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Изтегляне от пазара на високи столчета Healthy Care™, Close to Me™ и Easy Clean™ 
Обявява се изтеглянето на тези продукти от пазара. 
 
Mattel, в сътрудничество със съответните регулаторни органи за безопасност доброволно 
изтегля високите столчетата за хранене Healthy Care™, Close to Me™ и Easy Clean™. Посочените 
високи столчета имат рамка, която се сгъва хоризонтално за съхранение и три позиции за 
наклон на седалката. 
 
Столчетата за хранене The Healthy Care™, Close to Me™ и Easy Clean™ съдържат 
щифтове на задните крака, върху които децата могат да паднат или при които 
съществува опасност от наранявания при пробождане. 
 
Единствено столчетата за хранене Healthy Care™, Close to Me™ и Easy Clean™ съдържат 
щифтове за съхранение на таблата на задните крака и са включени в това съобщение 
за изтегляне на продукти от търговската мрежа. Други модели високи столчета не са 
обект на изтегляне. 
 
Използвайте тези онлайн указания, за да определите дали Вашето столче за хранене попада в 
това изтегляне на продукти. 
 
Моля вземете Вашето столче за хранене и продължете. 
 
 
Примерните снимки на продуктите (Цветовете, дизайна, аксесоарите и играчките за всеки стол се 
различават) 

    Healthy Care™ High Chair      Close to Me™ High Chair     Easy Clean™ High Chair 

           
  

 
Установете местоположението на продуктовия номер на високото столче. Продуктовият номер се 
намира върху белия стикер на задната част облегалката. Моля използвайте снимките по-долу, 
които ще ви помогнат да установите положението на продуктовия номер. 

  
    

Healthy Care™ Close to Me™ Easy Clean™ 

C6412, G5919 и H5564 J7742 J6995 
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Healthy Care™                Close to Me™             Easy Clean™  

     
 
 
В случай, че продуктовият номер не съвпада с някой от посочените по-горе продуктови номера, 
Вие не сте засегнати от изтеглянето и можете да продължите да използвате Вашето високо 
столче. 
 
В случай, че притежавате някое от видоките столчета Healthy Care™, Close to Me™ или Easy 
Clean™, чиито продуктов номер съвпада с горните номера или Вие не знаете дали продуктовият 
номер на Вашето столче съвпада с горните номера, моля обърнете столчето Healthy Care™, Close 
to Me™ или Easy Clean™, за да видите гърба на продукта. 
 
 
Примерни снимки на продуктите (Цветовете, дизайна, аксесоарите и играчките за всеки стол се различават) 
 
 
Healthy Care™     Close to Me™           Easy Clean™  

 с щифт за съхранение на таблата        с щифт за съхранение на таблата      с щифт за съхранение на таблата          

     
 
Притежава ли Вашето високо столче щифтове за съхранение на таблата, показани на 
примерните снимки? 
1) В случай, че Вашето столче Healthy Care™, Close to Me™ или Easy Clean™ не притежава 
щифтове за съхранение на таблата показани на горните снимки, Вие не сте засегнати от 
обявеното изтегляне и можете да продължите употребата на Вашето високо столче. 
2) В случай, че Вашето столче Healthy Care™, Close to Me™ или Easy Clean™ притежава щифтове 
за съхранение на таблата, които съвпадат с горните снимки, вие сте засегнати от обявеното 
изтегляне. 
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Моля незабавно да прекратите употребата на Вашето високо столче Healthy Care™, 
Close to Me™ или Easy Clean™. 
 
 
За допълнителни указания, моля свържете се с представителя на Mattel на телефон:  
00359 2 80 26 444. 
 
 
Нашата най-голяма отговорност винаги е свързана с безопасността на децата, които играят с 
нашите играчки, поради което реагирахме незабавно с цел да запазим доверието на семействата, 
които са ни позволи да станем част от живота им. 


