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Nr świadectwa: L4-L44.477.73.2Ot9.292I.t Strona:7/2

przyrząd o oznaczeniu workshopTab, produkcji continental
Automotive GmbH, wersja oprogramowania: 4.2.5, suma kontrolna:
F3 F8CAó5 3 5AD E2 1 E 09 6CD87 A7 9 3E7 60 A9 497 OC7 9, w na stępującej
kompletacji:
- urządzenie WorkshopTa b,

- moduł WorshopLink,
- moduł BlueMeter,
- urządzenie DSRCMeter.

LoNTEX Sp. z o.o. sp.k., ul. Ligocka 55,43-502 Czechowice-Dziedzice.

potwierdzenie, na podstawie analizy przedstawionych przez
wnioskodawcę dokumentów, przydatności przyrządu o oznaczeniu
workshopTab do sprawdzania i kalibracji tachografów analogowych
icyfrowych,
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Niniejsze Świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości. Nie jest ważne bez podpisów i pieczęci.
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śwnoecrwo
EKSPERTYZY
wykonanej przez:

Data wydania: sierpnia 2Ot9 r.

Pracownię Taksometrów i Tachografów Samodzielnego Laboratorium Długości
w Głównym Urzędzie Miar

ul. Elektoralna 2, 00-739 Warszawa
Iel.:22 5BI9496, fax:22 587 9392, e-mail: length@gum.gov.pl

L4-L44.477 .I3,2Ot9 .29 27.IBłąd|
Nr świadectwa: Nie można odnaleźć źródła Strona:2/2

odwołania.

WYNlKl
EKSPERTYZY

oMEczENlE

Analiza przedstawionych przez wnioskodawcę nw. dokumentów:
-,, l nstru kcja obsłu gi urządzenia WO RKS H O PTAB",
- ,,lnstrukcja obsługi urządzenia WorkshopTab wraz z urządzeniem DSRC

Meter",
- Letter of Acceptance WorkshopTab Re|.4.2.X,

- WorkshopTab - ulotka informacyjna,
- WorkshopTab - ulotka informacyjna w języku angielskim,
- VDO DSRC METER - ulotka informacyjna w języku angielskim,
- świadectwo wzorcowania nr A/ 48O / S / !9, z dnia 23 lipca 2Ot9 r.,

- świadectwo wzorcowa nia n r C/ 48O / S / 79, z dnia 23 lipca 2079 r,

potwierdziła mozl iwość zastosow ania prllnąd u WorkshopTab do ww. cel u.

Przyrząd o oznaczeniu WorkshopTab moze być stosowany do sprawdzania
i kalibracji tachografów analogowych i cyfrowych na zgodność
z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 765/2Q!4 z dnia 4 lutego 2Ot4 r. w sprawie tachografów stosowanych
w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG)
nr 3827/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie
drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 56I/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. Nr
L60/I) oraz tachografów inteligentnych na zgodność z wymaganiami
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2076/799 z dnia 18 marca
2076 r, w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy,
sprawdzania, instalacji, uży$kowania i naprawy tachografów oraz ich
elementów składowyĆń (Dz. U. Nr L 13911).

Orzeczenie dqtyczy przyrządow w wersji przedstawionej do ekspertyzy.
Wprowadzanie pfzez producenta zmian mających wpływ na
charakterystykę przyrządu wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Przyrząd WorkshopTab stosowany do ww. celu powinien być poddawany
wzorcowaniu lub sprawdzeniu przez producenta co najmniej raz w roku.


