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Stažení kojeneckých hraček Fisher-Price® s nafukovacími míčky 
Tímto se oznamuje stažení výše uvedeného produktu. 
 
Společnost Mattel ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy zabývajícími se 
bezpečností výrobků dobrovolně stahuje kojenecké hračky Fisher-Price® s nafukovacími 
míčky. Součástí těchto kojeneckých hraček jsou nafukovací míčky, jejichž vzduchový 
ventil se může uvolnit a při vdechnutí způsobit zadušení u malých dětí. 
 
Vzduchový ventil na nafukovacím míčku u těchto hraček se může uvolnit, čímž 
hrozí nebezpečí vdechnutí a zadušení. 
 
Stažení se týká následující produktů: 
 
C3068 Ocean Wonders™ Hrazdička – domeček (Ocean Wonders™ Kick & Crawl 
Aquarium) 
H8094 Ocean Wonders™ Hrazdička – domeček (Ocean Wonders™ Kick & Crawl 
Aquarium) 
K0476 Hrazdička s míčkem (Bat & Score Goal) 
 
Žádných dalších produktů Fisher-Price s nafukovacími míčky se toto stažení 
netýká. 
 
Tento návod vám pomůže zjistit, zda se toto oznámení o stažení týká kojeneckých 
hraček Fisher-Price®, které vlastníte. 
 
Další postup vyžaduje, abyste měli vaše kojenecké hračky Fisher-Price® s nafukovacím 
míčkem u sebe. 
 
Skupina A 

 

Skupina B 

 

Žádných dalších produktů Fisher-Price s nafukovacími míčky se toto stažení 
netýká. 
 
1) Pokud nevlastníte produkt, který odpovídá popisu na výše uvedených obrázcích, toto 
stažení se vás netýká a i nadále můžete vaše hrací soupravy používat. 
 
2) Pokud vlastníte kojenecké hračky Fisher-Price® s nafukovacím míčkem, které 
odpovídají popisu na obrázcích uvedených ve Skupině A, toto stažení se vás týká.   
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Přestaňte, prosím, tyto kojenecké hračky Fisher-Price® s nafukovacím míčkem 
okamžitě používat. 
 
3) Pokud vlastníte kojenecké hračky Fisher-Price® s nafukovacím míčkem, které 
odpovídají popisu na obrázku uvedeném ve Skupině B, zjistěte, prosím, čtvrté číslo 
šestimístného kódu na produktu. 
 
 
         
H8094 Ocean Wonders™ 
Kick & Crawl Aquarium 
(Datový kód uvedený na visačce) 

 

1) Pokud čtvrté číslo šestimístného číselného datového kódu na vaší kojenecké hračce 
Fisher-Price® je 8 nebo vyšší číslo, toto stažení se vás netýká a i nadále můžete vaše 
hrací soupravy používat. 
 
2) Pokud je čtvrté číslo šestimístného datového kódu na vaší kojenecké hračce Fisher-
Price® 7 nebo číslo nižší, toto stažení se vás týká. 
Přestaňte, prosím, tyto kojenecké hračky Fisher-Price® s nafukovacím míčkem 
okamžitě používat. 
 
Pokud se vašeho produktu týká toto stažení, ihned odstraňte nafukovací míč 
z produktu a zašlete nám jej na adresu: Mattel Czech republic, s.r.o., Václavské 
náměstí 19/832, 110 00 Praha 1, nebo kontaktujte prodejnu, ve které jste 
výrobek zakoupili. V průběhu 6 – 8 týdnů Vám zašleme nový nafukovací míč. 
 
Pokud máte v této souvislosti jakékoliv dotazy, obraťte se na společnost Mattel na 
telefonním čísle: +420 234 656 090, případně +420 234 656 272. 
 
Naším prvořadým zájmem byla vždy bezpečnost dětí, které si hrají s našimi hračkami; 
z toho důvodu jsme okamžitě začali jednat, abychom si udrželi důvěru rodin, které nám 
umožnily být součástí jejich životů. 
 


