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B A N N E D T O Y S

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

Moto-GT

Play scenes and constructed models
8022
Not Available
Not Available
Not Available
12045
04/02/2016

 دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة.)  كجم/  ملجم00444 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من عنصر الزنك بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014).إلى الجسم مثل الزنك تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال


The toy contains high levels of Zinc which exceeds the permissible limit as required by the standard (46000 mg/kg).
High levels of Zinc 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Street Bike
Dolls and soft filled toys

6565
Not Available
Not Available
China
12043
04/02/2016

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Soft Toy (Owl)
Dolls and soft filled toys

LC1220
Not Available
Not Available
China
14044
04/02/2016

الصين

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

 مما قد يسبب مخاطر االختناق نتيجة استنشاق أو ابتالع،اللعبة بها فتحة في الخياطة اليدوية مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها
)Clause 5.2 – EN-71 - Part 1: 2014( .مكوناتها






As received, an opening in the seams of the toy was found 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: 2014)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014)


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

Yoyo Rattle
Play scenes and constructed models
Not Available
Not Available
Not Available
Not Available
12071
08/02/2016

. المحددة بالمعايير2.2 نسبة الكتلة إلى ثابت المرونة أكبر من

The ratio of the mass to elastic constant of the yo-yo ball is greater than 2.2 as required by the standard.
(Clause 4.24 – BS EN-71 - Part 1:2014).

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Archery Set
Projectile toys with launching device

35881 D
Kingsport
Not Available
China
12073
08/02/2016

الصين

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

. جول) المحددة بواسطة المعيار العالمي المعتمد4.0(  تتجاوز قوة-عند إخضاع اللعبة لقياس قوى القذف- الطاقة الحركية القصوى للمقذوف
)Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2014(



:
:
:
:
:
:
:
:
:

Armored Car
Mechanical and\or electric driven vehicles

2016F
Gamma
Not Available
China
12122
23/02/2016

الصين

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

. ديسبل المسموح به في المعايير القياسية84  تتجاوز حدLpA األصوات الصادرة عن اللعبة عند مستوى ضغط
(Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2014)



The A-weighted emission sound pressure level L pA produced by the toy exceeds the permissible limit of 80 decibel (dB) as
specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jewelry Box & Beads Making Set

Skill development toys
MBK-209
Mei Bo Kai
Not Available
China
12123
23/02/2016

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 projectile of the toy has a maximum kinetic energy that exceeds the limit of 0.5 Joule required by the standard.
(Clause 4.17.4 – EN-71 Part 1:2014)

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







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)
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