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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sofia The First – Fashion Set

Toy cosmetics
YL003
Disney
Not Available
China
12252 and 12257
28/04/2016 and 03/05/2016

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 إلى الجسم. تحتوي اللعبة على نسبة عالية من عنصري الرصاص و الكروم بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014).مثل الرصاص و الكروم تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال
.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 contains high levels of Lead and Chromium, which exceeds the permissible limit as required by the standard.
High levels of Lead and Chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 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)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Funny Hen
Play scenes and constructed models
739A
ZZK
Not Available
China
12253
01/05/2016

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 4.20.2.6 – 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 4.20.2.6 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
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