
 
INFORMATION OM ÅTERKALLANDE AV PRODUKTER  
 
Det sker nu ett återkallande av barnstolsmodellerna Healthy Care™ och Close to Me™.  
 
 
Mattel genomför nu i samarbete med relevanta säkerhetsmyndigheter ett frivilligt återkallande av 
barnstolsmodellerna Healthy Care™ och Close to Me™. Dessa barnstolar har en ram som kan vikas 
ihop för förvaring och ett säte som kan justeras i tre olika lägen. Modellnumret på barnstolen finns på 
baksidan av sätet.  
 
Barnstolarna Healthy Care™ och Close to Me™ har piggar för brickförvaring på de bakre 
stolsbenen som barn skulle kunna falla emot och som därmed utgör en skaderisk. 
 
Endast de Healthy Care™ och Close to Me™-barnstolar som har dessa piggar på de bakre 
benen ingår i återkallandet. Inga andra barnstolar berörs av detta återkallande. 
 
Använd gärna denna online guide för att avgöra om den barnstol du äger berörs av återkallandet.  
 
Se vänligen till att ha din barnstol i närheten innan du fortsätter.  

Healthy Care™ Barnstol                   Close to Me™ Barnstol                

               
  
 
Hitta din barnstols produktnummer. Produktnumret finns på ett vitt klistermärke på baksidan av sätets 
ryggstöd. Använd gärna bilderna nedan som en vägledning för att hitta produktnumret.  
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Healthy Care™ Barnstol                  Close to Me™ Barnstol           

        
 
Om din Healthy Care™ och Close to Me™-barnstol inte har produktnummer C6412 eller J7742 
berörs du inte av detta återkallande och du kan fortsätta att använda din barnstol. 
 
Om din Healthy Care™ eller Close to Me™-barnstol har produktnummer C6412 eller J7742 eller om 
du inte vet vilket produktnummer din barnstol har, vänligen vänd din Healthy Care™ eller Close to 
Me™-barnstol så du ser baksidan av produkten.  
 
Bilder av produkterna (färger, utförande och leksaksaccessoarer kan variera) 
 
 
Healthy Care™-barnstol med piggar  Close to Me™-barnstol med piggar för  
för brickförvaring  brickförvarning 
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Har din barnstol de piggar för brickförvaring som visas på produktbilderna ovan? 
 

1, Om din Healthy Care™ eller Close to Me™-barnstol inte har de piggar för 
brickförvaring som visas på bilden ovan så berörs du inte av detta återkallande och 
kan fortsätta att använda din barnstol. 
 
2, Om din Healthy Care™ eller Close to Me™-barnstol har de piggar för 
brickförvaring som visas på bilden ovan berörs du av detta återkallande.  
 
Vänligen sluta att använda din Healthy Care™ eller Close to Me™-barnstol.  
 
 
Leverans av reparationsset sker via Leksam AB: 
 
Leksam AB 
Brandsvigsgatan 6 
S-262 73 Ängelholm 
 
Kundtjänst: 043 14 44 120 
epost: info@leksam.se 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Mattel, e-post: ConsumerServiceScand@mattel.com eller via telefon: 08 13 20 61. 
 
Det viktigaste för oss är alltid säkerheten för de barn som leker med våra leksaker 
och det är därför vi nu omedelbart tar tag i det här problemet. Vi strävar ständigt 
efter att behålla förtroendet från alla de familjer som tillåter oss vara en del av deras 
liv.  
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