
   
Изтегляне от пазара на детски играчки с надуваеми топки Fisher-Price® 
Обявява се изтеглянето на тези продукти от пазара. 
 
Mattel в сътрудничество с компетентните регулаторни органи за безопасност 
доброволно изтеглят от пазара детски играчки с надуваеми топки Fisher-Price®.  
Тези детски играчки имат надуваеми топки с клапани, които може да се отделят 
и това да доведе до опасност от задавяне на малките деца. 
 
Клапанът на надуваемата топка на тези играчки може да се отдели и да 
доведе до опасност от задавяне за малките деца. 
 
Продуктите, които попадат в обхвата на това изтегляне от пазара, са следните: 
 
C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl™ Aquarium 
 
Други продукти на Fisher-Price с надуваеми топки не са включени в това 
изтегляне от пазара 
 
Използвайте този онлайн наръчник, за да определите дали детските играчки с 
надуваема топка на Fisher-Price®, които притежавате, попадат в пазарното 
изтегляне. 
 
Детските играчки с надуваема топка на Fisher-Price®, които притежавате, трябва 
да бъдат близо до вас, докато четете информацията по-долу. 
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1) Ако не притежавате продукт, който отговаря на снимката, показана по-горе, 
вие не сте засегнати от пазарното изтегляне и можете да продължите да се 
наслаждавате на вашия комплект за игра. 
  
2) Ако притежавате детска играчка с надуваема топка на Fisher-Price®, която 
отговаря на снимката по-горе, сте засегнати от пазарното изтегляне.  
 
Моля, незабавно преустановете използването на конкретната детска 
играчка с надуваема топка на Fisher-Price®. 
 
За да получите безплатно нова надуваема топка, или ако имате допълнителни 
въпроси, моля свържете се с представителя на Mattel на 00359 2 80 26 444. 
 
Нашата най-голяма отговорност винаги е свързана с безопасността на децата, 
които играят с нашите играчки, поради което реагирахме незабавно с цел да 
запазим доверието на семействата, които са ни позволи да станем част от 
живота им. 


