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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toy School

Play scenes and constructed models
909840
Not Available
Not Available
China
TR-0029
27/06/2016
(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014)



الصين

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

. 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

My Soft Piano
Dolls and soft filled toys

HX3816
Juniors
Not Available
China
TR-0036
30/06/2016

الصين

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

 مما قد يسبب مخاطر االختناق نتيجة استنشاق أو ابتالع،اللعبة بها فتحة في الخياطة اليدوية مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها
)Clause 5.2 – EN-71 - Part 1: 2014( .مكوناتها




As received, an opening in the seams of the toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are
possible risks of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed.
(Clause 5.2 – EN-71 - Part 1: 2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Armored X’man Kaineng – Fire Dragon Holy Gun
Projectile toys with a launching device
SB201
Not Available
Not Available
China
الصين
TR-0047
30/06/2016

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

 بعد تعريضه- ش ّفاط- طول المقذوف المز ّود بمنطقة اصطدام مصنوعة من.سطح االصطدام للمقذوف على شكل شفّاط و قد تم نزعه بالكامل عند تعريضه الختبار الشد
 يمكن أن تسبب االختناق و من المهم أن يكون طولها كافيا ً بحيث يكون من-بشفّاط-  المقذوفات المزودة. ملم المطلوبة بحسب المعايير القياسية75 الختبار الشد أقل من
(Clause 4.17.1 – EN-71 - Part 1: 2014) .الممكن أن تتم إزالتها إذا ما كانت تسد مجرى التنفس






The impact surface of the projectile is a suction cup which becomes entirely detached when subjected to tension test. The
measured length of the projectiles with suction cup as impact area after subjected to tension test is less than 57 mm as required
by the standard. Projectiles with suction cups can cause suffocation and it is important that the length of the projectile is
sufficient that it can be removed if it is blocking the airways. (Clause 4.17.1 – EN-71 - Part 1: 2014)
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