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Aukštų maitinimo kėdučių „Healthy Care™“ susigrąžinimas 
Buvo paskelbtas šių gaminių susigrąžinimas. 
 
„Mattel“, bendradarbiaudama su atitinkamomis saugos kontrolės institucijomis, savanoriškai 
susigrąžina aukštas maitinimo kėdutes „Healthy Care™“. Šios aukštos maitinimo kėdutės karkasas 
susilanksto į saugojimui skirtą padėtį, ir joje yra trijų pozicijų atlenkiama sėdynė.  Aukštos maitinimo 
kėdutės modelio numeris yra nurodytas ant sėdynės užpakalinės dalies. 
 
Ant aukštos maitinimo kėdutės „Healthy Care™“ užpakalinių kojelių yra padėkliuko 
saugojimo kabliai, ant kurių vaikai gali nukristi ir susižaloti. 
 
Susigrąžinamos yra tik aukštos maitinimo kėdutės „Healthy Care™“, kuriose ant užpakalinių 
kojelių yra padėkliuko saugojimo kabliai. Jokioms kitoms aukštoms maitinimo kėdutėms šis 
susigrąžinimas nėra taikomas.  
 
Nustatydami, ar jūsų turimai aukštai maitinimo kėdutei yra taikomas šis susigrąžinimas, vadovaukitės 
šiomis tiesioginio elektroninio ryšio būdu pateikiamomis rekomendacijomis. 
 
Turėkite savo aukštą maitinimo kėdutę šalia savęs. 
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Suraskite savo aukštos maitinimo kėdutės gaminio numerį.  Gaminio numeris yra ant sėdynės 
užpakalinėje dalyje esančio balto lipduko.  Ieškodami gaminio numerio, vadovaukitės žemiau 
pateiktomis nuotraukomis. 
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Aukšta maitinimo kėdutė „Healthy Care™“         

         
 
Jeigu jūsų aukštos maitinimo kėdutės „Healthy Care™“ gaminio numeris nėra C6412 arba H7183, jai 
šis susigrąžinimas netaikomas, ir jūs galite toliau naudoti savo turimą aukštą maitinimo kėdutę. 
 
Jeigu jūsų aukštos maitinimo kėdutės „Healthy Care™“ gaminio numeris yra C6412 arba H7183, arba 
jeigu jūs nežinote savo aukštos maitinimo kėdutes gaminio numerio, apsukite savo aukštą maitinimo 
kėdutę „Healthy Care™“ užpakaline dalimi į save.   
 
Gaminių pavyzdžio nuotrauka (spalvos, modelis ir žaislų priedai gali skirtis) 
Aukšta maitinimo kėdutė „Healthy Care™“ su padėkliuko saugojimo kabliais          
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 Ar jūsų aukštoje maitinimo kėdutėje yra padėkliuko saugojimo kabliai, kaip pavaizduota 
aukščiau pateiktuose gaminių pavyzdžio nuotraukose? 

 
1) Jeigu jūsų aukštoje maitinimo kėdutėje „Healthy Care™“ nėra padėkliuko 
saugojimo kablių, kaip pavaizduota aukščiau esančioje nuotraukoje, jums 
netaikomas šis gaminių susigrąžinimas ir galite toliau naudoti savo aukštą 
maitinimo kėdutę 
 
2) Jeigu jūsų aukštoje maitinimo kėdutėje „Healthy Care™“ yra padėkliuko 
saugojimo kabliai, atitinkantys aukščiau esančią nuotrauką, jums taikomas šis 
gaminių susigrąžinimas. 
 
Prašome nedelsiant nutraukti savo aukštos maitinimo kėdutės „Healthy 
Care™“ naudojimą. 
 
Dėl tolimesnių nurodymų, kreipkitės į „Mattel“ numeriu xxxxxxxxxxxxx. 
 
Mes visada didžiausią dėmesį skyrėme vaikų, žaidžiančių su mūsų žaislais, saugumui, 
todėl mes nedelsiant reagavome, siekdami išlaikyti šeimų, įsileidusių mus į savo 
gyvenimą, pasitikėjimą. 
   
 


