
 
 

 
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION! 
 
Mattel återkallar ett antal Barbie-tillbehör samt e n Geotrax-produkt 
 
Färgen på leksakerna kan innehålla otillåtna halter  av bly, vilket kan påverka hälsan 
negativt. Konsumenter ombeds ta bort dessa produkte r snarast från barn och 
kontakta Mattel för att returnera dem. 
För mer information om ersättning av de små delar på leksakerna som påverkas besök vår 
hemsida www.safety.mattel-online.com eller ring kundtjänst på telefon 020 422 424.  
Öppettider kundtjänst: 
Vardagar 08.00-22.00 
Helger 08.00-22.00 
 

 
H5705 – Fisher-Price® Geotrax™ Rail & 

Road System Freightway Transport™ 
 

 
Del som ska returneras: 

motorn. 

 

Hur man med hjälp av datum-kodning 
identifierar vilken Geotrax-produkt som 
är påverkad 
 
Datum-kodning finns tryckt i plasten 
 
o en kod som består av 6 tecken 
o de första tre siffrorna är sekventiella 
o de sista två tecknen är CK 
 
De påverkade koderna sträcker sig från 212 
6CK till 365 6CK och 001 7CK till 232 7CK. 
Din produkt är påverkad om den stämmer 
överens med dessa siffror samt finns på 
listan nedan. I dessa fall ska produkten 
returneras.  
Om din produkt finns på listan nedan men ej 
har en datum-kod ska den returneras om du 
har köpt den eller fått den sedan 1 
september 2006. 
 
 

 
 



 
 



 
 
 
Följande 5 produkter påverkas alla av återkallandet . På dessa produkter behöver du 
inte kontrollera någon datumkod. 

 
 K8606 (from asst. K8605) 

Barbie Table & Chairs Kitchen Playset 

 
Delar som ska returneras:  
Liten hund, Sallad, Chips. 

 

 
 K8607 (from asst. K8605) 

Barbie Bathtub & Toilet Playset 

 

 
Del som ska returneras: Katt 

 

 
 K8608 (from asst. K8605) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Del som ska returneras: Katt 



 
 

 
 K8609 (from asst. K8605) 

Barbie Desk & Chair Bedroom Playset 

 
Del som ska returneras: Hund 

 

 
 K8613 (from asst. K8610) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Del som ska returneras: Handväska 

 
För mer information om ersättning av de små delar på leksakerna som påverkas besök vår 
hemsida www.safety.mattel-online.com eller ring kundtjänst 020 422 424.  
 
Öppettider kundtjänst: 
Vardagar 08.00-22.00 
Helger 10.00-22.00 
 
 
 


