
 
Healthy Care™ og Close to Me™ High Chair - Tilbakekalling av disse barnestolene kunngjøres 
herved 
 
Mattel trekker barnestolene Healthy Care™ og Close to Me™ fra markedet. Disse barnestolene har en 
ramme som kan legges ned, slik at de blir flate for oppbevaring, og har et sete som kan stilles inn i tre 
posisjoner. Modellnummeret er plassert bak på setet.  
 
Det er kun barnestolene Healthy Care™ og Close to Me™ med festeanordning på de bakerste 
beina som er omfattet av denne tilbakekallingen.  Ingen øvrige barnestoler er berørt.  
 
Bruk denne nettguiden for å avgjøre om din barnestol er omfattet av denne tilbakekallingen.  
 
 
Vennligst ha barnestolen din i nærheten før du fortsetter.  
 

Healthy Care™ High Chair                   Close to Me™ High Chair                

               
  
 
Finn frem produktnummeret. Det er klistret bak på setet. Vennligst bruk bildene under som guide når 
du skal finne produktnummeret.  
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Healthy Care™ High Chair                   Close to Me™ High Chair           

         
 
Hvis stolen din ikke har produktnummer C6412 eller J7742, er du ikke omfattet av denne 
tilbakekallingen, og kan fortsette å bruke stolen som vanlig.  
 
Hvis din Healthy Care™ eller Close to Me™ barnestol har produktnummer C6412 eller J7742 eller om 
du ikke vet produktnummeret, vennligst se på baksiden av stolen.  
 
Illustrasjonsfoto av produkt (farger, stil og tilbehør kan variere) 
 
   Healthy Care™ High Chair                   Close to Me™ High Chair  
  med festeanordning for brett                             med festeanordning for brett     
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Har din barnestol festeanordningen som illustrert på bildene over? 

 
1) Hvis din Healthy Care™ eller Close to Me™ barnestol ikke har festeanordning som 
illustrert på bildene over, er den ikke omfattet av denne tilbakekallingen, og du kan 
fortsette å bruke stolen som vanlig.  
 
2) Hvis din Healthy Care™ eller Close to Me™ barnestol har festeanordning som på 
bildene over, er den omfattet av denne tilbakekallingen.  
 
 
For ytterligere informasjon om hva du skal foreta deg hvis ditt produkt er omfattet 
av tilbakekallingen, vennligst kontakt distributør Norstar via e-post: 
norstar@norstar.no eller via telefon: 33 48 74 10 
 
Postadresse:  
Norstar AS 
Pindsleveien 1 
N-3221 Sandefjord 
 
 
Vårt viktigste ansvar har alltid vært tryggheten til barna som leker med våre leker. 
Derfor handler vi nå umiddelbart for å opprettholde den tilliten familier verden over 
viser oss ved å la våre produkter være en del av deres liv.  


