


«Ας ξεκινήσουμε!» είπε ο Κίτρινος Εκσκαφέας 
σηκώνοντας ψηλά το μπράτσο του.  

«Έχουμε πολλή δουλειά».  
Μπρουμ! Μπρουμ!

Ο Κίτρινος Εκσκαφέας ήταν έτοιμος για μια 
πολυάσχολη μέρα στο εργοτάξιο. Οι φίλοι 
του, η Μπετονιέρα και ο Οδοστρωτήρας, 

είχαν έρθει για να βοηθήσουν.
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«Θα το κάνω εγώ!» είπε ο Οδοστρωτήρας.  
Ο Κίτρινος Εκσκαφέας τον ευχαρίστησε, 
αλλά ευχόταν να μπορούσε να βοηθήσει 

περισσότερο. Μπρουμ! Μπρουμ!

«Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι  
να στρώσουμε αυτόν τον σωρό από 

χώμα», είπε ο Κίτρινος Εκσκαφέας. «Όμως, 
δεν έχω τα εργαλεία για να το κάνω».
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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:

ΜΠΡΟΥΜ! ΜΠΡΟΥΜ!
Ακολούθησε τον Κίτρινο Εκσκαφέα στο εργοτάξιο και 
άκου τον δυνατό θόρυβο της μηχανής του πατώντας  

το κουμπί όποτε γυρίζεις σελίδα! 

Ο εκσκαφέας 
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