
 

  

Penarikan kembali produk Fisher-Price® Trikes  

Telah terdapat pengumuman mengenai penarikan kembali produk-produk ini. 

 

Mattel, bekerja sama dengan badan pengatur keselamatan terkait, dengan sukarela 

menarik kembali beberapa produk sepeda roda tiga untuk balita: Fisher-Price® Trikes 

dan Tough Trikes.  Sepeda roda tiga ini ditujukan untuk anak-anak usia 2 hingga 5 

tahun. Produk ini dilengkapi dengan kunci mainan yang terletak sekitar 3 inci di depan 

jok dan menonjol keluar kurang lebih 5/8 inci di atas badan sepeda roda tiga. 

 

Anak-anak dapat terantuk, terduduk atau terjatuh di atas kunci kontak plastik 

yang menonjol dan mengakibatkan cedera berat.  

 

Penarikan kembali ini tidak meliputi produk-produk Lights and Sounds Trikes; 

Rock, Roll ‘n Ride Trike; Grow-With-Me Trikes; Action Sounds Trike; Push ‘n 

Pedal Trike. Produk Trikes jenis tersebut tidak memiliki fitur kunci di depan 

joknya. Setiap produk Fisher-Price® Trikes dengan kunci yang terletak pada 

bagian setangnya tidak terpengaruh oleh penarikan kembali ini.   

 

Gunakan petunjuk online ini untuk menentukan apakah produk yang anda miliki 

termasuk dalam penarikan produk ini. 

 

Tempatkan produk milik anda di dekat anda selama anda membaca petunjuk ini.  

 

MODEL-MODEL YANG TERMASUK DALAM PENARIKAN KEMBALI  

 

Nomor model terletak di bawah jok di kompartemen penyimpanan.  

 

B8775 

Kawasaki 
Tough Trike 

 

B8776 Barbie™ 
Tough Trike 

 

K6672 Nick Jr. 

Dora the Explorer 
Tough Trike 

 

K6673 Go Diego 

Go!™ Tough 
Trike 

 

N6021 Kawasaki 
Tough Trike 

 

  

 

Jika anda tidak memiliki produk sebagaimana tertera pada gambar di atas, anda tidak 

terpengaruh oleh penarikan produk ini dan anda dapat terus menggunakan produk 

tersebut. 

 

Jika anda memiliki salah satu dari sepeda roda tiga sebagaimana terdapat pada gambar 

di atas atau jika anda tidak yakin apakah anda memiliki sepeda roda tiga seperti gambar 

di atas, carilah fitur kunci pada produk Fisher-Price® Trikes anda. 

 



 

  

 
 

Jika kunci pada sepeda roda tiga anda tidak terletak sekitar 3 inci di depan jok dan 

menonjol sejauh paling tidak 5/8 inci di atas rangka sepeda roda tiga, anda tidak 

terpengaruh dengan penarikan kembali ini dan anda dapat terus menggunakan produk 

ini.  

 

Jika kunci pada sepeda roda tiga anda terletak sekitar 3 inci di depan jok dan menonjol 

sejauh paling tidak 5/8 inci di atas rangka sepeda roda tiga, perhatikan bentuk kunci 

tersebut. 

 

   

 

Jika kunci sepeda roda tiga anda berbentuk huruf D yang 

pipih seperti terlihat pada gambar ini, maka anda tidak 

terpengaruh oleh penarikan kembali ini dan anda dapat 

terus menggunakan produk ini.  

  

 

Jika kunci sepeda roda tiga anda berbentuk piringan seperti 

terlihat pada gambar ini, maka anda terpengaruh oleh 

penarikan kembali ini. Segera hentikan penggunaan 

produk ini.  

  



 

  

 

Jika kunci sepeda roda tiga anda berbentuk huruf D seperti 

terlihat pada gambar ini, maka anda terpengaruh oleh 

penarikan kembali ini. Segera hentikan penggunaan 

produk ini.  

  
 

Untuk petunjuk lebih lanjut, harap hubungi: 

IPM Public Relations  Tel: +62-2-1765 8451 

Maria Wongsonagoro (mariawongso@ipmpr.net) 

Astrid Wenas (astrid.wenas@ipmpr.net)  

 

Kami selalu memberikan perhatian terbesar pada keamanan anak-anak yang 

memainkan produk-produk mainan kami, itulah sebabnya mengapa kami memberikan 

tanggapan dengan segera, sebagai usaha kami untuk mempertahankan kepercayaan 

keluarga-keluarga yang telah memperkenankan kami menjadi bagian dari hidup mereka. 
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