Kunngjøring av tilbakekalling av Fisher-Price® babyleker med oppblåsbare
baller
I samarbeid med myndighetene foretar Mattel en frivillig tilbakekalling av et utvalg
Fisher-Price babyleker med oppblåsbare baller. Ballene har ventiler som kan falle av
og utgjøre en kvelningsfare.
Ventilene på de oppblåsbare ballene som tilhører lekene, kan falle av og
utgjøre en kvelningsfare.
Produktene omfattet av denne tilbakekallingen er listet opp 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
Ingen øvrige Fisher-Price-produkter med oppblåsbare baller er berørt av
denne tilbakekallingen.
Bruk denne nettguiden for å avklare om noen av dine Fisher-Price® babyleker er
omfattet av denne tilbakekallingen.
Vennligst ha lekene med de oppblåsbare ballene i nærheten før du fortsetter.
Gruppe A

73408 The Baby Playzone Crawl & Cruise Playground

B2408 Baby Playzone Crawl & Slide Arcade

C3068 Ocean Wonders Kick & Crawl Aquarium

Gruppe B

H8094 Ocean Wonders Kick & Crawl Aquarium

Ingen øvrige Fisher-Price-produkter med oppblåsbare baller er berørt av
denne tilbakekallingen.

1) Hvis du ikke har et produkt som tilsvarer noen av bildene over, er du ikke berørt
av denne tilbakekallingen, og kan fortsette å bruken leken.
2) Hvis du har en Fisher-Price® babyleke identisk med noen av bildene i gruppe A
over, er du berørt av denne tilbakekallingen.
3) Hvis du har en Fisher-Price® babyleke identisk med noen av bildene i gruppe B,
vennligst lokaliser det fjerde sifferet i den sekssifrede datokoden på produktet.
H8094 Ocean Wonders™
(Datokode finnes på merkelappen)

1) Hvis det fjerde sifferet i den sekssifrede datokoden på din Fisher-Price® babyleke
er 8 eller høyere, er du ikke berørt av denne tilbakekallingen, og kan fortsette å
leke.
2) Hvis det fjerde sifferet i den sekssifrede datokoden på din Fisher-Price® babyleke
er 7 eller lavere, er du berørt av denne tilbakekallingen.
Vennligst sørg for at barnet slutter å leke med den berørte leken.

For å motta en erstatning av den oppblåsbare ballen eller for ytterligere informasjon
om tilbakekallingen, vennligst kontakt distributør Norstar via e-post:
norstar@norstar.no eller via telefon: 33 48 74 10
Postadresse:
Norstar AS

Pindsleveien 1c
N-3221 Sandefjord
Vårt viktigste ansvar har alltid vært tryggheten til barna som leker med våre leker.
Derfor handler vi nå umiddelbart for å opprettholde den tilliten familier verden over
viser oss ved å la våre produkter være en del av deres liv.

