
Ανάκληση Βρεφικών Παιχνιδιών  Fisher – Price ® με Φουσκωτές Μπάλες  
Διενεργήθηκε γνωστοποίηση ανάκλησης για τα παραπάνω προϊόντα. 
 
Η Mattel, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ανακαλεί εθελούσια ορισμένα 
βρεφικά παιχνίδια Fisher – Price ® με Φουσκωτές Μπάλες. Αυτά τα βρεφικά παιχνίδια φέρουν 
φουσκωτές μπάλες με βαλβίδες που ενδέχεται να αποσπαστούν προκαλώντας κίνδυνο πνιγμού 
για τα μικρά παιδιά. 
 
Η βαλβίδα της φουσκωτής μπάλας ενδέχεται  να αποσπαστεί, προκαλώντας κίνδυνο 
πνιγμού για τα μικρά παιδιά. 
 
Τα  προϊόντα που εμπίπτουν στην παρούσα ανάκληση είναι τα εξής: 
 
73408 The Baby Playzone ™ &Cruise Playground™ 
C3068 Ocean Wonders ™ Kick & Crawl Aquarium 
H5704 Baby Gymnastics Play Wall 
K0476 Bat & Score Goal 
H8094 Ocean Wonders ™ Kick & Crawl Aquarium 
 
 
Κανένα άλλο προϊόν Fisher – Price ®  με φουσκωτές μπάλες δεν περιλαμβάνεται στη 
παρούσα ανάκληση. 
 
Χρησιμοποιείστε τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό για να διαπιστώσετε εάν τα βρεφικά 
παιχνίδια Fisher – Price ® με Φουσκωτές Μπάλες που διαθέτετε εμπίπτουν στην παρούσα 
ανάκληση. 
 
Παρακαλούμε να έχετε κοντά σας τα βρεφικά παιχνίδια Fisher – Price ® με Φουσκωτές Μπάλες 
καθώς συνεχίζετε. 
 
Ομάδα Α 
 

73408 The Baby 
Playzone™ Crawl & 
Cruise Playground™

C3068 Ocean 
Wonders™ Kick & 
Crawl Aquarium

H5704 Baby 
Gymtastics™ Play 
Wall 

K0476 Bat & Score 
Goal

 



 
 
   
Ομάδα Β 
 

H8094 Ocean 
Wonders™ Kick & 
Crawl Aquarium

 
 
 
Κανένα άλλο προϊόν Fisher – Price ®  με φουσκωτές μπάλες δεν περιλαμβάνεται στη 
παρούσα ανάκληση. 
 
 
1) Εάν δεν διαθέτετε κάποιο προϊόν που αντιστοιχεί σε κάποια από τις παραπάνω εικόνες, δεν 
θίγεστε από την παραπάνω ανάκληση και μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το σετ 
παιχνιδιού. 
 
2) Εάν διαθέτετε κάποιο βρεφικό παιχνίδι Fisher – Price ® με Φουσκωτή  Μπάλα που 
αντιστοιχεί σε κάποια από τις παραπάνω εικόνες της Ομάδας Α, θίγεστε από την παρούσα 
ανάκληση. 
Παρακαλούμε διακόψτε την χρήση των θιγόμενων βρεφικών παιχνιδιών Fisher – Price ® 
με Φουσκωτές  Μπάλες άμεσα. 
 
3) Εάν διαθέτετε κάποιο βρεφικό παιχνίδι Fisher – Price ® με Φουσκωτή  Μπάλα που 
αντιστοιχεί σε κάποια από τις παραπάνω εικόνες της Ομάδας Β, παρακαλούμε εντοπίστε το 
τέταρτο ψηφίο του εξαψήφιου κωδικού πάνω στο προϊόν. 
 
H8094 Ocean Wonders™                            
Kick & Crawl Aquarium                                
(Κωδικός Ημερομηνίας που αναγράφεται στο ταμπελάκι) 
 

 



 
1) Εάν το βρεφικό παιχνίδι Fisher – Price ® που διαθέτετε φέρει εξαψήφιο κωδικό ημερομηνίας 
του οποίου το τέταρτο ψηφίο είναι 8 ή μεγαλύτερο δεν θίγεστε από την παρούσα ανάκληση  
και μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το σετ παιχνιδιού. 
 
2) Εάν το βρεφικό παιχνίδι Fisher – Price ® που διαθέτετε φέρει εξαψήφιο κωδικό ημερομηνίας 
του οποίου το τέταρτο ψηφίο είναι 7 ή μικρότερο θίγεστε από την παρούσα ανάκληση. 
 
Παρακαλούμε διακόψτε την χρήση των θιγόμενων βρεφικών παιχνιδιών Fisher – Price ® 
με Φουσκωτές  Μπάλες άμεσα. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, οδηγίες καθώς και πληροφορίες για αντικατάσταση των 
εξαρτημάτων, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 
 
ΕΛΛΑΔΑ: 
800 11 44400 (δωρεάν κλήση από σταθερό τηλέφωνο) & 2109287426 (κανονική χρέωση από 
κινητό τηλέφωνο)   
Ώρες:  
Καθημερινές, μέχρι 15/10: 09:00 – 21:00 
Σαββατοκύριακο 2-3/10: 09:00-18:00 
Σάββατα από 9/10 και μέχρι 15/10: 09:00-18:00 
 
210 8905000 (κανονική χρέωση) από 16/10, ώρες: 09:00 – 17:00 
 
ΚΥΠΡΟΣ: 
0030 2109287426 (χρέωση προς Ελλάδα)  
Ώρες:  
Καθημερινές, μέχρι 15/10: 09:00 – 21:00 
Σαββατοκύριακο 2-3/10: 09:00-18:00 
Σάββατα από 9/10 και μέχρι 15/10: 09:00-18:00 
 
0035 722680898 (κανονική χρέωση) από 16/10, ώρες: 09:00 – 17:00 
 
 
 


