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Healthy Care™ laste söögitoolide tagasikutsumine 
Antud toodete osas on kuulutatud välja tagasikutsumine. 
 
Mattel, koostöös asjassepuutuvate tooteohutuse järelevalveasutustega, kutsub vabatahtlikult tagasi 
Healthy Care™ laste söögitoolid. Nendel toolidel on hoiustamise ajaks lamedaks kokkumurtav raam 
ning kolme asendiga seljatoega iste. Söögitooli mudelinumber asub istme seljatoel. 
 
Healthy Care™ laste söögitoolidel on tagumiste jalgade küljes kandiku riputamise nagid, 
mille pihta lapsed võivad kukkuda ning end katki teha. 
 
Tagasikutsumine puudutab vaid sellised Healthy Care™ laste söögitoole, millel on kandiku 
riputamise nagid tagajalgadel. Mistahes muid laste söögitoole see ei puuduta.  
 
Kasutage alljärgnevat juhist selgitamaks, kas teile kuuluv laste söögitool on tagasi kutsutud. 
 
Jätkamiseks on teil vaja teie laste söögitooli. 
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Leidke üles oma söögitooli tootenumber. Tootenumber asub tooli seljatoel valgel kleebisel. Palun 
kasutage alltoodud pilte tootenumbrite ülesleidmiseks. 
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Kui teie Healthy Care™ laste söögitooli tootenumber ei ole C6412 või H7183, ei ole teie söögitooli 
tagasi kutsutud ning te võite jätkata selle kasutamist. 
 
Kui teie Healthy Care™ laste söögitooli tootenumber on C6412 or H7183 või kui te ei tea oma 
söögitooli tootenumbrit, pöörake palun oma Healthy Care™ laste söögitool ümber, nii, et näeksite 
toote tagumist külge.   
 
Toodete näidispilt (Värvid, kujundus ja täiendavad mänguasjad võivad varieeruda) 
 Healthy Care™ laste söögitool kandiku riputamise nagiga                               
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 Kas teie söögitoolil on kandiku riputamise nagid nagu ülaltoodud piltidel näidatud? 
 

1) Kui teie Healthy Care™ laste söögitoolil ei ole kandiku riputamise nagisid nagu 
ülaltoodud pildil näidatud, ei kuulu see käesoleva tagasikutsumise käigus 
tagastamisele ning te võite söögitooli kasutamist jätkata. 
 
2) Kui teie Healthy Care™ laste söögitoolil on ülaltoodud pildil oleva tooliga sarnased 
kandiku riputamise nagid, kuulub see käesoleva tagasikutsumise käigus 
tagastamisele. 
 
Palun lõpetage viivitamatult oma Healthy Care™ laste söögitooli 
kasutamine. 
 
Täiendavate juhiste saamiseks võtke ühendust Matteli maaletoojaga Eestis – 
Rimonne Baltic, tel. +372 6 300 972. 
 
Meie jaoks on alati olnud kõige olulisem meie mänguasjadega mängivate laste 
turvalisus ning seetõttu oleme reageerinud kiiresti üritades seega hoida nende 
perekondade usaldust, kes on lubanud meil olla osaks nende elust. 
   
 


