DUBAI MUNICIPALITY

بلديــــة دبـــــي

Public Health and Safety Department

إدارة الصحة و السالمة العامة
قســم السالمـــة العامة

Public Safety Section
Tel: 2064244 / 2064278 Fax: 7033573

7033573 : فاكس2064244 / 2064278 :هاتف

B A N N E D T O Y S

األلـعـــاب المـحظــورة
September 2016 سبتمبر
Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Cartoon

Mechanical and/or electrical driven vehicles
8328A
Not Available
Not Available
China
TR-0133
01/09/2016

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 4.20.2.3 – 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 4.20.2.3 – BS EN-71 - Part 1:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Music Sartorius
Role-playing toys
YL 1010
Not Available
Not Available
China
TR-0140
04/09/2016

الصين

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

الخ..اللعبة تحتوي على أطراف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل وخز في البشرة
(Clause 4.8 – EN-71 - Part 1:2014)




The toy has accessible point/s deemed to be sharp and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc.
(Clause 4.8 – EN-71 - Part 1:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Colour Magnet
Art and craft materials and related articles
Not Available
ZRH
Not Available
China
TR-0143
07/09/2016

الصين

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

 تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر. 2 ملم2 كجم05 اللعبة تحتوي على مغناطيسات صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في اسطوانة األجزاء الصغيرة) و قوتها أكبر من
(Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011+A3:2014) . التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة،المرتبط بابتالع المغنطيسات القوية



The toy contains loose magnets that have a magnetic flux index more than 50 kG2mm2 and fits 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kids March
Art and craft materials and related articles
Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0150
08/09/2016

الصين

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

 تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر. 2 ملم2 كجم05  اللعبة تحتوي على مغناطيسات صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في اسطوانة األجزاء الصغيرة) و قوتها أكبر من
(Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011+A3:2014) . التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة،المرتبط بابتالع المغنطيسات القوية
.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 loose magnets that have a magnetic flux index more than 50 kG2mm2 and fits 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).
 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Magnet

Art and craft materials and related articles
1188
Not Available
Not Available
China
TR-0156
81/09/2016

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.)  كجم/  ملجم165 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من عنصر الرصاص بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014).إلى الجسم مثل الرصاص تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال


The toy contains high levels of Lead which exceeds the permissible limit as required by the standard (165 mg/kg).
High levels of Lead 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mama Love -Baby Bouncer
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

GB55C/9KGB55CS0249996
Not Available
Not Available
China
TR-0160
28/09/2016

الصين

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

. كجم1  تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة عند إخضاعها إلى فحص االرتطام بـ/ كسر
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014) ."" يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها




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 – BS EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)
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