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Penarikan produk High Chair jenis Healthy Care™ dan Close to Me™  
Telah terdapat pengumuman mengenai penarikan kembali produk-produk ini. 
 

Mattel, bekerja sama dengan badan pengatur keselamatan terkait, dengan sukarela 
menarik kembali produk-produk High Chair jenis Healthy Care™ dan Close to Me™. 
High chair ini memiliki rangka yang dapat dilipat rata untuk penyimpanan dan kursi 
yang dapat dimundurkan dalam tiga posisi. 
 
High Chair jenis Healthy Care™ dan Close to Me™ memiliki tuas untuk 
menyimpan nampan pada kaki belakangnya yang dapat melukai anak-anak 
jika mereka jatuh mengenainya atau menghadapnya dan menimbulkan 
bahaya cedera. 
 
Hanya high chair jenis Healthy Care™ dan Close to Me™ yang memiliki tuas 
untuk menyimpan nampan pada kaki belakangnya yang tercakup dalam 
penarikan produk ini. High chair jenis lainnya tidak termasuk.  
 
Gunakan petunjuk online ini untuk menentukan apakah high chair yang anda miliki 
termasuk dalam penarikan produk ini. 
 
Tempatkan produk high chair anda di dekat anda selama anda membaca petunjuk 
ini. 
 

 
Contoh gambar produk (Warna, model, dan perlengkapan mainan untuk setiap jenis High Chair 

dapat bervariasi) 
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            High Chair Healthy Care™                             High Chair Close to Me™                

                            

        
 

Carilah nomor produk high chair anda. Nomor produk ini tertera pada stiker putih di 
belakang kursi.  Gunakan gambar-gambar berikut ini untuk membantu anda mencari 

nomor produk. 

  

Healthy Care™ Close to Me™ 

B2875 dan H1152 J7742 
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High Chair Healthy Care™                   High Chair Close to Me™          
   

             

  
 
 
Jika anda tidak memiliki produk dengan nomor produk di atas, anda tidak 
terpengaruh oleh penarikan produk ini dan anda dapat terus menggunakan high 
chair anda. 

 
Jika high chair jenis Healthy Care™ dan Close to Me™ memiliki nomor produk seperti 
tertera di atas atau jika anda tidak tahu apakah high chair anda memiliki nomor 
produk seperti di atas, putarlah high chair Healthy Care™ dan Close to Me™ anda 
agar anda dapat melihat sisi belakang produk. 
 
Contoh Gambar Produk (Warna, model, dan perlengkapan mainan untuk setiap jenis High Chair 

dapat bervariasi) 

High Chair Healthy Care™                     Close to Me™ High Chair         
  Dengan Tuas untuk Menyimpan Nampan        Dengan Tuas untuk 
Menyimpan Nampan 
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Apakah high chair anda memiliki tuas untuk menyimpan nampan seperti gambar-
gambar contoh di atas? 

 
1) Jika high chair jenis Healthy Care™ atau Close to Me™ milik anda tidak memiliki 
tuas untuk menyimpan nampan seperti pada gambar di atas, anda tidak 
terpengaruh oleh penarikan produk ini dan anda dapat terus menggunakan High 
Chair anda 
 

2) Jika High Chair jenis Healthy Care™ atau Close to Me™ milik anda memiliki tuas 
untuk menyimpan nampan yang sama dengan gambar di atas anda terpengaruh 
oleh penarikan produk ini. 
 
Segera hentikan penggunaan High Chair Healthy Care™ atau Close to Me™ 
anda. 
 
Untuk petunjuk lebih lanjut, harap hubungi; 
IPM Public Relations  Tel: +62-2-1765 8451 
Maria Wongsonagoro (mariawongso@ipmpr.net) 
Astrid Wenas (astrid.wenas@ipmpr.net) 
 
Kami selalu memberikan perhatian terbesar pada keamanan anak-anak yang 

memainkan produk-produk mainan kami, itulah sebabnya mengapa kami 
memberikan tanggapan dengan segera, sebagai usaha kami untuk mempertahankan 
kepercayaan keluarga-keluarga yang telah memperkenankan kami menjadi bagian 
dari hidup mereka. 
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