Fisher-Price® spædbørnslegetøj med oppustelige bolde tilbagekaldelse

Mattel har i samarbejde med de relevante sikkerhedsmyndigheder frivilligt valgt at
tilbagekalde fire udgaver af Fisher-Price® spædbørnslegetøj med Inflatable Balls.
Legesættet har en oppustelig bold med ventil, hvor ventilen kan falde af, hvilket
udgør en risiko for kvælning hos små børn.
Ventilen på den oppustelig bold kan falde af legetøjet, hvilket udgør en
risiko for kvælning hos små børn.
Produkter, der er involveret i denne tilbagekaldelse, er listet nedenfor:
73408 The Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground™
B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™
C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium
Disse er solgt i perioden 2001 til 2007.
Ingen andre Fisher-Price produkter med oppustelige bolde er omfattet af
denne tilbagekaldelse.
Brug denne online guide på www.service.mattel.com for at afgøre, om dit Fisher-Price
spædbørnslegetøj med oppustelig bold er berørt af denne tilbagekaldelse.
Hav venligst dit Fisher-Price spædbørnslegetøj med oppustelig bold i nærheden,
inden du fortsætter.
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Ingen andre Fisher-Price produkter med oppustelige bolde er omfattet af
denne tilbagekaldelse.
1) Hvis du ikke ejer et produkt, der svarer til nogle af billederne ovenfor, er du ikke
berørt af denne tilbagekaldelse og kan fortsætte med at lege med legetøjet.
2) Hvis du ejer en 73408 The Baby Playzone Crawl & Cruise Playground, B2408 Baby
Playzone Crawl & Slide Arcade,C3068 Ocean Wonders Kick & Crawl Aquarium, H8094
Ocean Wonders Kick & Crawl Aquarium, der svarer til billederne ovenfor, er du
berørt af denne tilbagekaldelse.
Undlad venligst at fortsætte brugen af det berørte Fisher-Price®
spædbørnslegetøj med oppustelig bold og send det til Mattel via K.E.
Mathiasen A/S, som vil erstatte de berørte produkter med et andet produkt.
3) Hvis du ejer en H8094 Ocean Wonders Kick & Crawl Aquarium, der svarer til
billederne ovenfor, find venligst det fjerde ciffer i den seks-cifrede datakode på
produktet.
H8094 Ocean Wonders
Kick & Crawl Aquarium
(Produktionsdato er placeret på materialemærket)

1) Hvis din H8094 Ocean Wonders Kick & Crawl Aquarium har en datokode, hvor det
fjerde ciffer af den seks-cifrede datakode er 8 eller højere, er du ikke berørt af
denne tilbagekaldelse og kan fortsætte med at lege med legetøjet.

2) Hvis din H8094 Ocean Wonders Kick & Crawl Aquarium har en datokode, hvor det
fjerde ciffer af den seks-cifrede datakode er 7 eller lavere, er du berørt af denne
tilbagekaldelse.
Undlad venligst at fortsætte brugen af det berørte Fisher-Price®
spædbørnslegetøj med oppustelig bold og send det til Mattel via K.E.
Mathiasen A/S, som vil erstatte de berørte produkter med et andet produkt.

Kontaktinformation til K.E Mathiasen A/S:
Mail: mail@keleg.dk
Kundeservice: 89 44 22 11
Adresse: Sintrupvej 12, 8220 Brabrand
Vi beklager den ulejlighed, tilbagekaldelsen medfører for vores kunder, men vores
vigtigste hensyn er børnenes sikkerhed. Derfor vælger vi at tilbagekalde disse
produkter.

