Healthy Care™- ja Close to Me™ -syöttötuolien takaisinveto
Tuotteista on tehty takaisinvetoilmoitus.
Mattel vetää vapaaehtoisesti markkinoilta yhteistyössä turvallisuusviranomaisten kanssa Healthy
Care™- ja Close to Me™ -syöttötuolit. Syöttötuolit ovat taitettavissa säilytystä varten ja niiden istuin
voidaan säätää kolmelle eri korkeudelle. Syöttötuolien tuotenumero löytyy istuimen takaosasta.
Healthy Care™ ja Close to Me™ -syöttötuolien takajaloissa on tarjottimen säilytystä varten
tapit, joihin lapset voivat kaatua tai jotka voivat aiheuttaa haavoja.
Takaisinvedon piiriin kuuluvat vain Healthy Care™- ja Close to Me™ -syöttötuolit, joiden
takajaloissa on tarjottimen säilytystä varten tapit. Takaisinveto ei koske muita
syöttötuoleja.
Käytä näitä verkko-ohjeita nähdäksesi, kuuluuko syöttötuolisi takaisinvedon piiriin.
Pidä syöttötuoli saatavilla jatkaessasi eteenpäin.
Healthy Care™ -syöttötuoli

Close to Me™ -syöttötuoli

Etsi syöttötuolin tuotenumero. Tuotenumero on valkoisessa tarrassa istuimen takaosassa. Alla olevista
kuvista selviää, mistä kohdasta tuotenumero löytyy.
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C6417 Healthy Care™ -syöttötuoli

J7742 Close to Me™ -syöttötuoli

Jos Healthy Care™- tai Close to Me™ -syöttötuolin numero ei ole C6412 or J7742, takaisinveto ei
koske tuotetta ja syöttötuolin käyttöä voi jatkaa.
Jos Healthy Care™- tai Close to Me™ - syöttötuolin tuotenumero on C6412 or J7742 tai jos et tiedä
syöttötuolin tuotenumeroa, katso Healthy Care™- tai Close to Me™ -syöttötuolien takajalkoja
nähdäksesi, onko niissä tapit tarjottimen säilytystä varten.
Näytekuvia tuotteista (Värit, muotoilu ja mukana olevat lelut voivat vaihdella)

Healthy Care™ -syöttötuoli,
jossa on tapit tarjottimen säilytystä varten

Close to Me™ -syöttötuoli,
jossa on tapit tarjottimen säilytystä varten
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Onko syöttötuolissa tapit tarjottimen säilytystä varten kuten yläpuolella olevissa
esimerkkikuvissa?
1) Jos Healthy Care™- tai Close to Me™ -syöttötuolissa ei ole tappeja tarjottimen
säilytystä varten kuten yllä olevissa kuvissa, takaisinveto ei koske tuotetta ja
syöttötuolin käyttöä voi jatkaa.
2) Jos Healthy Care™- tai Close to Me™ -syöttötuolissa on tarjottimen säilytystä
varten tapit, jotka vastaavat yllä olevia kuvia, tämä takaisinveto koskee tuotetta.
Pyydämme lopettamaan Healthy Care™ - tai Close to Me™ -syöttötuolin
käytön välittömästi.
Lisäohjeita Mattelin asiakaspalvelusta sähköpostitse info@norstar.fi, puhelimitse (09)
981 905 30 tai postitse Norstar OY AB, Suomalaistentie 7, 02270 Espoo.
Meille on aina ollut tärkeintä leluillamme leikkivien lasten turvallisuus. Siksi
toimimme nopeasti huolehtiaksemme niiden perheiden turvallisuudesta, jotka ovat
antaneet meidän tulla osaksi elämäänsä.
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