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B A N N E D T O Y S

األلـعـــاب المـحظــورة
February 2014 فبراير
Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fulla Make Up Set Butterfly Box
Toy cosmetics
925NB-13/NB906385
New boy
New boy
China
CR-600006671
17/02/2014

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Colour Magic Writer
Art and craft materials and related articles
5300012
Funvilla Ltd
Funvilla
China
CR-600006672
17/02/2014

الصين

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

. المحددة في المعايير القياسية2 ملم2 كجم05  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)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Leeho Finger Paint
Art and craft materials and related articles
FGP-20SE-10
Leeho
--Korea
CR-600006791
23/02/2014

كوريا

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

ً شهرا63  يجب أن ال تحتوي األلعاب المصممة لألطفال أقل من، اللعبة تحتوي على أجزاء صغيرة قابلة لإلزالة و تدخل بكاملها في اسطوانة اختبار األجزاء الصغيرة
. األجزاء الصغيرة من الممكن أن تسبب االختناق و كما هو معروف فإن األطفال لديهم عادة وضع األشياء في أفواههم.على أجزاء صغيرة
(Clause 5.1(a) – EN-71 - Part 1:2011)


The removable component of toy (screw caps and nozzles) fits entirely within the small part cylinder. Toys intended for children
under 36 months should not have small parts. 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(a) – 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ben 10 Alien Force (scooter)
Toys intended to bear the mass of a child

--Good baby
----CR-600006360
03/02/2014

---

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

(Clause 4.15.5.7– BS EN-71 - Part 1:2011) . ملم المطلوبة بحسب المعايير04 قطر طرف مقبض الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من
)Clause 4.15.5.6– BS EN-71 - Part 1:2011(. ملم المطلوبة بحسب المعايير125 قطر اإلطار األمامي في الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من
.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)
(Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011) .الجزء الواقي لألنابيب (عصا القيادة) يمكن إزالته بواسطة اليد مما يشكل خطراً لجرح األطفال
ً
. نصف عن ضعف قطر ساق المقود بدءا من قاعدته- و- السكوتر مضبوط على وضع ثابت و لكن عمق اإلدخال األدنى تم وضعه في مسافة تقل بمرتين
(Clause 4.15.1.7– BS EN-71 - Part 1:2011)
(Clause 4.15.5.3 – BS EN-71 - Part 2:2011) .- انهيار أنبوب التوجيه في لعبة السكوتر عند تعريضه الختبار القوة – مقاومة قوة متجهة لألسفل
. ملم0  يجب أن ال تسمح بدخول عصا قطرها- الفتحات التي يمكن الوصول إليها في العناصر المتحركة – من الممكن أن تتسبب في قص األصابع
(Clause 4.15.5.4– BS EN-71 - Part 1:2011)













The handles on the toy scooter have an end diameter which is less than 40 mm as required by the standard.
(Clause 4.15.5.7 – BS EN-71 - Part 1:2011).
The diameter of the front wheel on the scooter is less than 120 mm as required by the standard.
(Clause 4.15.5.6– 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 protection on the tubes (handle bar) can be removed by hand constituting puncture hazard to the child.
(Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011)
The scooter has a fixed adjusting position but the minimum insertion depth is positioned at a distance less than two-and-a-half
times the diameter of the stem from the bottom of the stem. (Clause 4.15.1.7– BS EN-71 - Part 1:2011)
The steering tubes of the toy scooter collapses when subjected to strength test – resistance to downward force.
(Clause 4.15.1.3– BS EN-71 - Part 2:2011)
Accessible openings in moving elements capable of shearing the fingers should not allow the insertion of a 5mm rod.
(Clause 4.15.5.4 – BS EN-71 - Part 1:2011).

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Musical Mobile
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

M/70/789M
Juniors
--China
CR-600006783
20/02/2014

الصين

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

. مما أدى إلى ظهور مادة الحشوة الداخلية و أصبح من السهل الوصول إليها،  نيوتن75 حدث تمزق في الخياطة اليدوية في اللعبة عند تعريضها الختبار الشد بقوة
(Clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2011)








An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to
be easily accessible. There are possible risks of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or
swallowed. (Clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Finger Paint Fun
Art and craft materials and related articles

80512
Juniors
--China
CR-600006854
24/02/2014

الصين

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

(BS EN-71 Part 7:2002) .)9 – 4(  (درجة الحموضة) غير مطابق للحد المسموح به في المقاييسpH  األس الهيدروجيني


The pH "power of Hydrogen" (measurement of Acidity or Basicity) value does not comply with specification limit (pH 4 - 9).
(BS EN-71 Part 7:2002)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sonia - Baba Go-cart
Role-playing toys

SO-6937-1
Sonia
--China
CR-600006460
09/02/2014

الصين

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

(Clause 4.10.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) . كجم05  فشل اللعبة " انهيار أداة اإلغالق " عند تعريضها الختبار الحمولة


The toy collapse and the locking devices fail or disengage when subjected to load of 50 Kg.
(Clause 4.10.1 – 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Spongebob Squarepants - Magic Scribbler
Art and craft materials and related articles

1028-12336
AS Company/ Nickelodeon
AS Company S.A.
China
CR-600006461
09/02/2014

الصين

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

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




The toy contains magnetic components that 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 – EN-71 - Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hello Kitty Magic Sketcher
Art and craft materials and related articles

HKSK1-SIL-000372
Sanrio-Intek
--China
CR-600006421
06/02/2014

الصين

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

. المحددة في المعايير القياسية2 ملم2 كجم05  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)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Doodle Magna Fun
Art and craft materials and related articles

GS0706
-----

الصين

China
CR-600006420
06/02/2014

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

. المحددة في المعايير القياسية2 ملم2 كجم05  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)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

My Elegant Compact Set

Toy cosmetics
22063 (PINK)
Juniors
---

الصين

China
CR-600006780
20/02/2014

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

.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 components 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 1:2011)
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