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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Magic Drawing Board
Art and craft materials and related articles
152A
YUE WEI
--China
CR-600004681
10/11/2013

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 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Modelling Clay
Art and craft materials and related articles
YR9315
----Thailand
CR-600005022
21/11/2013

تايالند

: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/ ملج052(  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 (250 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)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

King of Top - Super Power 3
Game sets

21
Double Star
--China
CR-600004836
17/11/2013

الصين

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

.الخ..اللعبة أو أحد مكوناتها (القرص المعدني) تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل جروح أو تمزق في البشرة
(Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)




 he toy or its component/s has accessible edge/s (metal disc) identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury
T
related to cuts and lacerations. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 2:2011)

1

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

326-440
FEI PAN
--China
CR-600004741
12/11/2013

الصين

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

. ديسبل " وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية85 ) تتجاوز حدLpA,1s ( األصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة منفردة واحدة
(Clause 4.20.6 – BS EN-71 - Part 1:2011)
. كجم1  تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة 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 A-weighted emission sound pressure level ( LpA,1s) produced by the toy or its components exceeds the limit of 85 dB when
measured in a free field as specified by the standard. (Clause 4.20.6 – BS EN-71 - Part 1:0211)
The toy or its component produces small parts and exhibits hazardous 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Happy Baby Play Set
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

BM3302-1
----China
CR-600004844
17/11/2013

الصين

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

. ديسبل " وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية85 ) تتجاوز حدLpA,1s ( األصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة منفردة واحدة
(Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2011)
 حيث أنها من الممكن أن، متر ت كونت أجزاء صغيرة تدخل بكاملها في اسطوانة اختبار األجزاء الصغيرة. نيوتن2..0 عند تعريض اللعبة الختبار الشد بعزم دوران
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) .تسبب االختناق و كما هو معروف فإن األطفال لديهم عادة وضع األشياء في أفواههم
. كجم1  تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة 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





:
:
:
:
:
:
:
:
:

SCOOTER
Toys intended to bear the mass of a child









------China
CR-600004731
12/11/2013

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)
. ملم5  يجب أن ال تسمح بدخول عصا قطرها،الفتحات التي يمكن الوصول إليها في العناصر المتحركة و القادرة على قص األصابع
(Clause 4.15.5.4 – BS EN-71 - Part 1:2011)
(Clause 4.15.5.3– BS EN-71 - Part 1:2011) . - مقاومة قوة متجهة لألسفل- انهيار أنبوب المقود في لعبة السكوتر عند تعريضه الختبار القوة
. 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 اإل طار األمامي في الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من
(Clause 4.15.5.7– BS EN-71 - Part 1:2011) . ملم المطلوبة بحسب المعايير04 قطر طرف مقبض الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من





The A-weighted emission sound pressure level ( LpA,1s) produced by the toy or its components exceeds the limit of 85 dB when
measured in a free field as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:0211)
The grippable component of toy detached and produces small parts when subjected to a torque of 0.34 N.m. 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 produces small parts and exhibits hazardous 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)

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












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 accessible openings in moving elements capable of shearing the fingers should not allow the insertion of a 5 mm rod.
(Clause 4.15.5.4– BS EN-71 - Part 1:2011)
The steering of the toy scooter collapses when subjected to strength test – resistance to downward force.
(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).

0

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drawing and Writing Board
Skill development toys
9812
Xiao Cao Ren
--China
CR-600005004
21/11/2013

الصين

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

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




The magnetic component of toy can be easily detached 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 – EN-71 - Part 1:2011)

.

