
   

Recolha de brinquedos Fisher-Price® com bolas insufláveis 
Foi publicado um aviso de recolha relativo a estes produtos. 
 
A Fisher-Price, em cooperação com a Comissão de Segurança de Produtos de 
Consumo dos Estados Unidos e do Canadá, está a proceder à recolha voluntária de 
alguns brinquedos Fisher-Price® com bolas insufláveis. Estes brinquedos para 
crianças possuem bolas insufláveis com válvulas passíveis de se soltarem da bola, 
provocando perigo de asfixia em crianças pequenas. 
  
A válvula da bola insuflável destes brinquedos pode soltar-se, provocando 
perigo de asfixia em crianças pequenas. 
 
Os produtos envolvidos nesta recolha são os seguintes: 
 
73408 The Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground™ (Parque Gatinha e 
Brinca) 
B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™ (Parque Multi-Diversões) 
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium (Ginásio 3 Etapas) 
K0476 Bat & Score Goal (Baliza Ginástica e Brincadeira) 
 
Nenhum outro brinquedo da Fisher-Price com bolas insufláveis está 
abrangido por esta recolha. 
 
Utilize este guia online para verificar se o(s) brinquedo(s) Fisher-Price® com bola 
insuflável estão abrangidos por esta recolha. 
 
Por favor tenha o(s) brinquedo(s) Fisher-Price® com bola insuflável perto de si 
durante a leitura destas instruções. 
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Slide Arcade™
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A válvula da bola insuflável destes brinquedos pode soltar-se, provocando 
perigo de asfixia em crianças pequenas. 
 
Nenhum outro brinquedo da Fisher-Price com bolas insufláveis está 
abrangido por esta recolha. 
 
1) Se não possuir um produto igual aos destas imagens, o seu brinquedo Fisher-
Price® com bola insuflável não está abrangido por esta recolha, e pode continuar a 
utilizar o brinquedo. 
  
2) Se possui um ou mais brinquedos Fisher-Price® com bola insuflável igual(is) ao(s) 
das imagens do Grupo A, o seu brinquedo está abrangido por esta recolha. 
 
Por favor suspenda de imediato a utilização do brinquedo Fisher-Price® com 
bola insuflável. 
 
3) Se possui o produto H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium (Ginásio 3 
Etapas) igual ao da imagem do Grupo B, por favor localize o quarto dígito do código de 
data com seis dígitos do produto. 
 
H8094 Ocean Wonders™                            
Kick & Crawl Aquarium (Ginásio 3 Etapas)                               
(Código de data localizado na etiqueta) 
                    

   
 
1) Se o seu brinquedo Fisher-Price® possui um código de data com seis dígitos cujo 
quarto dígito seja um 8 ou número superior, o seu brinquedo não está abrangido por 
esta recolha e pode continuar a utilizar o produto. 
 
2) Se o seu brinquedo Fisher-Price® possui um código de data com seis dígitos cujo 
quarto dígito seja um 7 ou número inferior, o seu brinquedo está abrangido  por 
esta recolha. 
Por favor suspenda de imediato a utilização do(s) brinquedos(s) Fisher-
Price® com bola insuflável. 
 
Para mais informações, por favor contacte a Mattel através do endereço electrónico 
consumidor@mattel.com ou do número de telefone grátis 800 10 10 71. 
 
A nossa maior preocupação é a segurança das crianças que brincam com os nossos 
brinquedos, e é por essa razão que agimos de imediato num esforço para manter a 
confiança das famílias que nos permitiram fazer parte das suas vidas. 
 


