
Fisher – Price ® Ανάκληση 
Διενεργήθηκε ανακοίνωση ανάκλησης για τα παραπάνω προϊόντα. 
 
Η Mattel,  σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ανακαλεί εθελουσίως 
ορισμένα τρίκυκλα για νήπια Fisher – Price® Trikes και Τough Trikes. Τα 
τρίκυκλα αυτά προορίζονται για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών. Συμπεριλαμβάνουν 
ψεύτικα κλειδάκια που βρίσκονται περίπου 3 ίντσες μπροστά από το κάθισμα και 
προεξέχουν τουλάχιστον 5/8 της ίντσας από το σώμα του τρικύκλου. 
 
Το παιδί μπορεί να χτυπήσει, καθίσει ή πέσει πάνω στο προεξέχον πλαστικό 
κλειδί θέσεως σε λειτουργία καταλήγοντας σε σοβαρό τραυματισμό. 
 
Η παρούσα ανάκληση δεν περιλαμβάνει τα τρίκυκλα Light and Sounds 
Trikes; Rock, Roll ‘n Ride Trike; Grow – With-Me Trikes; Action Sounds 
Trike; Push ‘n Pedal Trike. Αυτά τα Τρίκυκλα δεν διαθέτουν κλειδί μπροστά 
από το κάθισμα. Δεν θίγεται από την παρούσα ανάκληση κανένα Fisher - 
Price® Τρίκυκλο με κλειδί που βρίσκεται στις χειρολαβές.  
 
Χρησιμοποιείστε τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό για να διαπιστώσετε εάν το 
προιόν που διαθέτετε εμπίπτει στην παρούσα ανάκληση. 
 
Παρακαλούμε να έχετε κοντά σας το προϊόν καθώς συνεχίζετε. 
 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
 
Ο αριθμός του μοντέλου αναγράφεται κάτω από το κάθισμα στο χώρο 
αποθήκευσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72639 Barbie Free Spirit Trike      72792 Kawasaki Trike 
 

 



Εάν δεν διαθέτετε κάποιο από τα τρίκυκλα που απεικονίζονται στις παραπάνω 
εικόνες, δεν θίγεστε από την παρούσα ανάκληση και μπορείτε να συνεχίσετε να 
απολαμβάνετε το τρίκυκλό σας. 
 
Εάν διαθέτετε κάποιο από τα τρίκυκλα που απεικονίζονται στις παραπάνω εικόνες 
ή δεν είστε σίγουροι εάν διαθέτετε κάποιο από τα τρίκυκλα που απεικονίζονται 
στις παραπάνω εικόνες, παρακαλούμε τοποθετήσετε το κλειδί στο Fisher - Price® 
Trike. 

 
 
 
 

Εάν το κλειδί στο τρίκυκλό σας τοποθετείται οπουδήποτε αλλού εκτός από 3 
ίντσες μπροστά από το κάθισμα και δεν εξέχει τουλάχιστον 5/8 της ίντσας από το 
σκελετό του τρικύκλου, δεν θίγεστε από την παρούσα ανάκληση και μπορείτε να 
συνεχίσετε να απολαμβάνετε το τρίκυκλό σας. 
 
Εάν το κλειδί στο τρίκυκλό σας τοποθετείται περίπου 3 ίντσες μπροστά από το 
κάθισμα και προεξέχει τουλάχιστον 5/8 της ίντσας από το σκελετό του τρικύκλου, 
παρακαλούμε ελέγξτε το σχήμα του κλειδιού.  
 



      Εάν το κλειδί του τρικύκλου σας είναι ένα ένθετο, 
πεπλατυσμένο κλειδί, σε σχήμα λατινικού «D», όπως απεικονίζεται σε αυτή τη 
φωτογραφία, δεν θίγεστε από την παρούσα ανάκληση και μπορείτε να συνεχίσετε 
να απολαμβάνετε το τρίκυκλό σας. 
 
 

 Εάν το κλειδί του τρικύκλου σας είναι κλειδί σε σχήμα 
λατινικού «D» όπως απεικονίζεται σε αυτή τη φωτογραφία, θίγεστε από την 
παρούσα ανάκληση. Παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση του/των Τρικύκλου 
(ων) άμεσα. 
 
 

  Εάν το κλειδί του τρικύκλου σας είναι κλειδί σε σχήμα 
λατινικού «D», όπως απεικονίζεται σε αυτή τη φωτογραφία, θίγεστε από την 
παρούσα ανάκληση. Παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση του/των Τρικύκλου 
(ων) άμεσα. 
 
 



Για περισσότερες λεπτομέρειες, οδηγίες καθώς και πληροφορίες για 
αντικατάσταση των εξαρτημάτων, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν 
στα τηλέφωνα: 
 
ΕΛΛΑΔΑ: 
800 11 44400 (δωρεάν κλήση από σταθερό τηλέφωνο) & 2109287426 (κανονική 
χρέωση από κινητό τηλέφωνο)   
Ώρες:  
Καθημερινές, μέχρι 15/10: 09:00 – 21:00 
Σαββατοκύριακο 2-3/10: 09:00-18:00 
Σάββατα από 9/10 και μέχρι 15/10: 09:00-18:00 
 
210 8905000 (κανονική χρέωση) από 16/10, ώρες: 09:00 – 17:00 
 
ΚΥΠΡΟΣ: 
0030 2109287426 (χρέωση προς Ελλάδα)  
Ώρες:  
Καθημερινές, μέχρι 15/10: 09:00 – 21:00 
Σαββατοκύριακο 2-3/10: 09:00-18:00 
Σάββατα από 9/10 και μέχρι 15/10: 09:00-18:00 
 
0035 722680898 (κανονική χρέωση) από 16/10, ώρες: 09:00 – 17:00 
 
 
Το ύψιστο ενδιαφέρον μας συνίσταται πάντα στην ασφάλεια των παιδιών που 
παίζουν με τα παιχνίδια μας και για το λόγο αυτό ανταποκρινόμαστε άμεσα στην 
προσπάθειά μας να διατηρούμε την εμπιστοσύνη των οικογενειών που μας έχουν 
επιτρέψει να είμαστε μέρος της ζωής τους. 
 


