






Σας έχουν πιάσει ποτέ στα πράσα  
τη στιγμή που αφήνετε μια βρομερή πορδή  

ή μια τόσο βροντερή πορδή που τρίζουν τα παράθυρα; 
Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζεστε για να την αμολήσετε ως επαγγελματίας. 
Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε τους διάφορους τύπους 

πορδών και γίνετε εξπέρ στις πιο αηδιαστικές όλων 
των εποχών. Οι ήχοι που συνοδεύουν το βιβλίο θα σας 

βοηθήσουν να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ, ΦΥΓΕΤΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΙΟ ΟΔΗΓΟ! 
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Προτού δώσετε αυτό το βιβλίο σε παιδί, αφαιρέστε την ταινία από τις μπαταρίες 
για την ενεργοποίηση του ήχου. Αυτό το προϊόν παίρνει τρεις AG10 μπαταρίες 
[3 x 1,5 V = 4,5 V], οι οποίες θα πρέπει να αλλάζονται μόνο από ενηλίκους. Οι 
μπαταρίες είναι μικρές και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. Τα παιδιά δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν εάν το καπάκι της υποδοχής των μπαταριών 
δεν είναι σωστά κλεισμένο. Ξεβιδώστε το καπάκι της υποδοχής και αφαιρέστε 
τις παλιές μπαταρίες. Βάλτε τις νέες μπαταρίες, κλείστε το καπάκι και βιδώστε. 
Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τον σωστό πόλο. Μη χρησιμοποιείτε 
παλιές με νέες μπαταρίες μαζί. Ούτε να μπερδεύετε αλκαλικές, κανονικές και 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αλλάζονται όταν οι 
ήχοι παραμορφώνονται ή δε γίνονται κατανοητοί. Αφαιρέστε τις εξαντλημένες 
μπαταρίες από το βιβλίο.

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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