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Housefly: 
Photograph by Adrian Scottow

Cockroach: 
Photograph by Derek Markham

Ladybug: 
Photograph by Ameli

Bumblebee: 
Photograph by Dave Young

Ant: 
Photograph by Larry Jacobsen

Earthworm: 
Photograph by Dodo-Bird

Termites: 
Photograph by Bernard Dupont

European garden spider: 
Photograph by Chris de Visser

Green vegetable bug: 
Photograph by Sid Mosdell

Damselfly: 
Photograph by Umberto Salvagnin

Firefly: 
Photograph by Terry Priest

European glowworm: 
Photograph by Sam Neal

Silkworm: 
Photograph by Baishiya_白石崖

Rhinoceros beetle: 
Photograph by Steve Slater

June beetle: 
Photograph by ©entomart

Swallowtail caterpillar: 
Photograph by Miala

Millipede: 
Photograph by Aidan Jones

Salamander: 
Photograph by Dan Magneson

Frog: 
Photograph by Dave Young

Toad: 
Photograph by Eli Duke

PHOTO CREDITS:
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Minhoca: 
Apesar de as minhocas não terem 
olhos, conseguem sentir a luz. 
Afastam-se da luz porque ficam 
paralisadas se ficarem expostas à 
luz durante demasiado tempo. 

Mosca doméstica: 
Tipicamente, as moscas 
domésticas fêmeas adultas 
vivem apenas dois meses, 
mas põem até 9000 ovos 
durante este curto período 
de vida.

Barata: 
Uma barata pode viver uma 
semana sem a cabeça. 

Joaninha: 
Os maxilares da joaninha 
mastigam de lado a lado, em 
vez de cima para baixo como 
fazem os maxilares dos seres 
humanos.

Abelhão: 
Ao contrário da maioria das 
abelhas, os abelhões podem 
picar mais de uma vez. 

Formiga: 
As formigas conseguem deslocar-
se muito rapidamente tendo em 
conta o seu tamanho. Se fossem 
do tamanho dos seres humanos, 
poderiam correr tão depressa 
quanto os cavalos de corrida.

Térmite: 
As primeiras térmites 
apareceram na Terra antes dos 
primeiros dinossauros. 

Aranha-de-cruz: 
As aranhas-de-cruz são muitas 
vezes denominadas tecedeiras de 
teias circulares porque as suas 
teias têm a forma de círculos.

Percevejo-verde: 
Estes insetos são muitas vezes 
denominados percevejos-
fedorentos porque libertam 
um odor desagradável como 
mecanismo de autodefesa. 

Donzelinha: 
Apesar de as donzelinhas, hoje  
em dia, medirem raramente mais 
de 5 centímetros de comprimento, 
algumas formas extintas 
estendiam-se até um metro. 
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Pirilampo: 
Cientificamente, estes insetos não 
são classificados como moscas, 
mas antes como escaravelhos. 

Vaga-lume:
Os vaga-lumes são 
escaravelhos cujas barrigas 
se acendem tanto para atrair 
parceiros de acasalamento 
como para afastar potenciais. 
predadores

Bicho-da-seda: 
Nas primeiras quatro semanas 
de vida, um bicho-da-seda cresce 
até 25 vezes o seu tamanho.

Escaravelho rinoceronte: 
Quando perturbados, os 
escaravelhos rinocerontes 
esfregam as asas no abdómen 
para produzir um guincho 
sibilante.

Besouro verde de junho: 
Este inseto chama-se assim 
porque a maioria dos adultos da 
espécie surge em junho.

Borboleta rabo-de-andorinha: 
As borboletas rabo-de-andorinha 
mantêm os predadores à distância 
pelo facto de segregarem 
substâncias químicas com mau 
cheiro e mau gosto.

Centopeia: 
Este inseto tem este nome porque 
a maioria das espécies tem cerca 
de 100 pernas. 

Salamandra: 
Os cientistas já identificaram mais 
de 500 espécies de salamandra. A 
maior parte não mede mais do que 
um lápis de tamanho médio, mas 
uma espécie na China pode crescer 
até ter o comprimento da altura de 
um ser humano adulto.

Rã: 
As rãs largam a pele uma vez 
por semana. Depois, muitas 
vezes, comem a pele morta.

Sapo: 
Como todos os anfíbios, os 
sapos conseguem respirar 
através da pele. 
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Advertências gerais de segurança

• PERIGO DE ASFIXIA! Este produto contém peças pequenas que podem ser engolidas por crianças! PERI-
GO DE ASFIXIA!

• RISCO DE CEGUEIRA! Nunca direcione este aparelho diretamente para o sol ou para perto do sol. RISCO 
DE CEGUEIRA!

• RISCO DE INCÊNDIO! Não sujeite o aparelho – sobretudo as lentes – à radiação solar direta! A compres-
são da luz pode provocar um incêndio.

•  Não desmonte o aparelho! Em caso de defeito, consulte o seu distribuidor especializado. Ele contac-
tará o Centro de Assistência e poderá enviar o aparelho para uma eventual reparação. 

•  Não sujeite o aparelho a temperaturas superiores a 60 °C!

INDICAÇÕES sobre a limpeza
•	 Limpe	as	lente	apenas	com	um	pano	macio	e	sem	fios	(p.	ex.	em	microfibra).	Não	exerça	muita	força	

com o pano, para não arranhar as lente.

ELIMINAÇÃO
Separe os materiais da embalagem. Pode obter mais informações sobre a reciclagem correta nos 
serviços municipais ou na agência do meio ambiente.

Garantia e Serviço 

O prazo de garantia normal perfaz 2 anos e começa no dia da compra. Para usufruir de um prazo de 
garantia	opcional	alargado	tal	como	indicado	no	certificado	de	garantia,	é	necessário	registar-se	no	nosso	
Website. 

Todas as condições de garantia bem como informações sobre o prolongamento da garantia e prestações 
de serviço podem ser consultadas em www.bresser.de/warranty_terms.
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