
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά Κομμάτια.
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1) Απαιτείται συνεχής καθοδήγηση και επίβλεψη ενήλικα. 2) Αυτή η συσκευασία 
προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών. 3) Αυτή η συσκευασία και το τελικό προϊόν 
της περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό αν δεν 
χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. 4) Για να 
αποφύγετε πιθανό βραχυκύκλωμα, μην αγγίζετε ποτέ τις επαφές μέσα στη θήκη της 
μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα. 5) Παρακαλώ, διαβάστε όλες τις οδηγίες και κρατήστε 
τες, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

Β. ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1) Αυτή η συσκευασία απαιτεί δύο μπαταρίες κουμπί (Τύπος AG13/LR44) 1,5V που δεν 
περιλαμβάνονται στη συσκευασία. 2) Για καλύτερα αποτελέσματα να χρησιμοποιείτε πάντα 
καινούργιες μπαταρίες. 3) Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή 
πολικότητα. 4) Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 5) 
Αντικαταστήστε τις εξαντλημένες μπαταρίες αμέσως για να αποφύγετε πιθανή βλάβη του 
προϊόντος. 6) Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν 
προτού επαναφορτιστούν. 7) Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να 
επαναφορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικα. 8) Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βραχυκυκλώσει 
οι ακροδέκτες τροφοδοσίας που βρίσκονται στη θήκη της μπαταρίας. 9) Μην επιχειρήσετε 
να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 10) Μην τοποθετείτε στη θήκη 
παλιές και καινούργιες μπαταρίες μαζί. 11) Μην τοποθετείτε μαζί αλκαλικές, κανονικές 
(άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 12) Ξεβιδώστε το καπάκι από 
τη θήκη της μπαταρίας για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Απαιτείται επίβλεψη ενήλικα. 
13) ΠΡΟΣΟΧΗ: Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αμέσως. Κρατήστε τις παλιές 
και τις καινούργιες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αν νομίζετε ότι κάποιος έχει καταπιεί 
κάποια μπαταρία ή την έχει βάλει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός του, ζητήστε άμεση 
ιατρική βοήθεια.
Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι 
οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαιτείται επίβλεψη ενήλικα.

Ζωγραφίστε τις 14 εικόνες

Το μπλοκ παίζει 14 ήχους με την ακόλουθη σειρά: σκύλος, ρομπότ, ελέφαντας, ρομπότ καβούρι, γάτα, τέρας, άλογο, εξωγήινος, χταπόδι, 
βάτραχος, κουκουβάγια, δεινόσαυρος, μαϊμού, ρομπότ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους μαρκαδόρους σας για να χρωματίσετε τις εικόνες σας με περισσότερα χρώματα.
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ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ για να δείτε τα 
μάτια να φωτίζονται με διαφορετικά 
ηχητικά εφέ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ το δικό σας 
καλλιτεχνικό σκίτσο με τα κενά 
φύλλα στο πίσω μέρος.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ   Σας εκτιμούμε ως πελάτη και 
η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για 
εμάς. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή 
ερωτήσεις ή διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια της 
συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε 
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη 
χώρα σας, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη 
συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε 
με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infodesk@4M-IND.com, στο 
φαξ: (852)25911566, Τηλ: (852)28936241, στην ιστοσελίδα: 
WWW.4M-IND.COM

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, 
ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

FR. Veuillez scanner le code QR pour afficher 
les instructions multilingues pour ce kit. DE. 
Bitte scanne den QR-Code, um die 
mehrsprachige Anleitung für dieses Set 
anzusehen. NL. Scan de QR-code om de 
instructies voor deze set in verschillende 
talen te bekijken. IT. Scansiona il codice QR 
per visualizzare le istruzioni multi-lingua per 
questo kit. ES. Escanee el código QR para 
ver instrucciones en varios idiomas para este 
kit. JA. QRコードをスキャンして、本キットの多言語
説明書をご覧ください。

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΩΣ


