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INFORMATION OM ÅTERKALLANDE AV PRODUKTER 
 
Återkallande av produkterna Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway. 
 
Mattel genomför nu i samarbete med relevanta säkerhetsmyndigheter ett frivilligt 
återkallande av Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway. Detta 
återkallande berör endast de lila och gröna WheeliesTM -fordonen märkta ”Mexico” 
och som inte har en gul prick i botten och som inkluderas i Little People Stand ‘n Play 
Rampway. Leksakspaketet innehåller nya Little People® Wheelies™-fordon med de 
välkända Little People®-figurerna i fordonen. Dessa kan barnen sedan leka med och 
köra med längs ramperna. Produkterna är avsedda för barn i åldrarna 1,5-5 år. 
Produktnumret (T4261, T5095, V6378) är tryckt på leksakens förpackning och i 
botten av den grå basen på Rampway. 
 
 
Hjulen på de lila och gröna WheeliesTM -fordonen kan lossna och därmed kan 
de komma att utgöra en kvävningsrisk för små barn.  
 
Endast de lila och de gröna WheeliesTM fordonen som inkluderas i Little 
People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway och som har texten ”Mexico” i 
botten och ingen gul prick i botten berörs av detta återkallande. Inga andra 
WheeliesTM-fordon påverkas. 
 
De återstående delarna av Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ 
Rampway berörs inte av återkallandet.  
 

 
1, Om du inte äger en produkt som ser ut som på bilden ovan så berörs du inte av 
detta återkallande och kan fortsätta att använda leksaken.  
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2, Om du äger ett Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway som ser ut 
som på bilden ovan, vänligen undersök de Wheelies™ fordon som inkluderades med 
leksaken. 
 
 
 
 

 
1, Om din Little People® Wheelies™ inte är lila eller grön så berörs du inte och kan 
fortsätta att använda Little People® Wheelie™-fordonen. 
 
2, Om du äger lila eller gröna Little People® Wheelie™-fordon, vänligen vänd på dem 
och titta på undersidan av fordonet.  
 
 

      
 
 
1, Om ditt Wheelies™-fordon har ordet “China” skrivet på undersidan så berörs du 
inte av återkallandet och du kan fortsätta att använda produkten.  
 
2, Om ditt Wheelies™-fordon har en gul prick och ordet “Mexico” skrivet på 
undersidan berörs du inte av detta återkallande.  
 
3, Om ditt Wheelies™-fordon har ordet “Mexico” skrivet på undersidan men inte 
har ett gult klistermärke berörs du av detta återkallande. 
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Vänligen avbryt användandet av de berörda Little People® Wheelies™-
fordonen. 
 
Vänligen skicka in de berörda fordonen till Leksam AB så skickas 
ersättningsprodukter till dig, välkommen att kontakta Leksam AB om du har några 
ytterligare frågor.  
 
Leksam AB 
Brandsvigsgatan 6 
S-262 73 Ängelholm 
 
Kundtjänst: 043 14 44 120 
epost: info@leksam.se 
  
Det viktigaste för oss är alltid säkerheten för de barn som leker med våra leksaker 
och det är därför vi omedelbart tar tag i det här problemet. Vi strävar ständigt efter 
att behålla förtroendet från alla de familjer som tillåter oss vara en del av deras liv.  
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