
   

 
 
 
 
Fisher-Price® Felfújható labdával felszerelt gyermekjátékok visszahívása  
A fenti termékekkel kapcsolatban visszahívási közleményt adtak ki.  
 
 
 
A Mattel a hatáskörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szabályozó hatósággokkal 
együttműködve önkéntesen visszahív több, felfújható labdával felszerelt Fisher-Price® 
terméket. Ezen gyermekjátékok olyan felfújható labdával vannak felszerelve, amelyek 
szelepe leválhat, amely fulladást okozhat a kisgyermekeknek.   
 
A felfújható labda szelepe leválhat, amely fulladást okozhat a kisgyermekeknek. 
 
A visszahívásban érintett termékek az alábbiak:  
 
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
 
Egyéb felfújható labdával felszerelt Fisher-Price termék nem érintett a 
visszahívásban. 
 
Az online megtalálható utasítással meghatározhatja, hogy a felfújható labdával felszerelt 
Fisher-Price® termék érintett-e ezen visszahívásban.   
 
Kérem a folytatás során tartsa közelében a felfújható labdával felszerelt Fisher-Price® 
terméket.  
 
  H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl  Aquarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Egyéb felfújható labdával felszerelt Fisher-Price termék nem érintett a 
visszahívásban. 
 
        
1) Amennyiben az Ön terméke nem szerepel a fenti képeken, a visszahívásban Ön nem 
érintett, így továbbra is használhatja a játékot.   
  
2) Amennyiben Ön terméke a fenti képen szereplő a "H8094 Ocean Wonders™ Kick & 
Crawl Aquarium", Ön érintett a ezen visszahívásban  



   

 
Kérem keresse meg a termék hatjegyű dátumkódjának negyedik számjegyét.  
 
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
(A termék gyártási dátuma az anyagcímkén található) 
 

 
 
1) Amennyiben az Ön" H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium" termékének 
hatjegyű dátumkódjának 4. számjegye 8, illetve annál magasabb szám, Ön nem érintett 
a visszahívásban   
 
2) Amennyiben az Ön  "H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium" termékének 
hatjegyű dátumkódjának 4. számjegye 7, illetve annál alacsonyabb szám, Ön érintett a 
visszahívásban.    
 
 
Kérjük, haladéktalanul függessze fel azon labdával felszerelt Fisher-Price® termék 
használatát, amely érintett a visszahívással.  
 
Az ingyenes csere-labda igényléséhez, illetve további információért lépjen kapcsolatba 
Mattel-lel a  36 1 270 0223 számon.  
 
Az idők során mindig a lehető legnagyobb gonddal vigyáztunk azon gyermekek 
biztonságára akik a játékainkkal játszanak, ezért válaszoltunk azonnal annak érdekében, 
hogy fenntartsuk a családok belénk fektetett bizalmát, akik lehetővé tették számunkra, 
hogy a család életének részévé válhattunk.  


