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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Moogy
Dolls and soft filled toys

Ref. 96295
Miniland
Not Available
China
TR-0050
11/07/2016

الصين

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

 حيث أنها من الممكن. نيوتن09 تكونت أجزاء صغيرة (الزر األحمر) تدخل بكاملها في اسطوانة اختبار األجزاء الصغيرة عند تعريض اللعبة الختبار الشد بقوة مقدارها
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2014) ..أن تسبب االختناق و كما هو معروف فإن األطفال لديهم عادة وضع األشياء في أفواههم


The grippable component of toy (red button) detached and produces small parts when subjected to tension force of 90 Newton.
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 – BS EN-71 - Part 1:2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard
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:
:
:
:
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Baby Concert – Kids Music Fun
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0061
14/07/2016

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)
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