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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.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

Παιδιά, ελάτε να γνωρίσετε 
διάφορα οχήματα και να ακούσετε 
τους δυνατούς ήχους που βγάζουν 

σε αυτό το διαδραστικό βιβλίο 
με τη ζωηρή εικονογράφηση!
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Έχει πολλή ΚΙΝΗΣΗ στον αυτοκινητόδρομο! 
Αυτοκίνητα και φορτηγά περιμένουν στην ουρά 

υπομονετικά, αλλά… κοίτα αυτό το μεγάλο 
φορτηγό! Κορνάρει πολύ δυνατά!
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Οχ, αυτή είναι πολύ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ διαδρομή! 
Άκου τη μηχανή του τζιπ· 
πρέπει να ζορίζεται πολύ!
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Τι θόρυβος είναι αυτός; Ω, μα βέβαια, 
είναι το πυροσβεστικό! Πρέπει να 

έχει ξεσπάσει ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
κάπου στην πόλη!


