
Ανάκληση των Παιδικών Καρεκλών Φαγητού Healthy Care ™, Close to Me™, και Easy 
Clean™  
Διενεργήθηκε ανακοίνωση ανάκλησης για τα παραπάνω προϊόντα. 
 
Η Mattel, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ανακαλεί εθελούσια τις Παιδικές 
Καρέκλες Φαγητού Healthy Care ™, Close to Me™, και Easy Clean™. Αυτές οι καρέκλες 
φαγητού φέρουν σκελετό αναδιπλωμένο σε επίπεδα για αποθήκευση και ανακλινόμενο κάθισμα 
τριών στάσεων. 
 
Οι Καρέκλες Φαγητού Healthy Care ™, Close to Me™, και Easy Clean™ φέρουν στα 
πίσω πόδια πιράκια για την αποθήκευση του δίσκου στα οποία τα παιδιά ενδέχεται να 
χτυπήσουν επάνω τους με κίνδυνο αμυχών. 
 
Μόνο οι Καρέκλες Φαγητού Healthy Care ™, Close to Me™, και Easy Clean™ με πιράκια 
για την αποθήκευση του δίσκου στα πίσω πόδια εμπίπτουν στην παρούσα ανάκληση. 
Καμία άλλη καρέκλα φαγητού δε θίγεται. 
 
Χρησιμοποιείστε τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό για να διαπιστώσετε εάν η καρέκλα φαγητού 
που διαθέτετε εμπίπτει στην παρούσα ανάκληση. 
 
Παρακαλούμε να έχετε κοντά σας την καρέκλα φαγητού καθώς συνεχίζετε. 
 
Δείγματα Φωτογραφιών των Προϊόντων (Χρώματα, σχέδια και αξεσουάρ – παιχνίδια 
διαφέρουν για κάθε καρέκλα φαγητού). 
 
Καρέκλα Φαγητού Healthy Care™ Καρέκλα Φαγητού Close to Me™  Καρέκλα Φαγητού   
                                                                                                                Easy Clean™ 

 

          



 
 
Εντοπίστε το αριθμό προϊόντος της καρέκλας σας. Ο αριθμός προϊόντος αναγράφεται σε ένα 
άσπρο αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του καθίσματος. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τις 
παρακάτω εικόνες για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τον αριθμό προϊόντος. 

 
    
Καρέκλα Φαγητού Healthy Care™ Καρέκλα Φαγητού Close to Me™ Καρέκλα Φαγητού Easy   
                                                                                                            Clean™ 
 

     
 
 
Εάν δεν διαθέτετε προϊόν που φέρει κάποιον από τους παραπάνω αριθμούς προϊόντων, δεν 
θίγεστε από την παρούσα ανάκληση και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την 
καρέκλα σας. 
 
Εάν διαθέτετε μια Καρέκλα Φαγητού Healthy Care ™, Close to Me™, και Easy Clean™ με 
κάποιον από τους παραπάνω αριθμούς προϊόντων ή εάν δεν γνωρίζετε εάν η καρέκλα σας φέρει 
κάποιον από τους παραπάνω αριθμούς προϊόντων, παρακαλούμε να περιστρέψετε την Καρέκλα 
Φαγητού Healthy Care ™, Close to Me™, και Easy Clean™ ώστε να δείτε το πίσω μέρος του 
προϊόντος. 
 
Δείγματα Φωτογραφιών των Προϊόντων (Χρώματα, σχέδια και αξεσουάρ – παιχνίδια 
διαφέρουν για κάθε καρέκλα φαγητού). 
 
Καρέκλα Φαγητού Healthy Care™ Καρέκλα Φαγητού Close to Me™  Καρέκλα Φαγητού Easy Clean™  

  με  πιράκι αποθήκευσης δίσκου   με  πιράκι αποθήκευσης δίσκου     με  πιράκι αποθήκευσης δίσκου            

Healthy Care™ Close to Me™ Easy Clean™ 
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Φέρει η καρέκλα σας φαγητού πιράκια για την αποθήκευση του δίσκου όπως απεικονίζεται στις 
παραπάνω ενδεικτικές εικόνες? 
 
1) Εάν η Καρέκλα σας Φαγητού  Healthy Care ™, Close to Me™ ή Easy Clean™ δεν φέρει  
πιράκια για την αποθήκευση του δίσκου όπως απεικονίζεται στην παραπάνω εικόνα, δεν 
θίγεστε από την παρούσα ανάκληση και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την 
καρέκλα σας. 
 
2) Εάν η Καρέκλα σας Φαγητού  Healthy Care ™, Close to Me™ ή Easy Clean™ φέρει  
πιράκια για την αποθήκευση του δίσκου που ταιριάζουν με την παραπάνω εικόνα, θίγεστε από 
την παρούσα ανάκληση. 
 
Παρακαλούμε διακόψτε την χρήση της Καρέκλας Φαγητού Healthy Care ™, Close to 
Me™ ή Easy Clean™ άμεσα. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Mattel στο τηλέφωνο 210 
8905000. 
 
Το ύψιστο ενδιαφέρον μας συνίσταται πάντα στην ασφάλεια των παιδιών που παίζουν με τα 
παιχνίδια μας και για το λόγο αυτό ανταποκρινόμαστε άμεσα στην προσπάθειά μας να 
διατηρούμε την εμπιστοσύνη των οικογενειών που μας έχουν επιτρέψει να είμαστε μέρος της 
ζωής τους. 


