
  

Recolha de Triciclos da Fisher-Price® 
Foi publicado um aviso de recolha relativo a estes produtos. 
 
A Mattel, em cooperação com as entidades reguladoras de segurança competentes, 
está a proceder a uma recolha voluntária de dois triciclos da Fisher-Price®. Estes 
triciclos destinam-se a crianças entre os 2 e os 5 anos de idade. Ambos incluem 
chaves de ignição de brincar localizadas a cerca de 7,5 cm do assento e que formam 
uma saliência de pelo menos 1,5 cm acima da superfície do triciclo. 
 

As crianças podem sentar-se, bater ou cair sobre a chave de ignição 
saliente, provocando ferimentos graves. 
  
Esta recolha não inclui os produtos Lights and Sounds Trikes; Rock, Roll ‘n 
Ride Trike; Grow-With-Me Trikes;  Action Sounds Trike; Push ‘n Pedal Trike. 
Estes triciclos não possuem uma chave de ignição de brincar à frente do 
assento. Qualquer triciclo Fisher-Price® com uma chave de ignição de 
brincar localizada no guiador não está abrangido por esta recolha. 
 
Utilize este guia online para determinar se o produto que tem em seu poder está 
abrangido por esta recolha. Por favor tenha o seu triciclo perto de si enquanto 
prossegue com a leitura destas instruções.  

 

MODELOS INCLUÍDOS NESTA RECOLHA 

Os códigos dos produtos localizam-se na zona inferior do assento, no compartimento 

de arrumação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B8776 Barbie™ Tough Trike     M5727 Barbie™ Tough Trike Princess Ride-On 

(Triciclo da Barbie)    (Triciclo da Barbie)  
 

Se não possui nenhum dos triciclos mostrados nestas imagens, o seu produto não 
está abrangido por esta recolha e pode continuar a utilizar o triciclo. 

 



  

Se possui qualquer um dos triciclos mostrados nas imagens, ou se não tem a certeza 
de que possui um dos triciclos mostrados nas imagens, por favor localize a chave de 
ignição de brincar no seu triciclo da Fisher-Price®.  

                      

Se a chave do seu triciclo se localiza em qualquer local excepto a 7,5 cm da frente 
do assento e apresenta uma saliência de pelo menos 1,5 cm acima da superfície do 
triciclo, o seu triciclo não está abrangido por esta recolha e pode continuar a 
utilizar o triciclo. 

Se a chave do seu triciclo se localiza a cerca de 7,5cm da frente do assento e se 
apresentar uma saliência de pelo menos 1,5cm acima da superfície do triciclo, por 
favor observe a forma da chave. 

 
   

Se a chave do seu triciclo apresenta uma forma plana em
D, conforme mostrado nesta imagem, o seu triciclo não 
está abrangido por esta recolha e pode continuar a 
utilizar o triciclo. 



  

   

 

             
 

                 
Para mais informações, por favor contacte a Mattel através do endereço electrónico 
consumidor@mattel.com, ou do número de telefone grátis 800 10 10 71. 
 
A nossa maior preocupação é a segurança das crianças que brincam com os nossos 
brinquedos, e é por essa razão que agimos de imediato num esforço para manter a 
confiança das famílias que nos permitiram fazer parte das suas vidas. 
 
 

Se a chave do seu triciclo apresenta a forma de 
disco, conforme mostrado nesta imagem, o seu 
triciclo está abrangido por esta recolha. Por favor 
suspenda de imediato a utilização do(s) 
triciclo(s). 

Se a chave do seu triciclo apresenta a forma de um 
D, conforme mostrado nesta imagem, o seu triciclo 
está abrangido por esta recolha. Por favor 
suspenda de imediato a utilização do(s) 
triciclo(s). 


