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υςΜια φεγγαρόλουστη νύχτα, μια πυγολαμπίδα ψάχνει να βρει κάτι 
μικρότερο από την ίδια, κάτι που θα την κάνει να μην αισθάνεται 
τόσο ασήμαντη. Παρατηρώντας όμως τον κόσμο του δάσους γύρω 
της, η πυγολαμπίδα θα μάθει την αξία των μικρών πραγμάτων…

ISBN:978-618-03-1837-1

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. MHX/ΣΗΣ 81837

Παρακαλούμε διαβάστε και κρατήστε 
για μελλοντική χρήση:

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (3 x 1.5V AG10)

• Ανοίξτε ξεβιδώνοντας τις βίδες που 
συγκρατούν το καπάκι.

• Αφαιρέστε προσεκτικά τις 
χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

• Ρίξτε τις χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες στους κατάλληλους 
κάδους ανακύκλωσης.

• Τοποθετήστε τις καινούριες 
μπαταρίες.

• Κλείστε το καπάκι και ασφαλίστε το 
βιδώνοντας τις βίδες. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει 
να αφαιρούνται.

• Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες από το προϊόν πριν τις 
φορτίσετε.

• Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
πρέπει πάντα να φορτίζονται υπό 
την επίβλεψη ενήλικα.

• Οι μη επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες δεν πρέπει να 
επαναφορτίζονται.

• Τοποθετήστε τις μπαταρίες 
σύμφωνα με την πολικότητά τους.

• Μην αναμειγνύετε καινούριες και 
μεταχειρισμένες μπαταρίες.

• Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, 
κανονικές (ψευδαργύρου-άνθρακα) 
ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

• Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες 
με την ενδεδειγμένη τάση.

• Μη βραχυκυκλώνετε τους 
τερματικούς ακροδέκτες των 
μπαταριών.

• Μη βυθίζετε το προϊόν στο νερό και 
μην το βρέχετε.

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ 
σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
ορίζει ότι αυτός ο εξοπλισμός δεν 
πρέπει να απορρίπτεται στους 
κανονικούς κάδους απορριμμάτων, 
αλλά να συλλέγεται ξεχωριστά με 
σκοπό τη σωστή διαχείριση και 

ανακύκλωση μερών που μπορεί να 
βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον λόγω της ύπαρξης 
πιθανώς επικίνδυνων ουσιών. Το 
παρακάτω σύμβολο πρέπει να 
εμφανίζεται σε όλα τα προϊόντα με 
τέτοιου είδους εξοπλισμό, για να 
υποδεικνύει ότι η οδηγία πρέπει να 
ακολουθείται. Τα προς απόρριψη 
αντικείμενα μπορούν να παραδίδονται 
σε κατάλληλα κέντρα συλλογής. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
συμβουλευτείτε τους κατά τόπους 
υπεύθυνους.

Ιρένα Τρεβιζάν
Λούνα Σκορτεγκάνια
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