
   

 
 
„Fisher-Price®“ kūdikių žaislų su pripučiamais kamuoliais susigrąžinimas  
Buvo paskelbtas šių gaminių susigrąžinimas. 
 
„Mattel“, bendradarbiaudama su atitinkamomis saugos kontrolės institucijomis, 
savanoriškai susigrąžina „Fisher-Price®“ kūdikių žaislus su pripučiamais kamuoliais.  
Šiuose kūdikių žaisluose yra pripučiami kamuoliai su sklendėmis, kurios gali nukristi, 
dėl ko mažiems vaikams atsiranda užspringimo pavojus. 
 
Šiuose žaisluose esančios pripučiamų kamuolių sklendės gali nukristi, dėl ko 
mažiems vaikams atsiranda užspringimo pavojus. 
 
Gaminiai, kuriems taikomas šis susigrąžinimas yra išvardinti toliau: 
 
C3068 ir H8094 „Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium“ 
 
Jokiems kitiems „Fisher-Price“ gaminiams su pripučiamais kamuoliais šis 
susigrąžinimas netaikomas 
 
Nustatydami, ar jūsų turimiems „Fisher-Price®“ kūdikių žaislams su pripučiamais 
kamuoliais taikomas šis susigrąžinimas, vadovaukitės šiomis tiesioginio elektroninio 
ryšio būdu pateikiamomis rekomendacijomis. 
 
Turėkite savo „Fisher-Price®“ kūdikių žaislus su pripučiamais kamuoliais šalia savęs. 
 
C3068 „Ocean Wonders™“     H8094 „Ocean Wonders™“  
„Kick & Crawl Aquarium“     „Kick & Crawl Aquarium“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Jokiems kitiems „Fisher-Price“ gaminiams su pripučiamais kamuoliais 
netaikomas šis susigrąžinimas 
 
1) Jeigu jūs neturite gaminio, atitinkančio kurį nors iš aukščiau pateiktų 
paveikslėlių, jums netaikomas šis susigrąžinimas ir galite toliau naudoti žaislą. 
  
2) Jeigu jūs turite C3068 „Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium“ žaislą, 
atitinkantį aukščiau pateiktus paveikslėlius, jums šis susigrąžinimas yra taikomas. 
Prašome nedelsiant nustoti naudoti susigrąžinamus „Fisher-Price®“ kūdikių 
žaislus su pripučiamais kamuoliais. 
 
3) Jeigu jūs turite H8094 „Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium“ žaislą, 
atitinkantį aukščiau pateiktą paveikslėlį, suraskite ant gaminio ketvirtąjį skaitmenį 
šešių skaitmenų datos kode. 
H8094 „Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium“ 
(pagaminimo data yra ant medžiaginės etiketės) 
 
 

 



   

  

 
 
1) Jeigu ant jūsų turimo H8094 „Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium“ žaislo yra 
datos kodas, kuriame ketvirtas skaitmuo šešių skaitmenų datos kode yra 8 arba 
didesnis, jums šis susigrąžinimas nėra taikomas ir galite toliau naudoti šį žaislą. 
 
2) Jeigu ant jūsų turimo H8094 „Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium“ žaislo yra 
datos kodas, kuriame ketvirtas skaitmuo šešių skaitmenų datos kode yra 7 arba 
mažesnis, jums taikomas šis susigrąžinimas. 
  
Prašome nedelsiant nustoti naudoti šiuos susigrąžinamus „Fisher-Price®“ 
kūdikių žaislus su pripučiamais kamuoliais. 
 
Jeigu pageidaujate, kad jums būtų nemokamai pakeistas pripučiamas kamuolys, 
arba jeigu iškilo kitų klausimų, kreipkitės į „Mattel“ atstovą Lietuvoje –  
UAB „RIMONNE BALTIC“, Savanorių pr. 192 – 306, Kaunas; tel./fax. 8 -7 207026.  
 
Mes visada didžiausią dėmesį skyrėme vaikų, žaidžiančių su mūsų žaislais, saugumui, 
todėl mes nedelsiant reagavome, siekdami išlaikyti šeimų, įsileidusių mus į savo 
gyvenimą, pasitikėjimą. 


