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Penarikan kembali produk Mainan Bayi Fisher-Price® dengan Inflatable Balls  
Telah terdapat pengumuman mengenai penarikan kembali produk-produk ini. 
 
Mattel, bekerja sama dengan badan pengatur keselamatan terkait, dengan sukarela 
menarik kembali beberapa produk Mainan Bayi Fisher-Price® dengan Inflatable Balls. 
Mainan-mainan bayi ini memiliki inflatable balls (bola-bola yang dapat digelembungkan) 
dengan katup yang dapat terlepas dan menimbulkan risiko tersedak untuk anak-anak. 
 
Katup pada inflatable ball di mainan-mainan ini dapat terlepas, menimbulkan 
risiko tersedak bagi anak-anak. 
 
Produk-produk yang termasuk dalam penarikan kembali adalah sebagai berikut: 

 
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
 
Tidak ada produk Fisher-Price dengan inflatable balls lainnya yang termasuk 
dalam penarikan kembali ini.  
 
Gunakan petunjuk online ini untuk menentukan apakah produk Mainan Bayi Fisher-

Price® dengan Inflatable Balls yang anda miliki termasuk dalam penarikan produk ini. 
 
Tempatkan produk milik anda di dekat anda selama anda membaca petunjuk ini. 
 
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
 
 

 
 
Tidak ada produk Fisher-Price dengan inflatable balls lainnya yang termasuk 
dalam penarikan kembali ini. 
 

1) Jika anda tidak memiliki produk yang sesuai dengan gambar di atas, anda tidak 
terpengaruh oleh penarikan produk ini dan anda dapat terus menggunakan produk 
tersebut. 
 
2) Jika anda memiliki H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium seperti pada 
gambar di atas, anda terpengaruh oleh penarikan kembali ini.  
 

Carilah angka keempat dari enam angka kode tanggal pada produk tersebut.  
 
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
(Tanggal produksi terletak pada label kain)  
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1) Jika H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium milik anda memiliki kode tanggal 

yang angka keempatnya adalah 8 atau angka yang lebih besar, maka anda tidak 
terpengaruh oleh penarikan kembali dan anda dapat tetap menggunakan produk 
tersebut.  
 
2) Jika H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium milik anda memiliki kode tanggal 
yang angka keempatnya adalah 7 atau angka yang lebih kecil, maka anda terpengaruh 
oleh penarikan kembali ini.  
 
Untuk memperoleh penggantian inflatable ball gratis atau untuk pertanyaan lebih lanjut, 
silahkan hubungi Mattel melalui email di customerservice.id@mattel.com.  
 
Kami selalu memberikan perhatian terbesar pada keamanan anak-anak yang 
memainkan produk-produk mainan kami, itulah sebabnya mengapa kami memberikan 
tanggapan dengan segera, sebagai usaha kami untuk mempertahankan kepercayaan 

keluarga-keluarga yang telah memperkenankan kami menjadi bagian dari hidup mereka. 
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