شرکت نیکو الکترونیک

فرم خود اظهاری مشتری

سهامی خاص

شرکت  .................................در ارتباط با پروژه /پروژه های  .............................................................مطابق دستورالعمل های اجرایی نیکوالکترونیک،
متعهد میگردد تمامی موارد بیان شده در فرم خوداظهاری را در راستای همکاری فی مابین با دقت و صحت الزم تکمیل می نماید.
موارد

ردیف

وضعیت مشخص شده توسط مشتری

شرح مشکالت

NOK

قطعات

الزامات مشترک برای قطعات THDوSMD

1

ارائه دستور العمل های مونتاژ و نگهداری قطعات خاص در صورت نیاز

2

داشتن برچسب کارخانه تأمین کننده قطعه یا برچسب تایپی برروی قطعات

3

عدم اکسید بودن قطعات

4

عدم ارسال قطعات  SMDبه صورت فله ای

5

قطعات نواری بروی حلقه باشند و عدم شکستگی قطعات نواری

6

چند تکه نبودن قطعات نواری و عدم چسباندن آنها به یکدیگر

7

کلیه قطعات در بسته بندی اصلی کارخانه سازنده میباشد

8

در صورتیکه سینی قطعات بدون وکیوم باشد حتما قطعات منظم بوده و باید درب محافظ (
یک عدد سینی اضافی روی قطعات ) داشته باشند و با چسب و کارتن

9

عدم کوتاه کردن استیک (حداقل سایز استیک  50سانتی متر باشد)

10

ارسال  %2مازاد برای قطعات SMDو  0/5درصد مازاد برای  Dipوقطعات .IC

11

در صورت قرار دادن قطعات بصورت دستی در استیکها توجه به هم جهت بودن قطعات و
تکمیل استیک ها از نطر تعداد قطعه

الزامات برای قطعات THD

12

قطعاتی که  fine pitchانها کمتر از  1.27است استیک نباشد .

13

ارسال واشر همراه پیچ و مهره

14

OK

N O TE

پین هدرها با توجه به تعداد پایه هایی که در برد مونتاژ خواهد شد آماده سازی شده ارسال

15

گردد.
استاندارد بودن پایه قطعات از نظر قطر با فایل و نرمی

16

آماده سازی اختصاصی و غیر معمول توسط مشتری

17

عدم ارسال قطعات  THDبه صورت فله ای (حتی االمکان)

18

پکینگ لیست که شامل پارت نامبر وتعداد شمارش شده در سایت مشتری میباشد.

19

تطابق پارت نامبر قطعات ارسالی با فایل  PCBAیا مونتاژ

نکته  :درصورتیکه هرکدام از موارد باال  OKنباشد پس از مذاکره با مشتری فاکتور اصالح و زمان تحویل اعالم خواهد گردید.
این فرم به منزله اطالعات ورودی نیکوالکترونیک جهت آغاز پروسه مونتاژ تلقی گردیده چنانچه در حین انجام فرآیند تولید یا پس از آن هر گونه مغایرت با اطالعات قید شده مشاهده

شود مسئولیت آن برعهده تکمیل گننده فرم می باشد.
کلیه موارد فوق به دقت تکمیل گردید و اینجانب مسئولیت صحت آنرا به عهده می گیرم و در صورت مشاهده خطا به هر دلیل مسئولیت و هزینه خسارت وارده به شرکت نیکو
الکترونک به عهده اینجانب……………………… .میباشد .
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