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Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ -ajorampin takaisinveto 
 
Mattel vetää vapaaehtoisesti markkinoilta yhteistyössä turvallisuusviranomaisten 
kanssa Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ -ajorampin. Takaisinveto koskee 
vain violetteja ja vihreitä Wheelies™-ajoneuvoja, joihin on painettu pohjaan “Mexico” 
ja joiden pohjassa ei ole keltaista täplää. Ajoneuvot ovat tulleet Little People Stand ‘n 
Play -ajorampin mukana.  Lelupakettiin kuuluu uusia Wheelies™-ajoneuvoja, joissa 
on sisään rakennettuna tuttuja Little People® -hahmoja. Lapsi voi työntää ajoneuvot 
laskevia ajoramppeja pitkin. Lelupaketti on tarkoitettu 1,5–5-vuotiaille lapsille. 
Tuotenumerot (T4261, T5095, V6378) on painettu lelujen pakkauksiin ja ajoradan 
harmaan pohjan taakse. 
 
Violettien ja vihreiden Wheelies™-ajoneuvojen renkaat voivat irrota. Tämän 
seurauksena syntyvät pienet osat aiheuttavat pienille lapsille 
tukehtumisriskin.  
 
Takaisinvedon piiriin kuuluvat vain Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ 
-ajorampin mukana tulleet violetit ja vihreät Wheelies™-ajoneuvot, joissa 
on merkintä “Mexico” pohjassa, mutta ei keltaista täplää. Takaisinveto ei 
koske muita Wheelies™ -ajoneuvoja. 
 
Muissa Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ -ajorampin osissa ei ole 
ilmennyt ongelmia.  
 

 
1) Jos et omista yllä olevaa kuvaa vastaavaa tuotetta, tämä takaisinveto ei koske 
sinua.  
2) Jos omistat yllä kuvatun kaltaisen Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ -
ajorampin, tarkista sen mukana tulleet Wheelies™-ajoneuvot. 
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1) Jos Wheelies™-ajoneuvon väri on muu kuin violetti tai vihreä, tuotteen 

takaisinveto ei koske niitä ja Wheelies™-ajoneuvolla leikkimistä voi jatkaa. 
 

2) Jos omistat violetin tai vihreän Wheelies™-ajoneuvon, käännä auto ympäri ja 
tarkista sen pohja.  

      
1) Jos Wheelies™ -ajoneuvon pohjassa on teksti “China”, se ei kuulu takaisinvedon 
piiriin ja sillä leikkimistä voi jatkaa.  
 
2) Jos Wheelies™ -ajoneuvossa on keltainen täplä ja sana “Mexico” pohjassa, se ei 
kuulu takaisinvedon piiriin.  
 
2) Jos Wheelies™ -ajoneuvossa on sana “Mexico” painettuna pohjaan, mutta ei 
keltaista tarraa, takaisinveto koskee tuotetta. 
 
Pyydämme lopettamaan takaisinvedon piiriin kuuluvien Little People® 
Wheelies™ -ajoneuvojen käytön välittömästi.  
 
Lisäohjeita Mattelin asiakaspalvelusta sähköpostitse info@norstar.fi, puhelimitse (09) 
981 905 30 tai postitse Norstar OY AB, Suomalaistentie 7, 02270 Espoo. 
 
Meille on aina ollut tärkeintä leluillamme leikkivien lasten turvallisuus. Siksi 
toimimme nopeasti huolehtiaksemme niiden perheiden turvallisuudesta, jotka ovat 
antaneet meidän tulla osaksi elämäänsä. 
 

mailto:info@norstar.fi

