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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Crystal
Experimental sets
99073
Miniland
--China
CR-600003251
05/08/2013

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Face Paint – Peel -Off Face Paint
Toy cosmetics
116967
Colorific
--China
CR-600003271
06/08/2013

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/ ملج1000(  احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الباريوم 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 و سالمة األطفال


The toy contains high levels of Barium, which exceeds the permissible limit as required by the standard (1000 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)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Magformers
Construction toys and puzzles

--Magformers
--China
CR-600003252
05/08/2013

الصين

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

. المحددة في المعايير القياسية5 ملم5 كجم25  أكبر من، تحتوي اللعبة على مغنطيسات قوية
(Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011) . التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة،تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط ب المغنطيسات القوية


The toy contains magnetic components that has a magnetic flux index which is more than 50 kG2 mm2 as required by the
standard. The requirement is intended to address the hazard associated with strong magnets that are capable of causing serious
injuries. (Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011)

1

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Monster Science - Growing Allien
Play scenes and constructed models

7245
Be Amazing Toys
--China
CR-600003242
04/08/2013

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Superabsorbent Crystals
Play scenes and constructed models

7115
Be Amazing Toys
--China
CR-600003241
04/08/2013

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

YUCK!
Play scenes and constructed models

3845
Be Amazing Toys
--China
CR-600003240
04/08/2013

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)
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