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
June 2015 يونيو
Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

Not Available
Carnival
Not Available
Sri Lanka
CR-600017140
16/06/2015

سريالنكا

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

(Clause 4.1 – BS EN-71 Part 2 :2011) .تم استخدام مواد قابلة لالشتعال في صنع اللعبة


Flammable materials were used in the manufacture of the toy. (Clause 4.1 – BS EN-71 Part 2 :2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fun Costumes
Costumes, disguises and masks (intended to imitate)

F13484
Not Available
Not Available
China
CR-600017165
16/06/2015

الصين

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

(Clause 4.1 – BS EN-71 Part 2 :2011) .تم استخدام مواد قابلة لالشتعال في صنع اللعبة







Flammable materials were used in the manufacture of the toy. (Clause 4.1 – BS EN-71 Part 2 :2011)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sport Toys
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

668
Not Available
Not Available
China
CR-600017141
16/06/2015

الصين

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

 كجم و السقوط الحر من1  تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحصي االرتطام بـ/  كسر
." " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها. ملم058 ارتفاع
(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 الجلو بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) يشكل خطورة على األطفال



The toy or its component produces small parts and exhibits hazardous 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)
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