
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Orion Respect szúnyogirtó folyadék 

  2. Gyártja: AC Marca S.A. (L’Hospitalet de Llobregat, Spanyolország) 

  3. Forgalomba hozza: Marca-Ceys Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Gyár u.2.  

  4. Engedély száma: OTH 2268-3/2011. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 1,0% pralletrin 

  7. Csomagolás: 

A 45 ml töltési térfogatú polietilén flakon kétféle módon kerül forgalomba: 

– Orion Respect elektromos párologtató készülékkel együtt: 2 db, 

– utántöltésre, karton dobozban: 1 db. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 

évig használható fel.  

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben, az Orion Respect elektromos párologtató készülékbe helyezve, szúnyogok 

elpusztítására és elriasztására alkalmas. 

10. Használati utasítás: 

10.1. Az Orion Respect elektromos párologtató készülék (Orion Respect szúnyogirtó folyadékot 

is tartalmazó) dobozán 

A készüléket kizárólag a mellékelt Orion Respect szúnyogirtó folyadékkal üzemeltessük. 

1. A műanyag flakon kupakját csavarjuk le és őrizzük meg. A flakont, a tetejével felfelé, 

csavarjuk be a készülékbe. 

2. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a piros 

kapcsológomb felfelé nézzen, illetve a flakon függőleges helyzetben legyen (a készülék 

csatlakozója 90°-kal elforgatható!). 

3. A készüléken lévő piros kapcsológomb segítségével a készülék üzembe helyezhető, illetve 

kikapcsolható. A bekapcsolt készüléken a kapcsoló pirosan világít. A működtetés 

szüneteltetéséhez a készüléket nem kell kihúzni a konnektorból. 

4. Ha a szúnyogirtásra a továbbiakban nincs szükség, a készüléket használat után kapcsoljuk le 

és a csatlakozóból húzzuk ki. A flakont nyomjuk enyhén felfelé, majd csavarjuk ki és a 

kupakjával zárjuk azt le. A folyadék cseréje előtt hasonlóan járjunk el. 

A szúnyogirtó folyadék az üzemelés után kb. 15 perccel kezdi el kifejteni hatását. Egy flakon 

tartalma egy max. 30 m
3
 alapterületű helyiség kezelésekor 45 éjszakára (45x8 óra üzemelésre) 

elegendő. Nagyobb helyiségben több készülék alkalmazása szükséges. 

A folyadék utántöltésre külön is beszerezhető. 

10.2. Az Orion Respect szúnyogirtó folyadék utántöltő dobozán: 

Az Orion szúnyogirtó folyadék kizárólag az Orion Respect elektromos párologtató készülékbe 

helyezve használható. 

1. A műanyag flakon kupakját csavarjuk le és őrizzük meg. A flakont, a tetejével felfelé, 

csavarjuk be a készülékbe. 

2. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a piros 

kapcsológomb felfelé nézzen, illetve a flakon függőleges helyzetben legyen (a készülék 

csatlakozója 90°-kal elforgatható!). 

3. A készüléken lévő piros kapcsológomb segítségével a készülék üzembe helyezhető, illetve 

kikapcsolható. A bekapcsolt készüléken a kapcsoló pirosan világít. A működtetés 

szüneteltetéséhez a készüléket nem kell kihúzni a konnektorból. 
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4. Ha a szúnyogirtásra a továbbiakban nincs szükség, a készüléket használat után kapcsoljuk le 

és a csatlakozóból húzzuk ki. A flakont nyomjuk enyhén felfelé, majd csavarjuk ki és a 

kupakjával zárjuk azt le. A folyadék cseréje előtt hasonlóan járjunk el. 

A szúnyogirtó folyadék az üzemelés után kb. 15 perccel kezdi el kifejteni hatását. Egy flakon 

tartalma egy max. 30 m
3
 alapterületű helyiség kezelésekor 45 éjszakára (45x8 óra üzemelésre) 

elegendő. Nagyobb helyiségben több készülék alkalmazása szükséges. 

11. Figyelmeztetés: 

A szúnyogirtó készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. A készítményt 

élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni! Gyermekek a 

készüléket nem használhatják! Vizes kézzel vagy fémtárggyal ne érintsük a készüléket! 

A készüléket működés közben letakarni tilos! 

12. Címkefelirat: 

Az Orion Respect elektromos párologtató készülék (Orion Respect szúnyogirtó folyadékot 

is tartalmazó) dobozán: 

az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 10.1. és 11. pontját kell feltüntetni; 

Az Orion Respect szúnyogirtó folyadék utántöltő dobozán: 

az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6., 8.,9.,10.,10.2. és 11. pontjait kell feltüntetni; 

Az Orion Respect szúnyogirtó folyadék műanyag flakonján feltüntetendő: 

Orion Respect szúnyogirtó folyadék  Hatóanyaga: 1,0% pralletrin 

Gyártja: AC Marca S.A. (L’Hospitalet de Llobregat, Spanyolország) 

Forgalomba hozza: Marca-Ceys Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Gyár u.2. 

Engedély száma: OTH 2268-3/2011. 

14. OEK szakvélemény száma: 7711/55/2011. DDO 


