
 
Healthy Care™ og Close to Me™ High Chair tilbagekaldelse 
 
Mattel har udsendt en tilbagekaldelsesmeddelelse for disse produkter. 
 
Mattel har i samarbejde med de relevante sikkerhedsmyndigheder frivilligt valgt at tilbagekalde 
højstolene Healthy Care og Close to Me. Begge høje stole har et stel, der kan foldes helt fladt under 
opbevaring, og et sæde som kan indstilles i tre positioner. Modelnummeret findes bagpå sædet.  
 
Healthy Care og Close to Me højstolene har små stifter til en opbevaringsbakke på de bagerste ben, 
som børn kan slå sig mod.   
 
Kun Healthy Care og Close to Me med fastgørelsesstifter til opbevaringsbakke på de 
bagerste ben er berørt af denne tilbagekaldelse. Ingen andre høje stole er berørt.  
 
Her kan du se, om den høje stol du ejer, er berørt af denne tilbagekaldelse.  
 
Vi anbefaler, at du har stolen i nærheden, inden du fortsætter. 
 

Healthy Care™ High Chair                   Close to Me™ High Chair                

               
  
 
Find din højstols produktnummer. Produktnummeret er placeret på et hvidt klistermærke bagpå sædet 
– som vist på billedet. 
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C6417 Healthy Care™ High Chair                    J7742 Close to Me™ High Chair           

          
 
Hvis dit Healthy Care eller Close to Me High Chairs ikke har produktnummeret C6412 eller J7742, så 
er du ikke berørt af denne tilbagekaldelse, og du kan fortsætte med at bruge din højstol. 
 
Hvis din Healthy Care™ eller Close to Me™ High Chair har produktnummeret C6412 eller J7742, eller 
hvis du ikke kender produktnummeret på din højstol, skal du kigge på stolenes ben.   
 
Billeder af produkteksempler (farver, design og ekstraudstyr kan variere) 
 
   Healthy Care™ High Chair                   Close to Me™ High Chair  
  med stifter til opbevaringsbakke                        med stifter til opbevaringsbakke 
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Har din højstol stifter til opbevaringsbakke som illustreret på billederne af 
produkteksemplerne ovenfor? 

 
1) Hvis din Healthy Care™ eller Close to Me™ High Chair ikke har stifter til 
opbevaringsbakke som illustreret på billedet oven for, så er du ikke berørt af denne 
tilbagekaldelse og kan trygt fortsætte med at bruge din højstol.  
 
2) Hvis din Healthy Care™ eller Close to Me™ High Chair har stifter til 
opbevaringsbakke, der svarer til billedet ovenfor, så er du berørt af denne 
tilbagekaldelse. 
 
Undlad venligst at bruge din stol og kontakt Mattel via K.E. Mathiasen A/S 
for at modtage et reparationssæt. 
 
 
Udlevering af et reparationssæt sker via K.E Mathiasen A/S 
Mail: mail@keleg.dk 
Kundeservice: 89 44 22 11 
Adresse: K.E Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220 Brabrand 
 
 
Vi beklager den ulejlighed, tilbagekaldelsen medfører for vores kunder, men vores 
vigtigste hensyn er børnenes sikkerhed. Derfor vælger vi at tilbagekalde disse 
produkter.  

mailto:mail@keleg.dk

