
 
 

TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTUS! 
 

 
Mattel vetää markkinoilta joukon Barbie®-tarvikkeit a ja Geotrax™ -leluja. 
 
Leluissa käytetyt maalit saattavat sisältää sallitt ua enemmän lyijyä, mikä voi aiheuttaa 
terveydelle haitallisia vaikutuksia. Kuluttajien tu lee poistaa nämä tuotteet välittömästi lasten 
ulottuvilta ja ottaa yhteyttä Matteliin niiden pala uttamiseksi. 
 
Mattelin kuluttajapalvelun puhelinnumero on 0800 93404. Palvelu on auki torstaista 6.9.07 alkaen 
arkipäivisin klo 08.00–22.00 ja viikonloppuna klo 10.00–22.00. Ongelmatuotteiden tarkat 
palautusohjeet ovat myös samalla internet-sivulla kuin tämä pdf (http://www.safety.mattel-
online.com/finland.htm). 
 
 

 
H5705 – Fisher-Price® Geotrax™ Rail & Road 

System Freightway Transport™ 
 

 
Palautettava ongelmatuote: Veturi 

 

 
Kuinka tunnistaa ongelmallinen Geotrax-
tuote päiväyskoodin perusteella 
 
Päiväyskoodi on leimattu muoviin 
o Koodissa on yhteensä kuusi numeroa ja 
kirjainta 
o Ensimmäiset kolme numeroa ovat tuotteen 
juokseva sarjanumero 
o Kaksi viimeistä kirjainta ovat CK 
Ongelmatuotteiden koodien numerot ovat väliltä 
212 6CK – 365 6CK ja 001 7CK – 232 7CK . Jos 
lelun koodi on tällä välillä, palauta lelu meille. 
Jos et löydä tuotteesta päiväyskoodia, palauta 
se meille mikäli olet ostanut tai saanut sen 
1.9.2006 tai myöhemmin.  

 
 
 
 
Kuinka tunnistaa Barbie-tarvikkeiden J9485 ja J9486  ongelmalliset pikkuosat päiväyskoodin 
perusteella 
Päiväyskoodi on leimattu muoviin 
o Koodissa on yhteensä kuusi numeroa ja kirjainta 
o Ensimmäiset kolme numeroa ovat tuotteen juokseva sarjanumero 
o Kaksi viimeistä kirjainta ovat JX 
Ongelmatuotteiden koodien numerot ovat väleiltä 286 6JX – 365 6JX ja 001 7JX – 232 7JX. Jos 



 
lelun koodi on kummalla tahansa kyseisistä väleistä ja sen kuva on ohessa, tuote tulee palauttaa 
meille. Jos et löydä tuotteesta päiväyskoodia, palauta se meille mikäli olet ostanut tai saanut sen 
1.9.2006 tai myöhemmin. 

  
 
 

 
J9485 (from asst. J9484)  

Barbie Dream Puppy House Playset 
 

Palautettava ongelmatuote: Koira 
 

 
 J9486 (from asst. J9484) 

Barbie Dream Kitty Condo Playset 

 

 
Palautettava ongelmatuote: Kissa 

 
Seuraavat 5 tuotetta kuuluvat kaikki takaisinvedon piiriin niiden päiväyskoodista riippumatta. 



 

 
 K8606 (from asst. K8605) 

Barbie Table & Chairs Kitchen Playset 

 
Palautettavat ongelmatuotteet: Koira, ruoat ja 

lautaset, salaatti, kulho ja perunalastut 

 

 
 K8607 (from asst. K8605) 

Barbie Bathtub & Toilet Playset 

 

 
Palautettava ongelmatuote: Kissa 

 

 
 K8608 (from asst. K8605) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Palautettava ongelmatuote: Kissa 



 
 

 
 K8609 (from asst. K8605) 

Barbie Desk & Chair Bedroom Playset 

 
Palautettava ongelmatuote: Koira 

 

 
 K8613 (from asst. K8610) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Palautettava ongelmatuote: Käsilaukku 

 
Mattelin kuluttajapalvelun puhelinnumero on 0800 93404. Palvelu on auki torstaista 6.9.07 alkaen 
arkipäivisin klo 08.00–22.00 ja viikonloppuna klo 10.00–22.00. Ongelmatuotteiden tarkat 
palautusohjeet ovat myös samalla internet-sivulla kuin tämä pdf (http://www.safety.mattel-
online.com/finland.htm). 
 


