
 
 

VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE! 
 
 

 
Mattel tilbagekalder forskelligt Barbie-tilbehør og  et Geotrax-produkt 
 
Malingen på legetøjet kan indeholde forhøjede mængd er af bly, som kan være 
sundhedsskadelig. Du bør straks tage disse produkte r fra børnene og kontakte det lokale 
Mattel-kontor for at aftale returnering.  
 
Du kan få flere oplysninger om erstatning af berørte smådele på vores website www.safety.mattel-
online.com   eller ved at ringe til 80 90 00 91 (fra torsdag d . 6. september kl.08.00).  
 
 

 
H5705 – Fisher-Price® Geotrax™ Rail & Road 

System Freightway Transport™ 
 

 
Del(e) der skal returneres: 

Motoren. 

 

 
Sådan identificerer du det berørte Geotrax-
produkt ud fra datokode 
 
Datokoden er trykt eller præget i plastikken. 
o Denne kode består af seks tegn 
o De tre første tegn er fortløbende 
o De to sidste tegn er CK 
Berørte koder går fra 212 6CK til 365 6CK og 
001 7CK til 232 7CK. Hvis din kode ligger inden 
for dette område, og dit produkt er vist nedenfor, 
er det berørt og bør returneres. 
Hvis produktet er vist nedenfor, og du ikke kan 
se datokoden, bør du returnere produktet, HVIS 
du har købt eller modtaget det efter  
1. september 2006. 
 

 
 
 



 
 
Sådan identificerer du de berørte smådele i Barbie- tilbehør J9485 og J9486 ud fra datokoden 
Datokoden er trykt eller præget i plastikken. 
o Denne kode består af seks tegn 
o De tre første tegn er fortløbende 
o De to sidste tegn er JX 
De berørte koder ligger inden for området 
o 286 6JX til 365 6JX og 001 7JX til 232 7JX 
Hvis din kode ligger inden for dette område, og dit produkt er vist nedenfor, er det berørt og bør 
returneres. 
Hvis produktet er vist nedenfor, og du ikke kan se datokoden, bør du returnere produktet, HVIS du 
har købt eller modtaget det efter 1. september 2006. 

  
 
 

 
J9485 (fra sort. J9484)  

Barbie Dream Puppy House Playset 

 
Berørt del der skal returneres: Hund 

 

 
 J9486 (fra sort. J9484) 

Barbie Dream Kitty Condo Playset 

 

 
Berørt del der skal returneres: Kat 



 
 
Følgende 5 produkter er berørt af tilbagekaldelsen.  Du behøver ikke at kontrollere datokoden 
på disse produkter. 

 
 K9606 (fra sort. K8605) 

Barbie Table & Chairs Kitchen Playset 

 
Berørte dele der skal returneres:  

Miniaturehund, mad på tallerkener, salatskål, 
kartoffelchips. 

 

 
 K8607 (fra sort. K8605) 

Barbie Bathtub & Toilet Playset 

 

 
Berørt del der skal returneres: Kat 

 

 
 K8608 (fra sort. K8605) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Berørt del der skal returneres: Kat 



 
 

 
 K8609 (fra sæt K8605) 

Barbie Desk & Chair Bedroom Playset 

 
Berørt del der skal returneres: Hund 

 

 
 K8613 (fra sæt K8610) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Berørte dele der skal returneres: Håndtaske 

 
Du kan få flere oplysninger om erstatning af berørte smådele på vores website www.safety.mattel-
online.com   eller ved at ringe til 80 90 00 91 (fra torsdag d . 6. september kl.08.00) . 
 


