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B A N N E D T O Y S

األلـعـــاب المـحظــورة
April 2013 أبريل
Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ein-O's Box Kit – Crystal Rose Pink
Experimental sets

E2383
COG
--China
CR-600001285
16/04/2013

الصين

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

كجم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة/ ملج52(  احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الزرنيخ بحيث تعدت المعدل المسموح به
(BS EN-71 Part 3:1995 + Corr. 1: 2006) .مثل الزرنيخ إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسالمة األطفال


The toy contains high levels of Arsenic, which exceeds the permissible limit as required by the standard (52 mg/kg). High levels
of Arsenic are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(BS EN-71 Part 3:1995 + Corr. 1: 2006)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Junior Genius – Blast of Colors
Experimental sets

4450
Be Amazing Toys
--China
CR-600001370
23/04/2013

الصين

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

 وضعت هذه المعايير للتقليل من المخاطر المتعلقة بابتالع هذا النوع من األلعاب و التي تتمدد بصورة. المحددة بالمعايير القياسية% 25 اللعبة تتمدد بنسبة أكبر من
(Clause 4.6 – EN-71 - Part 1:2011) .كبيرة إذا تم ابتالعها



The toy expands by more than 50% as required by the standard. This requirement is intended to reduce the risk related to certain
toys, which expands dramatically if swallowed. (Clause 4.6 – EN-71 - Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hand Light Up Lollipop – Strawberry Flavour
Play scenes and constructed models

--Chuanghubrand
Chaoan Chuanghul Foodstuff Co., LTD
China
CR-600001264
16/04/2013

الصين

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

.)- تدخل بكاملها في اسطوانة األجزاء الصغيرة- انفصلت اللعبة المتصلة مباشرة بمادة غذائية بسهولة (مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة
(Clause 4.25 – BS EN-71 - Part 1:2011)




The removable component of the toy directly attached to food fits entirely in the small part cylinder.
(Clause 4.25 – BS EN-71 - Part 1:2011)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Glam Make up Book
Toy cosmetics

5F5F361
TM / Toys R Us
--China
CR-600000663
31/03/2013

الصين

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

. اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل الجروح و التمزقات
(Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)


The toy or its component/s has accessible sharp edge/s identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related
to cuts and lacerations. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)

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




:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ultimate Cosmetic Set
Toy cosmetics

5F5E291
TM / Toys R Us
--China
CR-600000619
28/03/2013

الصين

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

. اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل الجروح و التمزقات
(Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)
الخ.. اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على أطراف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل وخز في البشرة
(Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)
The toy or its component/s has accessible sharp edge/s identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related
to cuts and lacerations. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)
The toy or its component/s has accessible points, deemed to be sharp points and may present an unreasonable risk of injury like
punctures of the skin, etc.. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 2:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Blossom Cosmetic Collection
Toy cosmetics

5F5F378
TM / Toys R Us
--China
CR-600000733
02/04/2013

الصين

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

. اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل الجروح و التمزقات
(Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)


The toy or its component/s has accessible sharp edge/s identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related
to cuts and lacerations. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dream Dazzlers
Toy cosmetics

5F5EC56
Toys R Us
--China
CR-600000601
28/03/2013

الصين

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

. اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل الجروح و التمزقات
(Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)


The toy or its component/s has accessible sharp edge/s identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related
to cuts and lacerations. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Magic Grow – Dino Egg
Play scenes and constructed models

126402 / 312
JA-RU
--China
CR-600000665
01/04/2013

الصين

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

 وضعت هذه المعايير للتقليل من المخاطر المتعلقة بابتالع هذا النوع من األلعاب و التي تتمدد بصورة. المحددة بالمعايير القياسية% 25 اللعبة تتمدد بنسبة أكبر من
(Clause 4.6 – EN-71 - Part 1:2011) .كبيرة إذا تم ابتالعها




The toy expands by more than 50% as required by the standard. This requirement is intended to reduce the risk related to certain
toys, which expands dramatically if swallowed. (Clause 4.6 – EN-71 - Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Paint (Orange Color)

Art and craft materials and related articles
06
DASENG
----CR-600001185
11/04/2013

---

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

كجم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة/ ملج05(  احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص بحيث تعدت المعدل المسموح به
(BS EN-71 Part 3:1995 + Corr. 1: 2006) .مثل الرصاص إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسالمة األطفال


The toy contains high levels of Lead, which exceeds the permissible limit as required by the standard (05 mg/kg). High levels of
Lead are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(BS EN-71 Part 3:1995 + Corr. 1: 2006)
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