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Τυπώθηκε και κατασκευάστηκε στην Κίνα.

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.

Προτού δώσετε αυτό το βιβλίο σε παιδί, αφαιρέστε την ταινία από την μπαταρία 
για την ενεργοποίηση του ήχου. Αυτό το προϊόν παίρνει μία AG10 μπαταρία, η οποία 
θα πρέπει να αλλάζεται μόνο από ενηλίκους. Η μπαταρία είναι μικρή και υπάρχει κίνδυνος 
κατάποσης. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν εάν το καπάκι της 
υποδοχής της δεν είναι σωστά κλεισμένο. Ξεβιδώστε το καπάκι της υποδοχής και αφαιρέστε 
την παλιά μπαταρία. Βάλτε τη νέα μπαταρία, κλείστε το καπάκι και βιδώστε. 
Η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται με τον σωστό πόλο. Η μπαταρία θα πρέπει να αλλάζεται 
όταν οι ήχοι παραμορφώνονται ή δε γίνονται κατανοητοί. Αφαιρέστε την εξαντλημένη 
μπαταρία από το βιβλίο.

Με 6 
διασκεδαστικούς 
ήχους!

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

Παιδιά, ελάτε να γνωρίσετε πολλά 
χαριτωμένα κατοικίδια και οικόσιτα 
ζωάκια και να δείτε πώς περνούν 

παρέα με τους ανθρώπους! 
Πατήστε τα κουμπιά για να 

ακούσετε τους ήχους που βγάζουν!
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Η Άννα και ο Χάρης παίζουν ΕΞΩ με 
τα σκυλάκια τους, που γαβγίζουν και τρέχουν 

από δω κι από κει, κάτω από το προστατευτικό 
βλέμμα της μαμάς τους!
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Η θεία Ελένη απολαμβάνει τα χειμωνιάτικα βράδια 
δίπλα στο ΤΖΑΚΙ παρέα με τη γάτα της, τη Ζαχαρούλα, 

που χουζουρεύει πάνω στο χαλί ενώ τα τέσσερα ζωηρά γατάκια 
της δε σταματούν να νιαουρίζουν και να χοροπηδούν.
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Ο Πέτρος έχει δυο μικρά χαμστεράκια 
στο ΔΩΜΑΤΙΟ του, που όλο τσιρίζουν. 

Παίζει μαζί τους και πάντα φροντίζει να τους 
δίνει την αγαπημένη τους τροφή.
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