
   

 
Fisher-Price® Şişirilebilir Toplu Bebek Oyuncağı Geri Çağırma  
 
Bu ürünlerle ilgili bir geri çağırma duyurusu olmuştur.  
 
Mattel, ürün güvenliği ile ilgili makamlarla işbirliği içinde bazı Fisher-Price® 
Şişirilebilir Toplu Bebek Oyuncaklarını geri çağırmaktadır. Bu bebek oyuncakları, 
subapları çıkıp küçük çocuklarda boğulma riski yaratan, şişme toplara sahiptir.  
 
Bu oyuncaklar üzerindeki şişirilebilir topun üzerindeki subap çıkabilir ve 
küçük çocuklarda boğulma riski yaratabilir.  
 
Bu geri çağırma ile ilgili ürünler aşağıda listelenmiştir:  
 
C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
K0476 1-2-3 Tetherball  
J0327 Bat & Score Goal 
 
Şişirilebilir topları olan başka hiçbir Fisher-Price ürünü bu geri çağırmaya 
dahil değildir.  
 
Bu online kılavuzu, sahip olduğunuz Fisher-Price® Şişirilebilir Toplu Bebek 
Oyuncağının bu geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini teşhis etmek için kullanınız.   
 
Lütfen devam ederken,  sahip olduğunuz Fisher-Price® Şişirilebilir Toplu Bebek 
Oyuncağını yanınızda bulundurunuz.  
 
Grup A 

 
 
Grup B 

 
        
 
Bu oyuncaklar üzerindeki şişirilebilir topun üzerindeki subap çıkabilir ve 
küçük çocuklarda boğulma riski yaratabilir. 
 
Şişirilebilir topları olan başka hiçbir Fisher-Price ürünü bu geri çağırmaya 
dahil değildir.  
 
 
 



   

 
 
 
 
 
1) Eğer yukarıdaki resimlerden herhangi birine uyan bir ürüne sahip değilseniz, bu 
geri çağırmadan etkilenmemektesiniz ve oyun setinizden keyif almaya devam 
edebilirsiniz.  
  
2) Eğer yukarıda Grup A’da  yeralan fotoğrafa uyan bir Fisher-Price® Şişirilebilir 
Toplu Bebek Oyuncağına sahipseniz, bu geri çağırmadan etkilenmektesiniz.  Lütfen 
etkilenen Fisher-Price® Şişirilebilir Toplu Bebek Oyuncağını kullanmaya 
derhal son veriniz.   
 
3) Eğer yukarıda Grup B’de yeralan fotoğrafa uyan bir Fisher-Price® Şişirilebilir 
Toplu Bebek Oyuncağına sahipseniz, lütfen ürün üzerindeki altı basamaklı tarih 
kodunun dördüncü basamağını tesbit ediniz.   
 
Bat & Score Goal    H8094 Ocean Wonders™ 
(üretim tarihi sarkan topun çerçeve ile                      Kick & Crawl Aquarium 

birleştiği yerde bulunmaktadır)   (üretim tarihi kumaş etiket üzerinde bulunmaktadır) 
        

     
 
1) Eğer Fisher-Price® Bebek Oyuncağınız, altı basamaklı üretim tarihinin dördüncü 
basamağı 8 veya daha büyük olan bir tarih koduna sahip ise, bu geri çağırmadan 
etkilenmemektesiniz ve oyun setinizden keyif almaya devam edebilirsiniz.   
 
2) Eğer Fisher-Price® Bebek Oyuncağınız, altı basamaklı üretim tarihinin dördüncü 
basamağı 7 veya daha küçük olan bir tarih koduna sahip ise, bu geri çağırmadan 
etkilenmektesiniz.    
 
Lütfen etkilenen Fisher-Price® Bebek Oyuncağınızı kullanmaya derhal son 
veriniz. 
 
Eğer ürününüz geri çağırmadan etkilenmekte ise veya bu geri çağırma ile ilgili 
sorularınız varsa, lütfen Mattel ile 0216 372 68 31 -  0216 373 58 94 numaralarından 
irtibata geçiniz.  
 
En büyük uğraşımız oyuncaklarımızla oynayan çocukların güvenliği olmuştur ve işte 
bu nedenle, hayatlarının bir parçası olmamıza müsade eden ailelerin güvenini 
korumak gayesiyle, derhal müdahale edilmiştir.  
 


