


«Καλώς ήρθατε στην πτήση μας!» είπε  
η Φωτεινή η αεροσυνοδός. Το Κόκκινο 
Αεροπλανάκι χαμογέλασε και άναψε  

τις μηχανές του. Ζουμ! Ζουμ!

Το Κόκκινο Αεροπλανάκι ήταν έτοιμο  
να πετάξει για το Ηλιόλουστο Νησί.  
Οι επιβάτες ήταν ενθουσιασμένοι!
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Το Αεροπλανάκι δεν μπορούσε  
να σταματήσει για κουβέντα. Οι επιβάτες 
ήθελαν να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. 

Ζουμ! Ζουμ!

Το Αεροπλανάκι πετούσε ψηλά στον  
ουρανό ανάμεσα σε πολλά αερόστατα.  

«Γεια!» χαιρέτησε το ποντικάκι.
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ΖΟΥΜ !  Ζ ΟΥΜ

!

Πά
τα

 το
 κουμπί και άκου

ΖΟΥΜ! ΖΟΥΜ!
Διάβασε για το ταξίδι του μικρού Κόκκινου Αεροπλάνου προς  

το Ηλιόλουστο Νησί και άκου τον δυνατό θόρυβο των κινητήρων 
του πατώντας το κουμπί όποτε γυρίζεις σελίδα! 
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Τυπώθηκε και κατασκευάστηκε στην Κίνα.
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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.

Η συσκευή απαιτεί δύο μπαταρίες τύπου AG3 (1,5V x 2=3V) που 
πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενηλίκους. 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 μπαταρίας. 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 AG3.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
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