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






JK Flashing Toy

Toy sports equipment and balls
Not Available
Not Available
Not Available
China
12194
04/04/2016

الصين

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

(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014) . المحددة بالمعايير2.2  نسبة الكتلة إلى ثابت المرونة أكبر من
. ديسبل المسموح به في المعايير القياسية85  تتجاوز حدLpA  معدل األصوات الصادرة عن اللعبة عند مستوى ضغط
(Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1:2014)
The ratio of the mass to elastic constant of the yo-yo ball is greater than 2.2 as required by the standard.
(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014).
The A-weighted time-averaged emission sound pressure level LpA produced by the toy exceeds the permissible limit of 80
decibel (dB) as specified by the standard. (Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1:2014)

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



:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Flash Baby
Toy sports equipment and balls
Not Available
Not Available
Not Available
China
12198
04/04/2016

الصين

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

(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014) . المحددة بالمعايير2.2  نسبة الكتلة إلى ثابت المرونة أكبر من
. ديسبل المسموح به في المعايير القياسية85  تتجاوز حدLpA  معدل األصوات الصادرة عن اللعبة عند مستوى ضغط
(Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1:2014)
The ratio of the mass to elastic constant of the yo-yo ball is greater than 2.2 as required by the standard.
(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014).
The A-weighted time-averaged emission sound pressure level LpA produced by the toy exceeds the permissible limit of 85
decibel (dB) as specified by the standard. (Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Learning Easel – 4 in 1 Drawing Set
Art and craft materials and related articles
009-2020
Wei Bo
Not Available
China
12225
18/04/2016

الصين

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

 تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بابتالع المغنطيسات.)اللعبة تحتوي على مغناطيسات صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في اسطوانة األجزاء الصغيرة
(Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011+A3:2014) . التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة،القوية




The toy contains magnetic components that fit entirely into small parts cylinder. The requirement is intended to address the
hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries.
(Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011+A3:2014)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Flashing Football

Toy sports equipment and balls
Not Available
Not Available
Not Available
China
12227
18/04/2016
(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014)





. المحددة بالمعايير2.2 نسبة الكتلة إلى ثابت المرونة أكبر من



The ratio of the mass to elastic constant of the yo-yo ball is greater than 2.2 as required by the standard.
(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014).

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



الصين

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Flashing Football

Toy sports equipment and balls
Not Available
Not Available
Not Available
China
12224
18/04/2016

الصين

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

(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014) . المحددة بالمعايير2.2  نسبة الكتلة إلى ثابت المرونة أكبر من
. ديسبل المسموح به في المعايير القياسية85  تتجاوز حدLpA  معدل األصوات الصادرة عن اللعبة عند مستوى ضغط
(Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1:2014)
The ratio of the mass to elastic constant of the yo-yo ball is greater than 2.2 as required by the standard.
(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014).
The A-weighted time-averaged emission sound pressure level LpA produced by the toy exceeds the permissible limit of 85
decibel (dB) as specified by the standard. (Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Flashing Spiky Ball
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

Not Available
Not Available
Not Available
China
12234
17/04/2016

الصين

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

. ديسبل المسموح به في المعايير القياسية85  تتجاوز حدLpA  معدل األصوات الصادرة عن اللعبة عند مستوى ضغط
(Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1:2014)
. ديسبل"وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية110 ) تتجاوز حدLpC peak(  األصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند الذروة
(Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1:2014)



The A-weighted time-averaged emission sound pressure level LpA produced by the toy exceeds the permissible limit of 85
decibel (dB) as specified by the standard. (Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1:2014)
The C-weighted peak emission sound pressure level,(LpCpeak,) produced by the toy or its components exceeds the limit of 115
decibel (dB), as specified by the standard. (Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

ZB522
You Bei Le Toys
Not Available
China
12216
17/04/2016

الصين

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

 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 – BS EN-71 - Part 1: 2014 .يشكل خطورة على األطفال
. - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه- اللعبة تشكل خطرا على األطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم
(Clause 5.8 – 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 – 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)

2

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pellet Drum

Toy musical instruments
1501 A/B
Not Available
Not Available
China
12195
04/04/2016

الصين

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

. ديسبل المسموح به في المعايير القياسية85  تتجاوز حدLpA  معدل األصوات الصادرة عن اللعبة عند مستوى ضغط
(Clause 4.20.2.9 – BS EN-71 - Part 1:2014)


The A-weighted time-averaged emission sound pressure level LpA produced by the toy exceeds the permissible limit of 85
decibel (dB) as specified by the standard. (Clause 4.20.2.9 – BS EN-71 - Part 1:2014)
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