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BELANGRIJK BERICHT OVER PRODUCTVEILIGHEID  

 
 

 
Mattel roept  verschillende Barbie-accessoires en 1  Geotrax product terug. 
 
De verf die gebruikt werd op dit speelgoed kan moge lijks een niet-toegelaten hoeveelheid lood 
bevatten.  Deze kan nadelige gevolgen hebben voor d e gezondheid.  Klanten doen er best aan 
dit speelgoed onmiddellijk uit de buurt van hun kin deren te houden en een Mattel-kantoor in 
hun land te contacteren zodat het vervangen kan wor den. 
 
Voor meer informatie over de kleine speelgoed-onderdelen die teruggeroepen worden, consulteert u 
best onze website : www.safety.mattel-online.com  of belt u met 0800- 16 936  
 
 
Geotrax product 
 

 
H5705 – (van het assortiment B4342) Fisher-

Price® Geotrax™ Rail & Road System 
Freightway Transport™ 

 

 
Stuk dat teruggeroepen wordt: 

de locomotief. 

 

 
Hoe het betrokken speelgoed identificeren 
door middel van de Date Code 
 
Date Codes werden op het plastic geprint of 
gedrukt 
o De code is 6 karakters lang 
o De eerste drie karakters volgen mekaar op 
o De laatste twee karakter zijn CK 
De betrokken producten hebben codes die gaan 
van 212 6CK tot 365 6CK en van 001 7CK tot 
232 7CK. Als uw code overeenkomt met één 
van de codes in deze reeks, en uw product staat 
hierboven opgelijst, dan hebt u een product in 
handen dat teruggeroepen wordt. Als u de code 
niet kunt vinden, en uw product staat hierboven 
opgelijst, dan brengt u het best terug VOOR 
ZOVER u het gekocht of ontvangen heeft na 1 
september 2006.  
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Barbie accessoires 
 
De volgende 5 producten zijn alle betrokken in de t erugroepactie. U dient de Date Code op deze 
producten niet te verifiëren 
 
 

 
 K8606 (van het assortiment K8605) 

Barbie Table & Chairs Kitchen Playset 

 
 
 
 

Stukken die teruggeroepen worden:  
Hondje, bord met voedsel, sla, chips. 

 

 
 K8607 (van het assortiment K8605) 

Barbie Bathtub & Toilet Playset 

 

 
Stuk dat teruggeroepen wordt: kat 

 

 
 K8608 (van het assortiment K8605) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Stuk dat teruggeroepen wordt: kat 
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 K8609 (van het assortiment K8605) 

Barbie Desk & Chair Bedroom Playset 

 
Stuk dat teruggeroepen wordt: hond 

 

 
 K8613 (van het assortiment K8610) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Stuk dat teruggeroepen wordt: handtas 

 
 


