


ΤΙΚ-ΤΑΚ κάνει το ρολόι στον σταθμό του τρένου. 
Πλησιάζει η ώρα που το Μικρό Τρένο θα αναχωρήσει. 

Ο σταθμάρχης φυσά τη σφυρίχτρα του. ΤΟΥΟΥΤ! 
«Άμεση επιβίβαση!» φωνάζει.

Το Μικρό Τρένο έχει ξεκινήσει για ένα μεγάλο ταξίδι! Άραγε, πού θα είναι 
η πρώτη του στάση; ΤΟΥΤ-ΤΟΥΤ! Το Μικρό Τρένο τρέχει πάνω στις ράγες.

ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ! 
Οι τροχοί ξεκινούν να 
γυρίζουν και το τρένο 

ξεφυσά τον ατμό. 
ΤΣΟΥ-ΤΣΟΥ! Ξεκινάμε! Πίεσε τα 

κουμπιά 
ήχων



Η επόμενη στάση είναι το 
Αγρόκτημα του Πανοράματος! 
Μουου! Μπεε! Γκρουνκ! Όλα 
τα ζωάκια του αγροκτήματος 

φωνάζουν χαρούμενα όταν το 
Μικρό Τρένο τα επισκέπτεται.

Το Μικρό Τρένο ξεκινά 
πάλι. «Τα εισιτήριά σας, 
παρακαλώ!» φωνάζει 
ο ελεγκτής και ύστερα 
σφραγίζει τα εισιτήρια 

ένα ένα.

ΤΟΥΤ-ΤΟΥΤ! Το Μικρό Τρένο τρέχει πάνω στις ράγες ενώ κατευθύνεται προς τον επόμενο 
σταθμό. Τι πολυσύχναστο μέρος! Ένας δρόμος βρίσκεται παράλληλα με τη σιδηροτροχιά. 

Ποια θα είναι άραγε η επόμενη στάση του τρένου;

Πίεσε τα 
κουμπιά 

ήχων



Στην ίδια σειρά κυκλοφορεί:

Πάρε και εσύ μέρος στο συναρπαστικό ταξίδι του 
Μικρού Τρένου! Κράτησε το τιμόνι, διάβασε την ιστορία 
και άκουσε τους 11 φοβερούς ήχους! Το Μικρό Τρένο 

θα περάσει από πολλούς σταθμούς σε υπέροχα 
διαφορετικά μέρη! Τσαφ-τσουφ! Η περιπέτεια ξεκινά!

ΤΣΑΦ

ΤΣΟΥΦ!
ΤΣΑΦ

ΤΣΟΥΦ!
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Προτού δώσετε αυτό το βιβλίο σε ένα παιδί, αφαιρέστε τη μονωτική λωρίδα και πετάξτε τη 
με ασφάλεια. Η συσκευή απαιτεί τρεις μπαταρίες τύπου «κουμπιού» AG10 των 1,5 V (1,5 x 3 = 4,5V) που 
πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενηλίκους. Οι μπαταρίες είναι μικρές και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. 
Ένα παιδί δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν, εάν πρώτα ο μηχανισμός μπαταρίας δεν έχει ασφαλιστεί 
σωστά. Αφαιρέστε τη βίδα και το πορτάκι της υποδοχής. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε 
τις νέες με τους πόλους σωστά. Μην μπερδεύετε παλιές με νέες μπαταρίες. Μην μπερδεύετε αλκαλικές, μη 
αλκαλικές (άνθρακα/ψευδάργυρου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου/καδμίου) μπαταρίες. Μην προσπαθήσετε 
να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αφαιρέστε μπαταρίες που έχουν τελειώσει από 
το παιχνίδι. Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με AG10.
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Προσοχή: Αυτό το προϊόν περιέχει 
μπαταρίες και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
Περιέχει ουσίες που θα μπορούσαν να 
βλάψουν το περιβάλλον. Μην το πετάτε 
με τα συνήθη οικιακά απόβλητα, αλλά σε 
κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης συσκευών.
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