
   

  

  

Poser le seuil (M) sur la paroi de la porte avant (K).
Τοποθετήστε τη βάση του τηλεσκόπιου (Μ) στον τοίχο της μπροστινής πόρτας (Κ).

La retenir à l’aide de 2 vis (X) aux endroits indiqués.
Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας βίδες (Χ)  x2 στις περιοχές που απεικονίζονται. 

Mur avec porte avant / Τοίχος με Μπροστινή πόρτα 

Mur avec volets / Τοίχος με Παραθυρόφυλλα
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T (3) U (4)

A

  A. Petite voûte / Μικρή αψίδα 

B

  B. Renvoi de la balle / Θήκη υποδοχής μπάλας  

Mur avec volets  / Τοίχος με Παραθυρόφυλλα

Mur avec porte avant / Τοίχος με Μπροστινή πόρτα 

Parois du toboggan et du centre récréatif / Τσουλήθρα & Τοίχος Κέντρου Επικοινωνίας  

E

  E. Jardinière   / Ζαρτινιέρα

D    D. Paroi de la porte à jalousie
     Τοίχος τοποθέτησης
      παραθυρόφυλλων

 

F

  F. Grande voûte / Μεγάλη αψίδα    M. Seuil / Βάση Τηλεσκόπιου

  K. Paroi de la porte avant / Τοίχος μπροστινής πόρτας   
J. (2) Supports de voûte  /  (2) Στηρίγματα Αψίδας

R. Toboggan / Τσουλήθρα  
  S. Socle du centre récréatif

     Βάση κέντρου επικοινωνίας 
 

  P. Voûte pour le toboggan / Αψίδα Τσουλήθρας  
 

 

Q. Centre récréatif /  Κέντρο Επικοινωνίας  
 

M
I

I. Porte avec xylophone
    Πόρτα με ξυλόφωνο

 

  
G. Boîte aux lettres
     Γραμματοκιβώτιο

    
 

 

L. Télescope
     Τηλεσκόπιο 

V (4)

 

  

N.  Écrou du télescope
       Παξιμάδι Τηλεσκόπιου

 

G
H

K

L
J J

Y. (2) support
     (2) Στηρίγματα 

Y (2)
O

O. Vis du télescope
     Βίδα Τηλεσκόπιου

N

C (2)

C. Volets (2) / Παραθυρόφυλλα (2)  

P

R

Q

S

Outil requis (non incluses 
Απαιτείται εργαλείο (δεν περιέχεται).)

Le montage devra être effectué par un adulte / ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.

W x16 X x13

Z x2

H. Socle de la boîte aux lettres 
     Βάση Γραμματοκιβώτιου

T. (3) blocs avec lettre / (3) Γράμματα
U.  (4) balles  / (4) Μπαλίτσες

V. (4) Boutons de paroi 
V.  (4) Πόμολα Τοίχου

Poser le renvoi de la balle (B) sur la paroi de la porte à jalousie (D) tel que montré.
Τοποθετήστε τη θήκη υποδοχής μπάλας (Β) στον τοίχο τοποθέτησης των 
παραθυρόφυλλων (D), όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Poser la jardinière (E) sur le renvoi de la balle (B) tel que montré. 
Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας βίδες (Χ)  x2 στις περιοχές που 
απεικονίζονται.      

1 . Poser les volets (C) sur la jardinière assemblée (E) avec  le côté préféré orienté vers l’extérieur comme montré.
2 . Poser la petite voûte (A) sur les volets et la paroi de la porte à jalousie (D). La retenir en place. 
1. Τοποθετήστε τα παραθυρόφυλλα (C) με κατεύθυνση προς τα έξω επάνω στη ζαρντινιέρα (Ε), όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Τοποθετήστε τη μικρή αψίδα (Α) πάνω στα παραθυρόφυλλα και στον τοίχο (D). Σταθεροποιήστε.

Le retenir à l’aide de 2 vis (X) aux endroits indiqués.
Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας βίδες (Χ)  x2 στις περιοχές που απεικονίζονται.  

1. Sous le seuil  , poser chaque support (Y)   tel que montré. 
2. Fixer au moyen des vis (W) x 2 par support (Y) aux emplacements indiqués.
1. Κάτω από τη βάση του τηλεσκόπιου (Μ), τοποθετήστε κάθε στήριγμα (Υ) όπως φαίνεται στην εικόνα. 
2. Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας βίδες (W) x2 για κάθε στήριγμα (Υ) στις περιοχές που απεικονίζονται. 
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Ensemble de télescope / Συναρμολόγηση: Τηλεσκόπιο 

K

 

15
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 Ensemble de toboggan et de paroi du centre récréatif / Συναρμολόγηση: Τσουλήθρα & Τοίχος Κέντρου Επικοινωνίας  

16 X x6

1 2

5

64
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J

1.Poser la porte avec le xylophone (I) sur la paroi de la porte avant (K).
2. Poser la boîte aux lettres (H) sur la porte et le mur.  Maintenir en place. 
1. Τοποθετήστε την πόρτα με το ξυλόφωνο (Ι) πάνω στον τοίχο της μπροστινής πόρτας (Κ).
2. Τοποθετήστε τη βάση του γραμματοκιβωτίου (Η) πάνω στην πόρτα με το ξυλόφωνο και στον τοίχο της 
μπροστινής πόρτας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Σταθεροποιήστε.

Poser chaque support de voûte (J) et les poser sur l’encoche de la paroi de porte (K) avant tel que montré.  
Τοποθετήστε καθένα από τα στηρίγματα αψίδας (J) γύρω από την εγκοπή στον τοίχο της μπροστινής πόρτας (Κ), 
όπως φαίνεται στην εικόνα.

Poser le télescope assemblé (L), en orientant le cercle vers 
l’extérieur sur la paroi de la porte (K) avant tel que montré. 
Aligner les trous.
Τοποθετήστε το συναρμολογημένο τηλεσκόπιο (L) πάνω στον 
τοίχο της μπροστινής πόρτας (Κ).  Η κυκλική πλευρά να βλέπει 
προς τα έξω, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Insérer la vis (O) du télescope dans l’ouverture. La retenir à l’aide d’un écrou de (N) télescope 
tel que montré. 
Εισάγετε τη βίδα του τηλεσκόπιου (O) μέσα από το άνοιγμα. Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας το παξιμάδι 
του τηλεσκόπιου (Ν), όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Insérer la voûte pour toboggan (P) dans le toboggan 
(R) tel que montré.
Εισάγετε την αψίδα της τσουλήθρας (P) στην τσουλήθρα 
(R), όπως φαίνεται στην εικόνα.    

La retenir à l’aide de 6 vis (X) aux endroits indiqués.
Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας βίδες (Χ) x6 στις περιοχές που 
απεικονίζονται.  

Appliquer les décalcomanies 21 et 22 tel que montré. 
Τοποθετήστε τα αυτοκόλλητα 21 & 22, όπως φαίνονται στην εικόνα.

Poser 6 vis (W) aux endroits indiqués. Répéter pour 
chaque support de voûte (J).   
Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας βίδες (W) x6 στις 
περιοχές που απεικονίζονται. Επαναλάβετε και για το 
δεύτερο στήριγμα βάσης.

1. Poser la grosse voûte (F) sur les supports de voûte (J). La  retenir en place.
2. Solidifier à l’aide de 2 vis (X) aux endroits indiqués. 
1. Τοποθετήστε τη μεγάλη αψίδα (F) πάνω στα στηρίγματα βάσης (J). Σταθεροποιήστε.
2. Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας βίδες (W) x6 στις περιοχές που απεικονίζονται.

Le retenir à l’aide de 1 vis (X) aux endroits indiqués.
Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας βίδες (Χ) x1 στις περιοχές που απεικονίζονται.

Poser la boîte aux lettres (G) sur le socle de la boîte aux lettres (H) tel que 
montré. Solidifier à l’aide de 2 vis (X) aux endroits indiqués.
Τοποθετήστε το γραμματοκιβώτιο (G) στη βάση του γραμματοκιβωτίου (Η), 
όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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 IMPORTANT : TOUS les boutons de paroi (V) 
DOIVENT être posés. Il ne devrait pas y avoir de 

assemblées ou non.

2 piles AAA

Outil Requis (non comprises).
Απαιτείται εργαλείο (δεν περιέχεται). 

Avant d’utiliser le jouet, des piles alcalines neuves (non incluses) 
doivent être installées pour maximiser la performance. Les 
piles neuves doivent être installées par un adulte de la manière 
suivante : 
1.

1.

  Au moyen d’un tournevis Phillips (non inclus) retirer la 
vis et le couvercle du compartiment à piles situés sous le 
jouet.

2.  Installer deux (2) piles neuves alcalines AAA (non 
incluses) en veillant à respecter la polarité (+) et (-) 
comme indiqué à l’intérieur du compartiment à piles.

3.  Remettre le couvercle du compartiment à piles et  
serrer la vis. 

•

  

2.

3.
•

  Avant de ranger le DiscoverSoundsTM/MC Activity Garden, 
enlever les piles pour empêcher toute fuite et tout 
endommagement potentiel du produit.

1.5V AAA/LR03

1.5V AAA/LR03

Position 1 / Θέση 1 Position 2 / Θέση 2 DÉMONTAGE / ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

S

Q

18

20

Les décalcomanies doivent être appliquées à une surface propre et sèche. Essuie-les avec un linge sec avant de les poser. Enlève l’air 
sous la décalcomanie en exerçant une pression sur les décalcomanies à partir du centre vers les bords. REMARQUE : 
si les décalcomanies font des bullesperce-les avec une épingle pour faire sortir l’air.
Τα αυτοκόλλητα πρέπει να τοποθετηθούν επάνω σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. 
Καθαρίστε με ένα στεγνό πανί πριν την εφαρμογή. 
Απομακρύνετε τον αέρα κάτω από τα αυτοκόλλητα ασκώντας πίεση στα αυτοκόλλητα ξεκινώντας από το κέντρο, και δουλεύοντας 
προς τις άκρες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εμφανιστούν φουσκάλες, τρυπήστε με καρφίτσα για να απομακρύνετε τον αέρα. 

Les parois peuvent être posées de diverses manières. Pour poser les parois, insérer
les tiges filetées dans les ouvertures et les retenir à l’aide des boutons de paroi. 
Οι τοίχοι μπορούν να συναρμολογηθούν με διάφορους τρόπους. Για να συνδέσετε τους τοίχους, τοποθετήστε τις ράδβους με 
σπείρωμα στα ανοίγματα και ασφαλίστε με τα πόμολα των τοίχων.

Απαιτείται αντικατάσταση 
μπαταριών από ενήλικα. 
Προτού ξεκινήσετε το παιχνίδι, καινούργιες αλκαλικές 
μπαταρίες (δεν περιέχονται) θα πρέπει να τοποθετηθούν 
για μέγιστη απόδοση του παιχνιδιού. 
Για να τοποθετήσετε καινούργιες μπαταρίες, ένας 
ενήλικας θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω 
βήματα:
   Χρησιμοποιώντας σταυροκατσάβιδο (δεν περιέχεται) 
   αφαιρέστε τη βίδα και το κάλυμμα των μπαταριών που 
   βρίσκεται στο κάτω μέρος του παιχνιδιού.
   Τοποθετήστε δυο (2) καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ (δεν περιέχονται) σύμφωνα με την αναγραφόμενη
   πολικότητα. 
   Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και βιδώστε ξανά.
   Προτού αποθηκεύσετε το προϊόν DiscoverSounds™ Activity Garden™ (Σπιτάκι Δραστηριοτήτων), αφαιρέστε τις μπαταρίες
   για να αποφύγετε τυχόν διαρροή υγρού μπαταρίας και ενδεχόμενη ζημιά στη μονάδα της μπαταρίας.
   Απαιτείται εργαλείο (δεν περιέχεται).

Dernier ensemble de paroi / Συναρμολόγηση Τελευταίου Τοίχου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλα τα πόμολα (V)
 πρέπει να τοποθετηθούν στο σπιτάκι. 
∆ε θα πρέπει να μένουν οι ράβδοι με το 
σπείρωμα εκτεθειμένες, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο συναρμολόγησης των τοίχων.



FRANÇAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

   ATTENTION:
UN ADULTE DOIT EFFECTUER L’ASSEMBLAGE.

   ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.

www.littletikes.com

               Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.

 www.littletikes.com
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 www.littletikes.com

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company.  
LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries.  
All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the 
property of Little Tikes. 
Διανέµεται στην Ελλάδα από την: GIOCHI PREZIOSI HELLAS Α.Ε. 
Αγρινίου 14, Πεύκη 151 21, Αθήνα Τηλ: 210 6100381-2 
Fax: 210 6100383 e-mail: info@giochipreziosi.gr www.giochipreziosi.gr 
Κατασκευάζεται στην Κίνα
 Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος του Κατασκευαστή στην Ε.Ε.: 
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.• Klipperaak 201, 2411 ND Bodegraven, NL 
• Telefoon: +31 (0) 172-758 038 • E-mail: klantenservice@mgae.com

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

RECYCLAGE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES (DIRECTIVE 2012/19 /UE)
Le symbole de la poubelle barrée avec une croix indique que le produit ne doit pas être
jeté avec les déchets domestiques à la �n de sa durée de vie. 
Au lieu de cela, il doit être apporté au point de collecte le plus proche ou sur un site de recyclage. 
Alternativement, (a) véri�er auprès de votre revendeur et renvoyer le produit lors de l'achat d'un produit de remplace-
ment, sur une base individuelle, conformément à l'article 5, virgule b, (b) remplacement sans obligation d'achat pour 
les petites entreprises WEEE (dimension externe inférieure à 25 cm dans les magasins de détail avec une surface de 
vente de EEE d'au moins 400 m2) conformément à l'article 5, virgule c. Une destruction appropriée favorise le 
recyclage des pièces et des matériaux, ainsi que la protection de l'environnement et de la santé humaine. 
En vertu de la législation actuelle, des sanctions strictes sont appliquées contre ceux qui éliminent détruisent illégale-
ment des produits.  Pour plus d'informations sur la collecte de déchets spéciaux, contacter les autorités locales.

• Les piles ne doivent pas être rechargées.
• Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d’être chargés.
• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d’un adulte.
• Di�érents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
• Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
• Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet.
• Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
• Ne pas tenter d'ouvrir les piles ou accumulateurs.
• Ne pas jeter les piles au feu, peuvent exploser ou perdre du liquide.
• Les piles doivent être changé par un adulte.
• Toujours retirer les piles ou accumulateurs lorsque le jouet n’est pas utilisé pendant une longue période.
• Déposer les piles usagées dans des containers de recyclage prévus à cet e�et.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE DES PILES
Le symbole de poubelle à roues avec une croix indique que les batteries (ou accumulateurs rechargeables) ne doivent pas être déposées 
dans les ordures ménagères car ils peuvent contenir des substances qui pourraient être nuisibles pour
l'environnement ou la santé humaine. Ils doivent être mis dans un point de collecte ou de recyclage approprié.

INFORMATIONS IMPORTANTES

• La fonction peut être limitée lorsque le produit est au mode ESSAI.  
• Essuie avec un linge humide et évite le contact de l’humidité avec le compartiment à piles. 
• Glisse l’interrupteur de ta bête à la position « ARRÊT » après utilisation pour conserver la puissance des piles. 

ACTIVITY GARDEN
Âges : 6 à 36 mois
Prière de conserver le reçu comme preuve d’achat.

 - Conserver ces instructions à titre de référence. Avant l’assemblage du produit, ce paquet contient des petites pièces  de 
matériel qui peuvent présenter un risque d’étou�ement, et des bords et des arrondis tranchants. Tenir hors de portée des 
enfants avant l’assemblage complet.
- Ne jamais placer le produit près d’une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant. Ne 
jamais placer le produit près de �ls de téléphone, d’ordinateur ou  d’interphone de surveillance.
-  La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laisser jamais un enfant sans surveillance.
- Ce produit est destiné à des enfants de 6 mois et plus. 

ACTIVITY GARDEN™ (ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)
Ηλικίες 6-36 μηνών

• Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
• Πριν τη συναρμολόγηση, η συσκευασία περιέχει μικρά κομμάτια: υλικό το οποίο αποτελεί κίνδυνο πνιγμού και που μπορεί να 
φέρει αιχμηρές άκρες και σημεία.  Κρατήστε το μακριά από παιδιά μέχρι τη συναρμολόγηση.
• Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς παρακολούθηση.
• Το προϊόν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών και άνω.

• Η λειτουργία του προϊόντος είναι περιορισμένη όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση TRY ME.
• Καθαρίστε το προϊόν με ένα νωπό πανί και κρατήστε τη θήκη μπαταριών μακριά από υγρασία.
• Για συντήρηση των μπαταριών, μετακινείτε το διακόπτη στη θέση OFF μετά τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: 
(Η διαρροή υγρού μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή 
και ζημιά στο προϊόν και τον περιβάλλοντα χώρο. Αν υπάρξει 
διαρροή υγρού μπαταρίας πλύνετε το δέρμα που τυχόν ήρθε σε 
επαφή με αυτό διεξοδικά και προσέξτε να μην έρθει το υγρό σε 
επαφή με τα μάτια, τα αφτιά, τη μύτη ή το στόμα). 
• Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών.
• Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικαθίστανται από ενήλικα. 
• Χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες.
• Δεν πρέπει να μπερδεύετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές 
με καινούργιες μπαταρίες.
• Αφαιρείτε τις παλιές μπαταρίες από το προϊόν.
• Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες εάν το προϊόν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την αναγραφόμενη 
πολικότητα.
• Εάν το προϊόν προκαλέσει ηλεκτρική παρεμβολή απομακρύνετέ το 
από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές. 
• Δεν πρέπει να επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που αναγράφεται στη 
συσκευασία.
• Δεν πρέπει να βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
• Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Κίνδυνος διαρροής ή 
έκρηξης.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τις μπαταρίες. Κίνδυνος πνιγμού.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/EΕ) 
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που 
βρίσκεται πάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία, δηλώνει πως 
το προϊόν στο τέλος του χρόνου ζωής και λειτουργίας του, 
πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από άλλα υλικά απορρίμματα. 
Επομένως, ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει τη 
συσκευή στο τέλος του χρόνου ζωής της στα ειδικά κέντρα 

συλλογής ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνικών απορριμμάτων. Εναλλακτικά, 
(α) ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει τη συσκευή σε σημείο λιανικής με την 
προϋπόθεση ότι θα αγοράσει νέα συσκευή αντίστοιχου είδους σύμφωνα με 
το Άρθρο 5, κόμμα b, (β) ο χρήστης μπορεί να αντικαταστήσει το προϊόν του 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση με την προϋπόθεση ότι αυτό ανήκει στην 
κατηγορία μικρού μεγέθους Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών 
(εξωτερική διάσταση προϊόντος κάτω των 25 εκ.) και θα απευθυνθεί σε 
σημείο λιανικής Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών επιφάνειας 
τουλάχιστον 400m2 σύμφωνα με το Άρθρο 5, κόμμα c. 
Η κατάλληλη συλλογή των συσκευών, η απόρριψή τους ως ανακυκλώσιμα 
υλικά και η επεξεργασία και η απόθεσή τους με βάση τη προστασία του 
περιβάλλοντος, συνεισφέρει στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών στο 
περιβάλλον και στην υγεία, και ενισχύει την ανακύκλωση των υλικών από τα 
οποία είναι κατασκευασμένη η συσκευή. 
Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη επιφέρει τις ποινές 
που ισχύουν βάσει των εκάστοτε κανονισμών και νόμων. 
Για περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με τα συστήματα 
περισυλλογής απορριμμάτων επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Το σήμα με το διαγραμμένο κάδο υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι βλαβερές για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίψτε τις 
εξαντλημένες μπαταρίες στα ειδικά σημεία συλλογής ή εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. 
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