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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fishing Game
Play scenes and constructed models

3303
Yuye toys
--China
CR-600000247
10/03/2013

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.)اللعبة تحتوي على مغناطيسات صغيرة الحجم يمكن تحريرها باليد بسهولة (تدخل بكاملها في اسطوانة األجزاء الصغيرة
(Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2011) . التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة،بابتالع المغنطيسات القوية


The magnetic component of toy can be easily released by hand 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 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rocket Balloon
Art and craft materials and related articles
------China
CR-600000251
10/03/2013

الصين

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

 من المهم في هذا النوع من األلعاب أن ال- تدخل بكاملها في اسطوانة األجزاء الصغيرة- )اللعبة تحتوي على أجزاء صغيرة (الجزء الذي يوضع في الفم لنفخ البالونات
.يكون الجزء الذي يوضع في الفم صغيراً بحيث يكون من الممكن أن يتم ابتالعه أو استنشاقه عن طريق الخطأ مما يسبب االختناق
(Clause 4.11 – BS EN-71 - Part 1:2011)






The toy or its component/s (mouthpiece for balloons) fits entirely within small parts cylinder. It is essential that such toys are
not so small that they can be unintentionally swallowed or inhaled causing the user to asphyxiate. (Clause 4.11 – BS EN-71 Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Water Colors

Art and craft materials and related articles
6024
Yipinxuan
--China
CR-600000241
10/03/2013

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/ ملج1111(  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 الباريوم 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 Barium 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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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Happy Time – Scooter
Toys intended to bear the mass of a child

------China
CR-600000250
10/03/2013

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)
(Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011) .الجزء الواقي (المقود) يمكن إزالته بواسطة اليد مما يشكل خطراً لجرح األطفال
(Clause 4.15.5.3– BS EN-71 - Part 1:2011) . كجم45 اللعبة انهارت عند تعريضها لفحص القوة الديناميكية بكتلة قدرها
. 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 4.15.5.6– BS EN-71 - Part 1:2011) . ملم المطلوبة بحسب المعايير120 قطر اإلطار األمامي في الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من
(Clause 4.15.5.7– BS EN-71 - Part 1:2011) . ملم المطلوبة بحسب المعايير54 قطر طرف مقبض الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من














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 and rigid components (handle bar) can be removed by hand constituting puncture hazard to the
child. (Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011)
The toy collapses when subjected to dynamic strength test with a mass of 54 Kg.
(Clause 4.15.5.3– 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 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 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).

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Funny Toys Baby Earth – Paradise Growth
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

K5804
Chengli
--China
CR-600000252
10/03/2013

الصين

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

 ملم و051  تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع/  كسر
." " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها.  كجم1 فحص االرتطام بـ
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
 في حالة تشقق مثل هذه األغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما. غطاء اللعبة المصممة لألطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) يشكل خطورة على األطفال
. - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه-  اللعبة تشكل خطرا على األطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم
(Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)
 The toy or its component produces small parts and sharp points when dropped from a height of 850 mm and subjected to 1 kg.
Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected.
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
 The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they
will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
 Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impaction hazard for
young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

The Newest Children Picture English (wooden)
Skill development toys

------CR-600000245
10/03/2013

---

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

(Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 1:2011) .أسطح اللعبة و األجزاء التي يسهل الوصول إليها بها شظايا


The surfaces and accessible edges of the toy are not free from splinters. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Chubby Baby – Tricycle Playtime
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

996113
Sum Sum
--China
CR-600000412
21/03/2013

الصين

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

. ملم051  تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع/ كسر
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) ."" يجب أن تكون اللعبة قوية بما في ه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها




The toy or its component produces small when dropped from a height of 850 mm. The toy must have sufficient strength to resist
the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lovely Baby
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

326-349
Fei Pan
----CR-600000290
11/03/2013

---

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

.  كجم1  تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة عند إخضاعها إلى فحص االرتطام بـ/  كسر
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) ."" يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها
 في حالة تشقق مثل هذه األغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما. غطاء اللعب ة المصممة لألطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) يشكل خطورة على األطفال
. - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه-  اللعبة تشكل خطرا على األطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم
(Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)
 The toy or its component produces small parts and sharp points when subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have
sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected.
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
 The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they
will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
 Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impaction hazard for
young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lovely Baby
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

11188
FET PAN
--China
CR-600000513
26/03/2013

الصين

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

.  كجم1  تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها عند إخضاعها إلى فحص االرتطام بـ/  كسر
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) ."" يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها
 في حالة تشقق مثل هذه األغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما. غطاء اللعبة المصممة لألطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) يشكل خطورة على األطفال
. - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه-  اللعبة تشكل خطرا على األطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم
(Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)


The toy or its component cracks when subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the
considerable wear and tear to which they are subjected.
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
 The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they
will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
 Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impaction hazard for
young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lovely Baby
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

812-6
You Bao Le
--China
CR-600000599
27/03/2013

الصين

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

. قابلة لإلزالة حيث أنها من الممكن أن تسبب االختناق و كما هو معروف فإن األطفال لديهم عادة وضع األشياء في أفواههم،اللعبة تحتوي على أجزاء صغيرة
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
(Clause 5.10 – BS EN-71 - Part 1:2011) .اللعبة تحتوي على كرة صغيرة من الممكن أن تدخل إلى أو أن تسد مجرى التنفس في الفم و الحلق



The removable component of the toy fits entirely within the small parts cylinder. 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 – BS EN-71 - Part 1:2011)
The toy contains small ball capable of entering and blocking the airway at the back of the mouth and upper throat.
(Clause 5.10 – BS EN-71 - Part 1:2011)
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