DUBAI MUNICIPALITY

بلديــــة دبـــــي

Public Health and Safety Department

إدارة الصحة و السالمة العامة
قســم السالمـــة العامة

Public Safety Section
Tel: 2064244 / 2064278 Fax: 7033573

7033573 : فاكس2064244 / 2064278 :هاتف

B A N N E D T O Y S

األلـعـــاب المـحظــورة
April 2015 أبريل
Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Magnetic Tile Art
Art and craft materials and related articles

00-04563
Not Available
Not Available
China
CR-600015574
02/04/2015

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+ A3:2014) . 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+ A3:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Wooden Counting Frame
Skill development toys
Not Available
Not Available
Not Available
China
CR-600015553
02/04/2015

الصين

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

(Clause 4.8 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014) . تشكل خطورة إلصابات غير متوقعة.أسطح اللعبة بها شظايا




The surfaces of the toy are not free from splinters. Present an unreasonable risk of injury.
(Clause 4.8 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Halloween Latex Mask "Witch"
Costumes, disguises and masks (intended to imitate)

Not Available
Carnival
Not Available
Srilanka
CR-600016220
30/04/2015

سريالنكا

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

. ثانية المسموح به في المعايير القياسية/  ملم11 سرعة انتشار اللهب في المادة المفحوصة تتجاوز حد
(Clause 4.2.5 – BS EN-71 Part 2 :2011)





The rate of spread of flame of the material tested exceeds the requirement of 10 mm/s as specified by the standard.
(Clause 4.2.5 – BS EN-71 Part 2 :2011)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rotating Make Up Compact - Disney Frozen
Toy cosmetics
D22356-HK
Kimyon/ Disney
Kimyon Industrial (Hk) Co., Ltd
China
الصين
CR-600015962
20/04/2015

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

.الخ..اللعبة تحتوي على حواف حاد ة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل جروح أو تمزق في البشرة
(Clause 4.7 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)


The toy has accessible edges identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations.
(Clause 4.7 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Small Twin Heart Make Up Kit - Disney Frozen
Toy cosmetics

D22105
Kimyon
Kimyon Industrial (Hk) Co., Ltd
China
CR-600015963
20/04/2015

الصين

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

.الخ..اللعبة تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل جروح أو تمزق في البشرة
(Clause 4.7 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)


:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rotating Make Up Compact - Disney Frozen
Toy cosmetics

D220428-HK
Kimyon
Kimyon Industrial (Hk) Co., Ltd
China
CR-600015965
20/04/2015

الصين

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

.الخ..اللعبة تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل جروح أو تمزق في البشرة
(Clause 4.7 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)



The toy has accessible edges identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations.
(Clause 4.7 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

4 Layer Make Up Compact - Disney Frozen
Toy cosmetics

22293
Kimyon / Disney
Kimyon Industrial (HK) Co., Ltd
China
CR-600015961
20/04/2015

الصين

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

.الخ..اللعبة تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل جروح أو تمزق في البشرة
(Clause 4.7 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)




The toy has accessible edges identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations.
(Clause 4.7 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)

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





The toy has accessible edges identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations.
(Clause 4.7 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)
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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/70/781M
Juniors
Not Available
China
CR-600015966
20/04/2015

الصين

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

. - 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+ A3:2014)




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+ A3:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Super 2 In 1 Magna Doodle
Art and craft materials and related articles

117BW
Juniors
Not Available
China
CR-600015969
20/04/2015

الصين

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

. المحددة في المعايير القياسية2 ملم2 كجم01  أكبر من، تحتوي اللعبة على مغنطيسات قوية
. التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة،تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط ب المغنطيسات القوية
(Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)


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+ A3:2014)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Magnetic Chess
Game sets

7766B
Juniors
Not Available
China
CR-600015944
19/04/2015

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+ A3:2014) . 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+ A3:2014)
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