות בכל הנוגע למדידות ברעש במקרה של שימוש מוגבר ב 2

 . BITKOM-ו UBAהדרושים מבוצעים כיום על ידי 
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)צריכת אנרגיה טיפוסית(, והן את צריכת החשמל של מחשב  TEC-המכשיר בהתאם ל

(, מצב שינה Off Modeד קטן( במצבי תפעול שונים, דוגמת מצב כבוי )הנטבוק )מחשב ניי

(Sleep Mode( ומצב פעיל/ בהמתנה )On Mode/ Idle Mode  .אשר תפורט במידע לצרכן ,) 

 ., מגיש הבקשה יצהיר על תאימות לדרישות המפורטות בסעיף זה 1.1.1בנוגע לסעיף     .5.1

 בקשה יצהיר על תאימות לדרישות המפורטות בסעיף זה., מגיש ה 1.1.1בנוגע לסעיף     .5.1

 , מגיש הבקשה יצהיר על תאימות לדרישות המפורטות בסעיף זה.  1.1.1בנוגע לסעיף     .5.1

 ., מגיש הבקשה יצהיר על תאימות לדרישות המפורטות בסעיף זה 1.1.1בנוגע לסעיף     .5.5

ספק יק וחלקי המארז, מגיש הבקשה יבכל הנוגע לחומרים האסורים לשימוש במארז פלסט

לא הוספו. כמו כן, האסורים המציינת כי חומרים  ,צרן או ספק הפלסטיקהצהרה מאת י

את לדווח באופן חסוי  מגיש הבקשה ייקח על עצמו לבקש מהיצרן או הספק של הפלסטיק

 של מעכבי הבעירה שבשימוש. CAS-המספרי 

-כמו שה יצהיר על תאימות לדרישות המפורטות בסעיף זה., מגיש הבק 1.1.1בנוגע לסעיף      .5.6

מגיש הבקשה יאשר כי נורות תאורת הרקע אינן מכילות כספית. מגיש הבקשה יגיש  כן,

  . הצהרה בכתב מיצרן חומרי הקריסטל הנוזלי

 , מגיש הבקשה יצהיר על תאימות לדרישות המפורטות בסעיף זה. 1.1בנוגע לסעיף       .5.7

 , מגיש הבקשה יצהיר על תאימות לדרישות המפורטות בסעיף זה. 1.5בנוגע לסעיף     .5.2

 , מגיש הבקשה יצהיר על תאימות לדרישות המפורטות בסעיף זה. 1.6בנוגע לסעיף    .5.1

 , מגיש הבקשה יצהיר על תאימות לדרישות המפורטות בסעיף זה. 1.7בנוגע לסעיף   .5.10

 

  מסמכים ישימים .6

 כלליים.  עקרונות -סביבתיות והצהרות תיווי -ISO14020 י "ת .6.1

 . 'ה מהדורה 2010 (, יולי001נוהל מכון התקנים )מת"י  .6.1

 המפרט .6.1

 Basic Criteria for Award of the Environmental Label – Netbooks (Small 

Portable Computers)/ Blue Angel RAL-UZ 135 (Edition July 2011) 

 .1001:1002ת"י  .6.1

6.5. IEEE 1621. 

6.6 DIN EN ISO 13406-2. 

6.7. ISO 7779. 

6.2.  Regulation (EC) No 282/2008 

6.1. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) 

6.10. REACH) Regulation (EC) No 1907/2006 ) 
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 נספחים .7

 אין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

ללא רשות מראש  עי שהוא, מפרט זה או קטעים ממנו,בכל אמצ אין לצלם, להעתיק או לפרסם,© 

 .ובכתב ממכון התקנים הישראלי

 


