
   

 
Fisher-Price® täispuhutavate pallidega imikute mänguasjade 
tagasikutsumine 
Antud toodete osas on kuulutatud välja tagasikutsumine. 
 
Mattel, koostöös asjassepuutuvate tooteohutuse järelevalveasutustega, kutsub 
vabatahtlikult tagasi mitmed Fisher-Price® täispuhutavad pallidega imikute 
märguasjad. Nendel imikute mänguasjadel on täispuhutavad pallid, mille ventiilid 
tulevad lahti ja põhjustavad väikestel lastel lämbumise ohtu. 
 
Mänguasjade täispuhutavate pallide ventiilid võivad lahti tulla ja põhjustada 
väikestel lastel lämbumise ohtu. 
 
Tagasikutsumine puudutab vaid allpool loetletud tooteid: 
 
C3068 ja H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
 
Käesolev tagasikutsumine ei puuduta muid Fisher-Price’i täispuhutavate 
pallidega tooteid. 
 
Kasutage alljärgnevat online juhist selgitamaks, kas teile kuuluv Fisher-Price® 
täispuhutavate pallidega imikute mänguasi on tagasi kutsutud. 
 
Jätkamiseks on teil vaja teie Fisher-Price® täispuhutavate pallidega imikute 
mänguasja. 
 
C3068 Ocean Wonders™      H8094 Ocean Wonders™  
Kick & Crawl Aquarium     Kick & Crawl Aquarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Käesolev tagasikutsumine ei puuduta muid Fisher-Price’i täispuhutavate 
pallidega tooteid. 
 
1) Kui teie toode ei vasta ühelegi ülaltoodud pildile, ei kuulu see käesoleva 
tagasikutsumise käigus tagastamisele ning te võite mängukomplekti kasutamist 
jätkata. 
 
2) Kui teile kuuluv toode C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium vastab 
ülaltoodud piltidele, kuulub see käesoleva tagasikutsumise käigus tagastamisele. 
Palun lõpetage viivitamatult vastava Fisher-Price’i täispuhutavate pallidega 
toote kasutamine. 
 
3) Kui teile kuuluv H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium vastab 
ülaltoodud pildile, siis palun leidke tootelt kuuekohalise kuupäeva koodi neljas 
number.  
 
 
 
 

 



   

H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
(Valmistamise kuupäev asub riidest sildil) 
 
 
  

 
 
1) Kui teie H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium kuuekohalise kuupäeva 
koodi neljas number on 8 või suurem number, siis ei kuulu see käesoleva 
tagasikutsumise käigus tagastamisele ning te võite mängukomplekti kasutamist 
jätkata. 
 
2) Kui teie H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium kuuekohalise kuupäeva 
koodi neljas number on 7 või väiksem number, siis kuulub see käesoleva 
tagasikutsumise käigus tagastamisele. 
 
Palun lõpetage viivitamatult vastava Fisher-Price’i täispuhutavate pallidega 
toote kasutamine. 
 
Täiendavate juhiste saamiseks võtke ühendust Matteli maaletoojaga Eestis: 
 
Rimonne Baltic 
Merivälja tee 5-220E 
11911 Tallinn 
tel.+372 6 300 972 
 
Meie jaoks on alati olnud kõige olulisem meie mänguasjadega mängivate laste 
turvalisus ning seetõttu oleme reageerinud kiiresti üritades seega hoida nende 
perekondade usaldust, kes on lubanud meil olla osaks nende elust. 


