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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Maracas
Toy musical instruments

24990
Forum Novelties Inc.
Not Available
China
TR-0261
13/11/2016

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

. ديسبل"وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية110 ) تتجاوز حدLpC peak( األصوات الصادرة عن اللعبة عند الذروة
(Clause 4.20.2.4 – BS EN-71 - Part 1: 2014)


The C-weighted peak emission sound pressure level,(LpCpeak,) produced by the toy exceeds the limit of 110 decibel (dB), as
specified by the standard. (Clause 4.20.2.4 – BS EN-71 - Part 1: 2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Air Horn
Costumes, disguises and masks (intended to imitate)

71599
Forum Novelties Inc.
Not Available
China
TR-0262
13/11/2016

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

. ديسبل"وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية110 ) تتجاوز حدLpC peak( األصوات الصادرة عن اللعبة عند الذروة
(Clause 4.20.2.4 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
. ديسبل " وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية90 ( تتجاوز حدLpA) األصوات الصادرة عن اللعبة عند دورة منفردة واحدة
(Clause 4.20.2.4 – BS EN-71 - Part 1: 2014)






The C-weighted peak emission sound pressure level,(LpCpeak,) produced by the toy exceeds the limit of 110 decibel (dB), as
specified by the standard. (Clause 4.20.2.4 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The A-weighted emission sound pressure level (LpA) produced by the toy exceeds the limit of 90 decibel (dB), as specified by
the standard. (Clause 4.20.2.4 – BS EN-71 - Part 1: 2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Perfect Petzzz
Dolls and soft filled toys

XP92-06
Al Jouhar
Not Available
China
TR-0332
27/11/2016

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

.الخ..اللعبة تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل جروح أو تمزق في البشرة
(Clause 4.7 – EN-71 - Part 1: 2014)




The toy has accessible edges identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations.
(Clause 4.7 – EN-71 - Part 1:2014)

1



Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Latex Mask
Costumes, disguises and masks (intended to imitate)

Not Available
Carnival
Not Available
China
TR-0339
28/11/2016

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:تاريخ التقرير
:المخاطر

(Clause 4.1 – BS EN-71 Part 2:2011+A1:2014) .تم استخدام مواد قابلة لالشتعال في صنع اللعبة
. المادة غير مطابقة للمعايير القياسية،حدث اشتعال في المادة المفحوصة و استمر االشتعال بعد سحب مصدر االشتعال مما أدى إلى استهالك كامل المادة
(Clause 4.2.2 – BS EN-71 Part 2:2011+A1:2014)



Flammable materials were used in the manufacture of the toy. (Clause 4.1 – BS EN-71 Part 2:2011+A1:2014)
Ignition occurs on the material tested which continue to burn and consumed all the material after removal of the ignition source.
The material does not comply to the requirement specified by the standard. (Clause 4.2.2 – BS EN-71 Part 2:2011+A1:2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Latex Mask
Costumes, disguises and masks (intended to imitate)

Not Available
Carnival
Not Available
China
TR-0043
82/11/2016

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

(Clause 4.1 – BS EN-71 Part 2:2011+A1:2014) .تم استخدام مواد قابلة لالشتعال في صنع اللعبة
. المادة غير مطابقة للمعايير القياسية،حدث اشتعال في المادة المفحوصة و استمر االشتعال بعد سحب مصدر االشتعال مما أدى إلى استهالك كامل المادة
(Clause 4.2.2 – BS EN-71 Part 2:2011+A1:2014)









Flammable materials were used in the manufacture of the toy. (Clause 4.1 – BS EN-71 Part 2:2011+A1:2014)
Ignition occurs on the material tested which continue to burn and consumed all the material after removal of the ignition source.
The material does not comply to the requirement specified by the standard. (Clause 4.2.2 – BS EN-71 Part 2:2011+A1:2014)
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