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Healthy Care™ High Chair Recall   لألطفالةسي المرتفعاكرالإسترجاع   Healthy 
CareTM      

There has been a recall announcement for 
these products. 

 تم اإلعالن عن إسترجاع لهذه المنتجات 
   
Mattel, in cooperation with relevant safety 
regulators are voluntarily recalling 
Healthy Care™ High Chairs. These high 
chairs have a frame that folds flat for 
storage and a three position reclining 
seat.  The model number of the high chair 
is located on the back of the seat. 

تقوم ماتل طوعيًا وبالتعاون مع مراقبي السالمة  
المعنيين، بإسترجاع آراسي المرتفعة لألطفال 

Healthy CareTM . إن الكراسي المرتفعة لألطفال
هذه تحتوي على إطار يفتح للتوضيب وثالثة 

رقم منتج الكرسي المرتفع . وضعيات منحنية للمقعد
 .     من الخلف المقعدهرلألطفال موجود على ظ

   
Healthy Care™ High Chairs contain 
tray storage pegs on the rear legs 
that children can fall on or against 
posing a laceration hazard. 

 Healthyتحتوي الكراسي المرتفعة لألطفال  
CareTM على أوتاد لتوضيب الصينية على األرجل 
تي ممكن أن يقع األطفال عليها وقد تؤدي الخلفية ال

 .إلى خطر الجرح
   
Only Healthy Care™ High Chairs with 
tray storage pegs on the rear legs are 
included in this recall. No other high 
chairs are affected. 

يشمل هذا اإلسترجاع الكراسي المرتفعة لألطفال  
Healthy CareTMلتوضيب أوتادي تحتوي على  الت 

 . الصينية على األرجل الخلفية فقط
   
Use this online guide to determine if the 
high chair you own is affected by this 
recall. 
 
Please have your high chair near you as 
you continue. 

إستعمل هذا الكتّيب على االنترنت لتحديد إذا آان  
لكرسي المرتفع لألطفال خاصتك معني بهذا ا

 . اإلسترجاع
 

يرجى وضع الكرسي المرتفع لألطفال بجانبك  
 لتتمكن من المتابعة

   
Healthy Care™ High Chair 

 Healthy CareTMآرسي األطفال المرتفع 

 Healthy Care™ High Chair 
 Healthy CareTMآرسي األطفال المرتفع 
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Locate your high chair’s product number.  
The product number is located on a white 
sticker on the back of the seat.  Please use 
the below images to assist you in locating 
the product number. 

إن رقم المنتج موجود على . عليك أن تجد رقم المنتج 
يرجى . ملصق أبيض على ظهر المقعد من الخلف

اإلستعانة بالصور التالية للمساعدة بتحديد رقم 
 . المنتج

   
Healthy Care™ High Chair   آرسي األطفال المرتفعHealthy CareTM 

 

 

 
   

If your Healthy Care™ High Chairs are not 
product number C6412 or H7183, you 
are not affected by this recall and you 
can continue to use your high chair. 
 
If your Healthy Care™ High Chair is 
product number C6412 or H7183 or if 
you do not know the product number of 
your high chair, Please turn your Healthy 
Care™ High Chair around to view the back 
of the product. 

 Healthyإذا آانت الكراسي المرتفعة لألطفال  
CareTM خاصتكم ال تحمل أرقام المنتج C6412 

فأنتم غير معنيين بهذا اإلسترجاع، ، H7138أو 
ويمكنكم متابعة  إستعمال الكرسي المرتفع لألطفال 

 .خاصتكم
 

 Healthy CareTMإذا آان الكرسي المرتفع لألطفال 
، أو H7138أو   C6412خاصتكم يحمل األرقام 

 ال تعرفون رقم المنتج، يرجى النظر على مإذا آنت
  .ظهر الكرسي من الخلف لمعرفة رقم المنتج

   
Sample Image of Products (Colors, fashion, 
and toy accessories vary) 

الوان، موضة و أدوات (نماذج صور لمنتجات  
 )مختلفة للصينية

   
Healthy Care™ High Chair With Tray 

Storage Peg 
 مع Healthy CareTMالكرسي المرتفع لألطفال  

  لتوضيب الصينيةأوتاد
   

 

 

 
   

Does your highchair have the tray storage   هل يحتوي الكرسي المرتفع لألطفالHealthy 
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pegs as illustrated in the above sample 
images? 

CareTM لتوضيب الصينية آما أوتاد خاصتكم على 
 في الصور أعاله؟

   
1) If your Healthy Care™ High Chair does 
not have tray storage pegs as illustrated 
in the above image, you are not affected 
by this recall and can continue to use 
your High Chair 

 Healthyإذا آان الكرسي المرتفع لألطفال ) 1 
CareTM لتوضيب أوتاد  خاصتكم ال يحتوي على

أنتم غير معنيين الصينية آما في الصورة أعاله، ف
بهذا اإلسترجاع، ويمكنكم متابعة  إستعمال الكرسي 

 المرتفع لألطفال خاصتكم
   

2) If your Healthy Care™ High Chair has 
tray storage pegs that match the above 
image you are affected by this recall. 

 Healthyإذا آان الكرسي المرتفع لألطفال ) 2 
CareTM لتوضيب أوتاد خاصتكم يحتوي على 

الصينية آما في الصورة أعاله، فأنتم معنيين بهذا 
 اإلسترجاع

   
Please discontinue using your 
Healthy Care™ High Chair 
immediately. 

يرجى وقف إستعمال الكرسي المرتفع لألطفال  
Healthy CareTMفورًا  

   
For further direction, please contact 
Mattel by phone at 966 2 2563561. 

لمزيد من اإلستعالم، يرجى اإلتصال بماتل بواسطة  
  2563561 2 966 الهاتف على الرقم

   
Our greatest concern has always rested 
with the safety of the children who play 
with our toys, which is why we have 
responded promptly in an effort to 
maintain the trust of the families that 
have allowed us to be part of their lives. 

ة األطفال الذين يلعبون إن همنا األول هو سالم 
بألعابنا، ولهذا السبب إستجبنا فورًا سعيًا منا 

للمحافظة على ثقة العائالت التي سمحت لنا بأن 
 .نكون جزءًا من حياتها

 
 


