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Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway tilbagekaldelse
Mattel har i samarbejde med de relevante sikkerhedsmyndigheder valgt at
tilbagekalde Little People Wheelies Stand ‘n Play Rampway. Denne tilbagekaldelse
involverer kun de lilla og grønne Wheelies køretøjer i ”Little People Stand ‘n Play
Rampway” med mærket “Mexico”, som ikke har en gul plet i bunden.
Legesættet indeholder nye Wheelies køretøjer med den velkendte Little People
karakterer indbygget, som barnet kan skubbe ned af snoede ramper. Produkterne er
til børn i alderen 1½ til 5 år. Produktnummeret (T5095) er trykt på legetøjets
pakning og i bunden af det grå underlag af Rampway.
Hjulene på de lilla og grønne Wheelies køretøjer kan falde af, hvilket kan
resultere i smådele, som udgør en risiko for kvælning hos yngre børn.
Kun de lilla og grønne Wheelies køretøjer i Little People Wheelies Stand ‘n
Play Rampway, som har “Mexico” trykt i bunden og uden en gul plet i
bunden, er omfattet af denne tilbagekaldelse. Ingen andre Wheelies
køretøjer er berørt.
De resterende dele af Little People Wheelies Stand ‘n Play Rampway er ikke
berørt.

1) Hvis du ikke ejer et produkt, der svarer til billedet oven for, er du ikke berørt af
denne tilbagekaldelse og kan fortsætte med at lege med dit legesæt.
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2) Hvis du ejer et Little People Wheelies Stand ‘n Play Rampway, der svarer til
billedet oven for, så undersøg venligst de Wheelies køretøjer, som fulgte med
legesættet.

1) Hvis din Wheelie ikke er lilla eller grøn, så er du ikke berørt og kan trygt
forsætte med at lege med dine Wheelies køretøjer.
2) Hvis du ejer en lilla eller grøn Wheelie køretøj, så vend dem venligst om og
kig på undersiden af køretøjet.

1) Hvis dit Wheelie køretøj har ordet “China” trykt i bunden, så er du ikke berørt
og kan forsætte med at lege med dine Wheelies.
2) Hvis dit Wheelie køretøj har en gul plet og ordet “Mexico” trykt i bunden, så er
du ikke berørt af denne tilbagekaldelse.
3) Hvis dit Wheelie køretøj har ordet “Mexico” trykt i bunden, men ikke har et gult
klistermærke, så er du berørt af denne tilbagekaldelse.
Venligst sørg for at holde det berørte Wheelie køretøjet uden for barnets
rækkevidde og send det til Mattel via K.E. Mathiasen A/S, som vil erstatte de
indsendte Wheelies.
Kontaktinformation til K.E Mathiasen A/S:
Mail: mail@keleg.dk
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Kundeservice: 89 44 22 11
Adresse: Sintrupvej 12, 8220 Brabrand
Vi beklager den ulejlighed, tilbagekaldelsen medfører for vores kunder, men vores
vigtigste hensyn er børnenes sikkerhed. Derfor vælger vi at tilbagekalde disse
produkter.

