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TARANTULĂ RADIOCOMANDATĂ 

6 ani + 
 

 
 

 

 

 

Necesită o baterie tip 1 6LR61 (9V) și 4 baterii LR06 (nu sunt incluse). 

Bateriile trebuie schimbate de un adult. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate niciodată. Bateriile reîncărcabile 

trebuie scoase din jucărie înainte de a fi reîncărcate şi reîncărcarea acestora trebuie supervizată de un adult. Nu amestecaţi 

baterii alkaline, standard (zinc carbon) sau reîncărcabile (nichel cadmiu). Nu amestecaţi bateriile noi cu unele folosite. 

Trebuie folosite doar baterii de acelaşi tip cu cel recomandat sau unul similar. Bateriile trebuie introduse conform 

polarizării + -. Atunci când stocaţi jucăria pe o perioadă lungă de timp sau dacă bateriile sunt consumate, scoateţi-le din 

jucărie. Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. 

 

Denumirea de “tarantulă” provine de la numele orașului italian Taranto. De asemenea, este numit păianjen-lup în Franța. 

Mușcătura tarantulei nu este letală pentru oameni. Veninul injectat în om cauzează o uşoară umflătură, urmată de o 

inflamaţie zonală cu mâncărimi şi usturimi care dispar într-un timp relativ scurt. Totuşi muşcătura este pe departe de a fi 

plăcută, cei care au fost muscaţi declară că este relativ dureroasă.  

Păianjenii fac parte din clasa arahnide şi se întâlnesc peste tot în lume. Tarantula este un păianjen mare şi păros. 

Tarantula poate fi întâlnită de la regiunile tropicale până la cele temperate din America de Sud, America Centrală, Mexic, 

Sud Vestul Statelor Unite, Asia, Sudul Europei, Africa şi Australia. 

Majoritatea tarantulelor sunt maro sau negre. Cu toate acestea anumite specii prezintă modele colorate ce variază de la 

albastru, negru cu dungi albe, până la picioare de un albastru metalic şi abdomen portocaliu aprins. Au corpul acoperit cu 

fire de păr foarte scurte şi lucioase.  

Cel mai înfricoşător păianjen nu este deloc mare. În funcţie de specie, corpul măsoară de la 2 la 10 centimetri. Tarantulele 

mari cântăresc aproximativ 90 de grame. 

 

 Controlată prin telecomandă 

 Telecomandă cu raza de 7.5 m 

 Iți ascultă comenzile (sau poruncile)! 

 Folosiți pe suprafață dreaptă, fară impedimente 

 Tarantulă cu membre articulate 

 

 Alegeți un loc în siguranță pentru a vă juca cu tarantula. Nu vă jucați cu ea pe stradă.  

 Evitați apa și spațiile umede pentru a nu afecta electronicele din jucărie. 

 Evitați să o folositi în preajma telefoanelor mobile, spații de înaltă tensiune sau pereți groși, deoarece se 

pot crea interferențe. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Taranto
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Cum să schimbați bateriile? 

 

Telecomandă:  

 

Deschideţi compartimentul pentru baterii cu o şurubelniţă.  

Puneţi bateria 6LR61- 9V în compartiment, aşa cum vă indică semnele + şi -.  

Înşurubaţi capacul. 

 

Tarantulă: 

 

Deschideţi compartimentul pentru baterii cu o şurubelniţă.  

Puneţi 4 baterii în compartiment şi înşurubaţi capacul. 

 

        ÎNAINTE/ÎNAPOI/STÂNGA/DREAPTA 

 

Acest produs este în conformitate cu directiva 1999/5/EC a 

Parlamentului European și al Consiliului din 9 Martie 1999 în legatură cu 

echipamentele radio și de telecomunicatii (ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 

300 220-2, ETSI EN 301 489-1 and ETSI EN 301 489-3).  

 
 
Avertismente! 
 

 
 
 
 
 
 

 

            

Pentru copii mai 
mari de 6 ani!

Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 36 de 
luni, datorita părților mici conținute, care pot 

fi înghițite!
Pericol de sufocare!

 

Vă rugăm sa citiți cu atenție si să respectați instrucțiunile de utilizare şi siguranță! 

Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor si recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole. 

A se utiliza sub supravegherea unui adult. 

 

 


