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B A N N E D T O Y S

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Happy Halloween
Dolls and soft filled toys

154273-1
Carlton Cards
Not Available
China
CR-600015056
10/03/2015

الصين

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

. مما أدى إلى ظهور مادة الحشوة الداخلية و أصبح من السهل الوصول إليها،  نيوتن07  حدث تمزق في الخياطة اليدوية في اللعبة عند تعريضها الختبار الشد بقوة
(Clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014) .مما يسبب مخاطر االختناق نتيجة استنشاق أو ابتالع مكوناتها
 An opening in the seam/s of the toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be
accessible. There are possible risks of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed.
(Clause 5.2 – 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



:
:
:
:
:
:
:
:
:

Smilley Moods 3R Magnetic Photo Frame
Art and craft materials and related articles
SM05F30002
Smiley World
Not Available
China
CR-600015330
23/03/2015

الصين

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

. المحددة في المعايير القياسية2 ملم2 كجم07  أكبر من، تحتوي اللعبة على مغنطيسات قوية
. التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة،تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بالمغنطي سات 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

Wooden Fishing Game
Game sets

297238
TCHIBO
Not Available
Not Available
CR-600015331
23/03/2015

. المحددة في المعايير القياسية2 ملم2 كجم07  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)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Funny Blender
Role-playing toys
398-2A
Not Available
Not Available
China
CR-600015370
24/03/2015

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)
الخ..اللعبة تحتوي على أطراف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل وخز في البشرة
(Clause 4.8 – 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)
The toy has accessible point/s deemed to be sharp and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc.
(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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jump Rope
Toy sports equipment and balls
903B
Lan Jian
Not Available
China
CR-600015336
23/03/2015

الصين

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

الخ..اللعبة تحتوي على أطراف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل وخز في البشرة
(Clause 4.8 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)






The toy has accessible point/s deemed to be sharp and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc.
(Clause 4.8 – EN-71 - Part 1:2011+ A3:2014)
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