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August 2016 أغسطس
Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Magnet
Art craft and related articles

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0127
31/08/2016

الصين

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

.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 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Cars and Magnets
Play scenes and constructed models
383
Yamano
Not Available
China
TR-0129
31/08/2016

الصين

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

.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 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sea Fishing Board
Role-playing toys
Not Available
Xin Ling Er
Not Available
China
TR-0132
31/08/2016

الصين

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

 تم وضع هذه. عند إخضاع اللعبة إلى فحص الشد2 ملم2 كجم05 تكونت أجزاء مغناطيسية صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في اسطوانة األجزاء الصغيرة) و قوتها أكبر من
(Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1: 2014) . التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة،المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بابتالع المغنطيسات القوية






The magnetic component of the toy was released when subjected to tension test having a magnetic flux index more than 50
kG2 mm2 and 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 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
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