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ASPIRATORUL DE INSECTE 

6 ani + 
 

 
Necesită 4 baterii LR06 (AA), care nu sunt incluse în pachet.  

 
Deschideţi compartimentul de baterii, folosind o şurubelniţă.  

Puneţi bateriile în compartimentul respectiv, respectând 
polii + şi -, marcaţi pe capacul compartimentului. 

Închideţi compartimentul folosind şurubelniţa.  

Bateriile vor fi puse de către un adult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priviţi diagrama pentru a înţelege cum se schimbă bateriile. Bateriile nereîncărcabile nu se vor reîncărca. Bateriile 

reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi reîncărcate; acestea vor fi reîncărcate de către un adult. Nu 

amestecati bateriile standard, alkaline (carbon zinc) cu cele reîncărcabile (nichel cadmiu). Nu amestecaţi bateriile noi 

cu cele vechi. Nu se vor folosi decât bateriile recomandate. Bateriile trebuie inserate conform polarităţii corecte 

(vedeţi diagrama). Scoateţi bateriile din jucărie, dacă nu o veţi utiliza o perioadă mai îndelungată de timp. Terminalele 

de alimentare nu trebuie să fie scurt-circuitate. 

Nu lăsaţi niciodată lupa în soare sau lângă geam.  

Deschideti supapa si alegeti un con nazal (sunt 2 forme).   

Găsiți o insectă, setați viteza de aspirare a aspiratorului de insecte, asezati conul nazal deasupra insectei și apăsați pe 

trăgaci.  
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Insecta? 

 

Insectele au capul, abdomenul (stomacul) si toracele foarte bine 

definite.  

De asemenea, au o carapace și două antene.   

Unele au aripi, dar cel mai important, toate insectele au 6 picioare. 

 
 

          Albina 

Un  stup de albine poate conţine între 10,000 şi 80,000 de albine. Ca şi viespile, 

albinele au un ac, pe care îl folosesc doar pentru a se apăra. Vara albinele se 

hrănesc cu polenul florilor, iar iarna mănâncă miere din stup şi dorm până 

primăvara.  
 

 

          Libelula 
Libelulele au 4-5 cm lungime şi au de obicei culoarea albastră, neagră sau verde. 

Libelulele trăiesc lângă lacuri, iazuri şi cursuri de apă şi se hrănesc cu ţânţari, fluturi 

şi păienjeni. Toamna toate libelulele adulte mor, iar larvele lor îşi petrec iarna în 

apă, înainte de a se transforma în libelule adultă, în primăvară. 
 

 

          Gândacul de foc 
Gândacii de foc au 10 mm lungime.  

Se presupune că coloritul lor în stil african, cu roşu şi negru, este înspăimântător şi 

sperie prădătorii. 

Acești gândaci mănâncă seminţe, insecte moarte şi uneori chiar insecte vii! 
 

Musca 
Sunt peste 4,000 de specii diferite de muște în întreaga lume.  

Muștele au între 5 mm și 8 mm lungime.  

Mănâncă miere, polen, lapte, fructe și carne. 

          Furnica 

Sunt peste 8,000 de specii diferite de furnici în lume. Unele sunt roșii, unele 

înțeapă sau mușcă. 

Furnicile trăiesc în colonii de furnici. Furnicile se anunță una pe alta dacă apare 

vreun pericol, atingând pământul cu abdomenul. 

 

                  Avertismente!  
 

         

Pentru copiii 
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!

Culorile si 
conținutul pot 
varia ușor de la 
o jucărie la alta!       

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


