
 

TR REACH Uygunluk Beyanı 

 

Üreticinin Adı:  GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.              

Üreticinin Adresi:  NO.18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, 

GUANGDONG, ÇİN                             

 

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK sayılı Tüzük uyarınca, 

OPPO belirtilen eşyaların üreticisi olarak tanımlanır ve REACH gerekliliklerini karşılamak için mümkün olan tüm 

yolları dener. Detaylar aşağıda belirtilmiştir: 

 

Kayıt 

Madde 7 uyarınca, tek başına veya karışım içindeki maddeleri kaydettirme konusunda genel yükümlülük. Bir 

maddenin üreticisi veya ithalatçısı, yılda bir ton veya daha fazla miktarlarda tek başına veya bir ya da daha fazla 

karışım içinde ilgili Kuruma kayıt göndermelidir. Eşyaların üreticisi olarak OPPO bu gerekliliği uygulamaz. 

 

Madde 8(1) Eşya üreticisi veya ithalatçısı aşağıdaki koşulların her ikisinin de geçerli olması durumunda, eşya 

içindeki herhangi bir madde için Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla 

Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur: 

a) Eşyaların içindeki madde miktarının üretici ya da ithalatçı başına yıllık toplam bir tondan fazla olması, 

b) Maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salım yapmasının tasarlanması.uyarınca, 

eşyaların üreticisi ya da ithalatçısı bu ürünlerde yer alan herhangi bir madde için aşağıdaki koşullar yerine 

getirilirse ilgili Kuruma bir kayıt göndermelidir: 

Bildiğimiz kadarıyla bu üründe salınması amaçlanan eşya içerisinde herhangi bir madde bulunmamaktadır.  

 

Bildirim 

Madde 29 uyarınca, 47 nci maddede belirtilen kriterleri karşılayan ve 49 uncu maddenin birinci fıkrasına göre 

belirlenen maddeyi ağırlıkça % 0,1 ve üzerinde konsantrasyonlarda içeren eşyanın tedarikçisi, talep ettiği 

takdirde eşyanın tüketicisine, eşyayı daha güvenli bir şekilde kullanması için maddenin ismini ve mevcut bilgiyi 

temin eder. İlgili talebin alınmasından sonra bilgiyi 45 gün içinde ücretsiz olarak tüketiciye iletir. 

OPPO, SVHC'nin bu üründe ağırlıkça (w/w) %0.1'in üzerinde bulunabileceğini değerlendirmiştir. 

 

 

SVHC CAS.NO Uygulama Ürünler 

1,3 propansülton 1120-71-4 Lityum iyon pil 
Mobil telefon, kulaklık, taşınabilir güç kaynağı, 

Bluetooth hoparlör, saat, kayış 



 

Kurşun / 

Çip direnci, sigorta, 

diyot, yüksük, mosfet, 

pim, fiş, bakır somun, 

köprü doğrultucu, IC 

Mobil telefon, kulaklık, adaptör, kablo hattı, 

taşınabilir güç kaynağı, Bluetooth hoparlör, 

saat, kayış 

Kurşun monoksit 

(kurşun oksit) 
1317-36-8 

Çip direnci, sigorta, 

güç amplifikatörü, 

ivme ölçer 

Mobil telefon, kulaklık, adaptör, kablo hattı, 

taşınabilir güç kaynağı, Bluetooth hoparlör, 

saat, kayış 

1,2 dimetoksietan 110-71-4 Düğme pil Selfie çubuğu, uzaktan kumanda düğmesi 

Azodikarbonamid 123-77-3 Polietilen köpük 
Mobil telefon, Bluetooth hoparlör, taşınabilir 

güç kaynağı, kulaklık 

4-Nonylphenol, 

bölünmüş ve linear 
/ glue 

Kutuda kullanılan Glue, Mobil Telefon, kulaklık, 

saat, kayış etc. 

 

 

Bu ürünlerde kullanılan SVHC'ler, normal kullanım koşulları altında kullanıcılar için bir risk teşkil etmez. Bu 

ürünlerin uygun şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak için OPPO cihazınızı ücretsiz geri dönüşüm için bir OPPO 

satış sonrası servis istasyonuna iade edebilirsiniz. 

Madde 8(2) 47 nci maddede yer alan kriterleri karşılayan ve 49 uncu madde uyarınca tanımlanmış maddeleri 

içeren eşyanın üreticisi veya ithalatçısı, aşağıdaki koşulların her ikisinin de geçerli olması durumunda, dördüncü 

fıkra uyarınca Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa bildirimde 

bulunur: 

a) Eşyanın içindeki madde miktarının üretici ya da ithalatçı başına yıllık toplam olarak bir tondan fazla olması, 

b) Eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1’den büyük olması. 

OPPO, geçerli tüm SVHC'lerin bildirilmesini sağlamak için tedarikçisi ile birlikte çalışacaktır. 

 

Kısıtlama 

Madde 57 uyarınca, Ek-17’de kısıtlanmış olan, kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içinde bulunan madde, 

kısıtlamaların koşullarına aykırı olarak imal edilemez, piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz. Maddenin bilimsel 

araştırma ve geliştirme kapsamında imal edilmesi, piyasaya arz edilmesi veya kullanılması için bu koşul geçerli 

değildir. Kısıtlamanın ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirmeye ve muaf olan azami miktara uygulanıp 

uygulanmayacağı Ek-17’ye göre belirlenir. 

Eşya için geçerli olan bu kısıtlı maddeler, OPPO tarafından kısıtlanmıştır. Bu ürün, eşik seviyesinin üzerindeki 

eşya için geçerli herhangi bir kısıtlanmış madde içermez. 

 

 

Bu beyanın verilmesinden sorumlu taraf:  

Üretici □ AB içinde bulunan yetkili temsilci 

□Yalnızca temsilci 

 

 

 

Bu beyanın verilmesinden sorumlu kişi:  



 

Adı, soyadı: Jerry, lao              

Pozisyon/unvan: Uyum Yöneticisi     

 

 

 

No.18 Haibin Road, Wusha Village, Chang'An Town, Dongguan City, Guangdong, Çin  

               (Yer)   

 

   16.04.2021                                                                        

               (Tarih)                           (Şirket mührü ve yasal imza) 
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