بلديــــة دبـــــي

DUBAI MUNICIPALITY
Health and Safety Department

إدارة الصحة و السالمة

Tel: 2064244 Fax: 7033573

7033573 : فاكس2064244 :هاتف

B A N N E D T O Y S

األلـعـــاب المـحظــورة
February 2017 فبراير
Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toy Scooter – Cool Carver
Toys intended to bear the mass of a child
XF136-S
Jdbug
Not Available
China
TR-0679
21/02/2017

الصين

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

(Clause 4.15.5.7– BS EN-71 - Part 1: 2014) . ملم المطلوبة بحسب المعايير04 قطر طرف مقبض الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من
الدراجة اللعبة (سكوتر) يجب أن تحتوي نظام مكابح واحد على األقل بحيث يعمل على اإلطار الخلفي و الذي يجب أن يعمل على تقليل السرعة بصورة فعالة و سلسلة ال
)Clause 4.15.5.5– BS EN-71 - Part 1: 2014( .تؤدي إلى التوقف المفاجئ



The handles on the toy scooter have an end diameter which is less than 40 mm as required by the standard.
(Clause 4.15.5.7 – BS EN-71 - Part 1: 2014).
Toy scooter should have at least one braking system which shall operate on the rear wheel and which shall effectively and
smoothly reduce the speed without coming to an abrupt stop.
(Clause 4.15.5.5– BS EN-71 - Part 1: 2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kajimon
Art craft and related articles

JY - AA
Not Available
Not Available
China
TR-0658
16/02/2017

الصين

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

 دخول نسب عالية من الثاليت إلى الجسم تترتب عليه مخاطر.) % 0.1 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من مادة الثاليت بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(SOP-CP-2022). صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال




The toy contains high levels of phthalates which exceeds the permissible limit as required by the standard (0.1 %).
High levels of phthalates are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(SOP-CP-2022)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Baby
Dolls and soft filled toys

YS 2902
Not Available
Not Available
China
TR-0686
22/02/2017

الصين

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

 دخول نسب عالية من الثاليت إلى الجسم تترتب عليه مخاطر.) % 0.1 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من مادة الثاليت بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(SOP-CP-2022). صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال





The toy contains high levels of phthalates which exceeds the permissible limit as required by the standard (0.1 %).
High levels of phthalates are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(SOP-CP-2022)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Scooter
Toys intended to bear the mass of a child
Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0642
14/02/2017

الصين

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

(Clause 4.15.5.7– BS EN-71 - Part 1: 2014) . ملم المطلوبة بحسب المعايير04 قطر طرف مقبض الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من
)Clause 4.15.5.6– BS EN-71 - Part 1: 2014(. ملم المطلوبة بحسب المعايير024 قطر اإلطار األمامي في الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من
.اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل الجروح و التمزقات
(Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
(Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1: 2014) .الجزء الواقي لألنابيب (عصا القيادة) يمكن إزالته بواسطة اليد مما يشكل خطراً لجرح األطفال








The handles on the toy scooter have an end diameter which is less than 40 mm as required by the standard.
(Clause 4.15.5.7 – BS EN-71 - Part 1: 2014).
 The diameter of the front wheel on the scooter is less than 120 mm as required by the standard.
(Clause 4.15.5.6– BS EN-71 - Part 1: 2014)
 The toy or its component/s has accessible sharp edge/s identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related
to cuts and lacerations. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
 The protection on the tubes (handle bar) can be removed by hand constituting puncture hazard to the child.
(Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1: 2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mesh Squish Ball
Toy Sports equipment and balls

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0673
22/02/2017

الصين

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

 دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة.)  كجم/  ملجم033 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من عنصر البورون بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014).إلى الجسم مثل البورون تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال


The toy contains high levels of Boron which exceeds the permissible limit as required by the standard (033 mg/kg).
High levels of Boron are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tanystopheus Dinosaur Electric Flash

Play scenes and constructed models
LX 319 B
LX
Not Available
China
TR-0702
28/02/2017

الصين

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

. ديسبل المسموح به في المعايير القياسية03  تتجاوز حدLpA األصوات الصادرة عن اللعبة عند مستوى ضغط
(Clause 4.20.2.3 – BS EN-71 - Part 1:2014)




The A-weighted emission sound pressure level L pA produced by the toy exceeds the permissible limit of 80 decibel (dB) as
specified by the standard. (Clause 4.20.2.3 – BS EN-71 - Part 1:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Make Up Set

Toy Cosmetics
Not Available
YSJ
Not Available
China
TR-0689
27/02/2017

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Noise Putty
Art craft and related articles

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0652
14/02/2017

الصين

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

 دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة.)  كجم/  ملجم033 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من عنصر البورون بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014).إلى الجسم مثل البورون تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال
 The toy contains high levels of Boron which exceeds the permissible limit as required by the standard (033 mg/kg).
High levels of Boron are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Noise Putty Mastic Sonore- Joking Around
Art craft and related articles

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0649
14/02/2017

الصين

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

 دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة.)  كجم/  ملجم033 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من عنصر البورون بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014).إلى الجسم مثل البورون تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال


:
:
:
:
:
:
:
:
:

Noise Putty Mastic Sonore- Joking Around
Art craft and related articles

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0654
14/02/2017

الصين

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

 دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة.)  كجم/  ملجم033 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من عنصر البورون بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014).إلى الجسم مثل البورون تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال



The toy contains high levels of Boron which exceeds the permissible limit as required by the standard (033 mg/kg).
High levels of Boron are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Noise Putty Mastic Sonore- Joking Around
Art craft and related articles

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0648
14/02/2017

الصين

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

 دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة.)  كجم/  ملجم033 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من عنصر البورون بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014).إلى الجسم مثل البورون تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال




The toy contains high levels of Boron which exceeds the permissible limit as required by the standard (033 mg/kg).
High levels of Boron are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014)

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





The toy contains high levels of Boron which exceeds the permissible limit as required by the standard (033 mg/kg).
High levels of Boron are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toys
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0651
14/02/2017

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 القياسية113 ) تتجاوز حدLpC peak( األصوات الصادرة عن اللعبة عند الذروة
(Clause 4.20.2.6 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
. كجم1  تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة عند إخضاعها إلى فحص االرتطام بـ/ كسر
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014) ."" يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها
 في حالة تشقق مثل هذه األغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما.غطاء اللعبة المصممة لألطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1(f) – BS EN-71 - Part 1: 2014 .يشكل خطورة على األطفال
. - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه- الجزء البارز من اللعبة يشكل خطراً على األطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم
(Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
 حيث أنها من الممكن أن تسبب االختناق و كما هو،اللعبة تحتوي على أجزاء صغيرة يمكن انتزاعها باليد بسهولة و تدخل بكاملها في اسطوانة اختبار األجزاء الصغيرة
(Clause 5.1(a) – BS EN-71 - Part 1: 2014) .معروف فإن األطفال لديهم عادة وضع األشياء في أفواههم












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 4.20.2.6 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The toy produces small parts when subjected to 1 kg. Impact test.
The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected.
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they
will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1(f) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impaction hazard for
young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The removable component of toy fits entirely within the small part cylinder. Small parts may cause suffocation or asphyxiation
and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth.
(Clause 5.1 (a) – BS EN-71 - Part 1:2014)
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