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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Little Bee Walker
Toys intended to bear the mass of a child

368
Bubu Baby/ Jiabile
--China
CR-600004232
08/10/2013

الصين

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

(Clause 4.15.1.3 – EN-71 - Part 1:2011) . كجم92 اللعبة انهارت مما أدى على تكون أطراف حادة عند تعريضها لفحص القوة الديناميكية بكتلة قدرها
(Clause 4.9 – EN-71 - Part 1:2011) .الجزء الواقي لألنابيب و المحور (عصا القيادة) يمكن إزالته بواسطة اليد مما يشكل خطراً لجرح األطفال






The toy produces sharp points when subjected to dynamic strength test with a mass of 29 kg.
(Clause 4.15.1.3 – EN-71 - Part 1:2011)
The protection on the tubes and rigid components can be removed by hand constituting a puncture hazard to a child.
(Clause 4.9 – EN-71 - Part 1:2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Gold Powder Flocking
Art and craft materials and related articles
--ZHI HOU
--China
CR-600004484
26/10/2013

الصين

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

 دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة إلى الجسم مثل.)  كجم/  ملجم29 ( توجد نسبة عالية من عنصر الرصاص بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(EN-71 - Part 3:1995 + Corr. 1: 2006) .الرصاص تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال


The toy contains high levels of Lead, which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg). High levels of
Lead are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Play scenes and constructed models

MWBPMHTEAU002
WOM, The Candy & Toy Factory
--China

الصين

27/05/2013

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

.) عند تعريضها لفحص االرتطام- تدخل بكاملها في اسطوانة األجزاء الصغيرة- انفصلت اللعبة المتصلة مباشرة بمادة غذائية (مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة
(Clause 4.25 – BS EN-71 - Part 1:2011)


The toy directly attached to food produces a part which fits entirely in the small part cylinder, when subjected to impact test.
(Clause 4.25 – 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Alien Force - Magic Grow
Dolls and soft filled toys

5570
--Ja-Ru
China
CR-600004228
08/10/2013

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% 09 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Alien Force - Magic Grow
Dolls and soft filled toys

5570
--Ja-Ru
China
CR-600004224
08/10/2013

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% 09 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Crystal Growing White
Experimental sets
28901
Science time
--China
CR-600004225
08/10/2013

الصين

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

 دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة إلى الجسم مثل.)  كجم/  ملجم90 ( توجد نسبة عالية من عنصر الزرنيخ بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(EN-71 - Part 3:1995 + Corr. 1: 2006) .الزرنيخ تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال


The toy contains high levels of Arsenic, which exceeds the permissible limit as required by the standard (25 mg/kg). High levels
of Arsenic are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dual-Pedal Scooter
Toys intended to bear the mass of a child

--------CR-600004470
24/10/2013

---

: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 4.15.5.3– BS EN-71 - Part 1:2011( .- انهيار أنبوب التوجيه في لعبة السكوتر عند تعريضه الختبار القوة – مقاومة قوة متجهة لألسفل
. ملم0  يجب أن ال تسمح بدخول عصا قطرها،الفتحات التي ي مكن الوصول إليها في العناصر المتحركة و القادرة على قص األصابع
(Clause 4.15.5.4– BS EN-71 - Part 1:2011)
(Clause 4.15.1.3– BS EN-71 - Part 1:2011) . كجم05 اللعبة انهارت مما أدى على تكون أطراف حادة عند تعريضها لفحص القوة الديناميكية بكتلة قدرها
. نصف عن ضعف قطر ساق المقود بدءاً 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 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011(.الجزء الواقي لألنابيب و المحور (عصا القيادة) يمكن إزالته بواسطة اليد مما يشكل خطراً لجرح األطفال
(Clause 4.15.5.7– BS EN-71 - Part 1:2011) . ملم المطلوبة بحسب المعايير04 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 steering of the toy scooter collapses when subjected to strength test – resistance to downward force.
(Clause 4.15.1.3– BS EN-71 - Part 1:2011)
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)
The toy collapses and produces sharp points when subjected to dynamic strength test with a mass of 54 kg.
(Clause 4.15.1.3– 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 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 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).

9

