
 
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON! 

 
 

 
Mattel tilbakekaller et utvalg Barbie-tilbehør og e tt Geotrax-produkt 
 
Malingen på lekene kan inneholde ulovlige mengder b ly, som kan være helseskadelig. 
Forbrukere bør umiddelbart fjerne de berørte produk tene fra barn og kontakte Mattel for å 
returnere produktene. 
  
For mer informasjon om erstatning av det tilbakekalte tilbehøret vennligst besøk websiden vår 
www.safety.mattel-online.com   
eller ring 800 30 204  
Kundeservice er åpent fra torsdag 6. September 08.0 0 
Åpningstider:  
Hverdager 08.00-22.00 
Helg: 10.00-22.00 
 
 
 

 
H5705 – Fisher-Price® Geotrax™ Rail & Road 

System Freightway Transport™ 
 

 
Berørt del som skal returneres: 

Førerhuset. 

 

 
Hvordan identifisere det berørte Geotrax-
produktet ved hjelp av datokode: 
 
Datokoder er trykket eller inngravert i plastikken 
* Koden består av seks tall/tegn 
* De første tre tallene står sammen 
* De siste to tegnene er CK 
De berørte kodene strekker seg fra 212 6CK til 
365 6CK og 001 7CK til 232 7CK. Hvis din kode 
sammenfaller med disse og ditt produkt er i 
listen under, er ditt produkt berørt av 
tilbakekallingen og skal returneres. 
Hvis produktet er listet under, men du ikke finner 
datokoden, bør du returnere produktet hvis det 
ble kjøpt, eller du mottok det, etter 1. september 
2006.  
 

 
 
 



 
 
Hvordan identifisere de berørte små delene av Barbi e-tilbehøret J9485 og J9486 ved hjelp av 
datokode 
Datokoder er trykket eller inngravert i plastikken 
* Koden består av seks tall/tegn 
* De første tre tallene står sammen 
* De siste to tegnene er JX 
De berørte kodene strekker seg fra 286 6JX til 365 6JX og 001 7JX til 232 7JX 
Hvis din kode sammenfaller med disse og ditt produkt er i listen under, er ditt produkt berørt av 
tilbakekallingen og skal returneres.  
Hvis produktet er listet under, men du ikke finner datokoden, bør du returnere produktet hvis det ble 
kjøpt, eller du mottok det, etter 1. september 2006.  
 

  
 
 

 
J9485 (from asst. J9484)  

Barbie Dream Puppy House Playset 
 

Berørt del som skal returneres: 
Hund 

 

 
 J9486 (from asst. J9484) 

Barbie Dream Kitty Condo Playset 

 

 
Berørt del som skal returneres: 

Katt 



 
 
De følgende fem produkter er alle berørt av tilbake kallingen. Du trenger ikke sjekke datokoden 
på disse. 

 
 K8606 (fra K8605) 

Barbie Table & Chairs Kitchen Playset 

 
Berørt del som skal returneres:  

Liten hund, mat med tallerkener, salat, potetgull. 

 

 
 K8607 (fra K8605) 

Barbie Bathtub & Toilet Playset 

 

 
Berørt del som skal returneres: Katt 

 

 
 K8608 (fra K8605) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Berørt del som skal returneres: Katt 



 
 

 
 K8609 (fra K8605) 

Barbie Desk & Chair Bedroom Playset 

 
Berørt del som skal returneres: Hund 

 

 
 K8613 (fra K8610) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Berørt del som skal returneres: Håndveske 

 
For mer informasjon om erstatning av det tilbakekalte tilbehøret, vennligst besøk websiden vår 
www.safety.mattel-online.com   
eller ring 800 30 204.  
Kundeservice er åpent fra torsdag 6. September 08.0 0 
Åpningstider:  
Hverdager 08.00-22.00 
Helg: 10.00-22.00 
 
 


