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Τρίγωνα, κάλαντα
σκόρπισαν παντού,

Προς:
........................

Από:

Μια παραλλαγή του γνωστού

.................

χριστουγεννιάτικου τραγουδιού,

.............

σ’ ένα υπέροχο διαδραστικό
βιβλίο που περιλαμβάνει:
Υπέροχες μελωδίες
Ορχηστρικό φινάλε
Ένα φωτιζόμενο αστέρι!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν
περιλαμβάνει μπαταρίες κουμπιά.
Μια μπαταρία κουμπί μπορεί να
προκαλέσει εσωτερικά χημικά
εγκαύματα σε περίπτωση κατάποσης. Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες αμέσως μετά τη χρήση
και σύμφωνα με τους κανονισμούς
ασφαλείας. Φυλάξτε τις νέες και
τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες
μακριά από τα μικρά παιδιά. Σε
περίπτωση που οι μπαταρίες έχουν
έρθει σε επαφή με το εσωτερικό
του σώματος ή σε περίπτωση
κατάποσης απευθυνθείτε αμέσως
σε γιατρό. Οι μπαταρίες στο
εσωτερικό μπορεί να εκραγούν ή
να έχουν διαρροή. Μην τις πετάτε
στη φωτιά.
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Το τέλειο
χριστουγεννιάτικο
δώρο!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην αφήνετε το παιδί να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν εάν το καπάκι
των μπαταριών δεν είναι κλειστό και ασφαλισμένο. Περιλαμβάνει 3 x AG 10/LR1130
1.5 V μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες ή μη) πρέπει
να αντικαθίστανται από ενήλικες. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να
επαναφορτίζονται. Ξεβιδώστε το καπάκι των μπαταριών με κατσαβίδι. Αντικαταστήστε
τις μπαταρίες στον θαλαμίσκο ακολουθώντας την πολικότητα όπως δηλώνεται στο
προϊόν. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη θέση του βιδώνοντάς το. Μην το κλείσετε
πολύ σφιχτά. Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, κανονικές (ψευδαργύρου άνθρακα) ή
επαναφορτιζόμενες (νικέλιου κάδμιου) μπαταρίες. Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες
ίδιου ή ανάλογου τύπου με αυτές που συνιστώνται. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει
να αφαιρούνται. Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το προϊόν πριν τις
φορτίσετε. Μη βραχυκυκλώνετε τους τερματικούς ακροδέκτες των μπαταριών.
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει ηλεκτρονικά. Μην το πετάξετε μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, αλλά στο κέντρο ανακύκλωσης της γειτονιάς σας.

Προσοχή! Ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 3 ετών.
Περιέχει μικρά κομμάτια.
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