
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: ThermaCELL Plus szúnyogirtó lap (ThermaCELL Plus párologtató 

készülékekhez) 

  2. Gyártja:  

  2.1. ThermaCELL
®

 Plus párologtató készülékek: The Schawbel Corporation (Bedford, 

Massachusetts, USA) 

  2.2. ThermaCELL
®

 Plus szúnyogirtó lap: Zobele Holding S.p.A. (Trento, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: TTakács Kft., 1106 Budapest, Maglódi út 12/B. 

  4. Engedély száma: JKF/18534-3/2015. 

  5. Terméktípus és minősítés:  
  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer  

  6. Hatóanyaga: 21,97% d-alletrin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Világoskék színű, 33x48 mm méretű, 2,3 gramm tömegű, impregnált cellulóz lap. A 

piezoelektromos elven működő ThermaCELL
 
Plus párologtató készülékekbe helyezett lapból a 

hatóanyag hő hatására szabadul fel. 

  8. Csomagolás: 

Az egyedileg csomagolt lapok az alábbi módokon, címkefelirattal ellátott kartondobozban 

elhelyezve kerülnek forgalomba: 

– ThermaCELL Plus készülékekkel együtt: 3 db lap + 1 db bután patron, 

– ThermaCELL Plus lámpával együtt: 3 db lap + 1 db bután patron 

– utántöltésre 4 db lap + 4 db bután patron,  

12 db lap + 4 db bután patron, illetve 

30 db lap + 10 db bután patron. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól 

számítva 4 évig használható fel. 

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Szabadban, a ThermaCELL Plus (hordozható és lámpás) készülékekbe helyezve, szúnyogok 

elpusztítására és elriasztására alkalmas. 

11. Használati utasítás: 

11.1. A ThermaCELL Plus szúnyogirtó lapot és a ThermaCELL Plus párologtató készüléket 

együtt tartalmazó kiszerelés dobozán 

A készülék szélcsendes időben, a szabadban (pl. teraszon, tornácon, kertben) elhelyezve 

használható. A készülék kizárólag a ThermaCELL Plus szúnyogirtó lappal és a mellékelt bután 

patronnal üzemeltethető. 

1. Vegyük ki az egyik lapot a csomagolásából. 

2. Győződjünk meg arról, hogy a készülék ON/OFF gombja kikapcsolt állásban (OFF) van, 

majd a lapot helyezzük be a készülék elülső oldalán lévő műanyag rács alá. 

3. A készülék alsó végén lévő sapkát húzzuk le, illetve a bután patron kupakját távolítsuk el. 

4. A patront helyezzük a nyílásba ütközésig, majd az óra járásával megegyező irányban, 

csavaró mozdulattal rögzítsük a készülékben. Helyezzük vissza a készülék alsó részét. 

5. A készülék ON/OFF gombját váltsuk bekapcsolt állásba (ON), ekkor a bután gáz áramlása 

megindul. 
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6. Várjunk 5-10 másodpercet, majd a START gombot gyorsan egymás után néhányszor (kb. 3-

5 alkalommal) nyomjuk meg. Közben a készülék tetején lévő ablakon keresztül 

ellenőrizzük, hogy az működésbe lépett-e. Ekkor izzó fény jelenik meg. 

7. Ha az izzó fény nem jelenik meg, ellenőrizzük, hogy a készülék bekapcsolt állapotban (ON) 

van-e, valamint hogy a patron ütközésig be van-e csavarva a helyére, illetve nem ürült-e ki.  

Az ellenőrzés után szükség szerint ismételjük meg az előző lépést vagy cseréljük ki a 

patront. 

8. A bekapcsolt készüléket a ráccsal felfelé helyezzük stabil, vízszintes felületre. A rácsot ne 

érintsük meg, mert néhány perc üzemelést követően felmelegszik. A működés során látható 

füst képződhet.  

Ha a készülék működtetésére nincs szükség, az ON/OFF gombot váltsuk kikapcsolt 

állásba(OFF) és várjuk meg, amíg teljesen kihűl. Ezt követően elrakhatjuk. 

A lap 10-30 perc elteltével kezdi kifejteni hatását. Egy lap alkalmazásával egy 21 m
2
 (4,6 m x 

4,6 m) nagyságú területen 4 órán át folyamatosan biztosítható a szúnyogok elpusztítása, illetve 

elriasztása. A lap kékről fehérre történő lassú színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi. A 

fehér színű lapot új lapra kell cserélni. 

Egy bután patronnal a készülék legfeljebb 12 órán át üzemeltethető. Ha a készülék bekapcsolás 

után nem kezd felmelegedni, kapcsoljuk ki, vegyük ki a patront és ellenőrizzük a folyadék 

szintjét. Ha a patron kiürült, cseréljük ki újra. 

Az új lap behelyezése előtt a készülék ON/OFF gombját váltsuk kikapcsolt állásba (OFF) és 

várjuk meg, amíg a készülék teljesen kihűl, majd az új lap úgy helyezzük be, hogy közben a 

régi lapot a helyéről kinyomjuk. 

A lap, utántöltésre, külön is beszerezhető. 

11.2. A ThermaCELL Plus szúnyogirtó lapot és a ThermaCELL Plus lámpával együtt 

tartalmazó kiszerelés dobozán 

A lámpa szélcsendes időben, a szabadban (pl. teraszon, tornácon, kertben) elhelyezve 

használható. A lámpa kizárólag a ThermaCELL Plus szúnyogirtó lappal és a mellékelt bután 

patronnal üzemeltethető. 

1 A lámpa világítását 4 db ceruzaelem biztosítja. Helyezzük az elemeket a lámpa alján lévő 

elemtartóba, majd az ajtaját csukjuk vissza. 

2. Vegyük ki az egyik lapot a csomagolásából. 

3. Győződjünk meg arról, hogy a lámpa ON/OFF gombja kikapcsolt állásban (OFF) van, majd 

a lapot helyezzük be a tetején lévő műanyag rács alá. 

4. A lámpa buráját a piktogramon látható módon emeljük le. 

5. A bután patron kupakját távolítsuk el, majd helyezzük a nyílásba ütközésig, és az óra 

járásával megegyező irányban, csavaró mozdulattal rögzítsük a készülékben. Helyezzük 

vissza a lámpa buráját. 

6. A lámpa fényét a talpánál lévő nyomógomb segítségével kapcsolhatjuk be. A lámpán kétféle 

fényerő állítható be (LO = kisebb fényerő, HI = nagyobb fényerő). A szúnyogok 

elpusztítását és riasztását a működő, de nem világító lámpa is biztosítja. Ha nem kezd 

világítani a lámpa, cseréljük ki az elemeket. 

7. A lámpa ON/OFF gombját váltsuk bekapcsolt állásba (ON), ekkor a bután gáz áramlása 

megindul. 

8. Várjunk 5-10 másodpercet, majd a START gombot gyorsan egymás után néhányszor (kb. 3-

5 alkalommal) nyomjuk meg. Közben a nyomógomb felett ellenőrizzük, hogy a patron 

működésbe lépett-e. Ekkor izzó fény jelenik meg.  

9. Ha az izzó fény nem jelenik meg, ellenőrizzük, hogy a készülék bekapcsolt állapotban (ON) 

van-e, valamint hogy a patron ütközésig be van-e csavarva a helyére, illetve nem ürült-e ki.  
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Az ellenőrzés után szükség szerint ismételjük meg az előző lépést vagy cseréljük ki a 

patront. 

10. A beüzemelt lámpát helyezzük stabil, vízszintes felületre. A rácsot ne érintsük meg, mert 

néhány perc működés után felmelegszik. A működés során látható füst képződhet, ami 

normális. 

Ha a lámpa működtetésére nincs szükség, az ON/OFF gombot váltsuk kikapcsolt állásba 

(OFF), a világítást oltsuk le és várjuk meg, amíg a lámpa teljesen kihűl. Ezt követően 

elrakhatjuk. 

11. Az új lap behelyezése előtt a lámpa ON/OFF gombját váltsuk kikapcsolt állásba (OFF) és 

várjuk meg, amíg teljesen kihűl, majd az új lap úgy helyezzük be, hogy közben a régi lapot 

a helyéről kinyomjuk. 

A lap 10-30 perc elteltével kezdi kifejteni hatását. Egy lap alkalmazásával egy 21 m
2
 (4,6 m x 

4,6 m) nagyságú területen 4 órán át folyamatosan biztosítható a szúnyogok elpusztítása, illetve 

elriasztása. A lap kékről fehérre történő lassú színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi. A 

fehér színű lapot új lapra kell cserélni. 

Egy bután patronnal a készülék legfeljebb 12 órán át üzemeltethető. Ha a készülék bekapcsolás 

után nem kezd felmelegedni, kapcsoljuk ki, vegyük ki a patront és ellenőrizzük a folyadék 

szintjét. Ha a patron kiürült, cseréljük ki újra. 

A 4 db ceruzaelemmel a lámpa világítása a kisebb fényerő mellett legfeljebb 200 órán át, a 

nagyobb fényerő mellett legfeljebb 50 órán át biztosítható. 

A lap, utántöltésre, külön is beszerezhető. 

11.3. A ThermaCELL Plus szúnyogirtó lap utántöltő dobozán 

A szúnyogirtó lap csak a ThermaCELL Plus (hordozható vagy lámpás) párologtató 

készülékekbe helyezve használható. A készülékek üzemeltetésére kizárólag a mellékelt bután 

patron alkalmas. 

1. Vegyük ki az egyik lapot a csomagolásából. 

2. Győződjünk meg arról, hogy ThermaCELL Plus készülék, illetve lámpa kikapcsolt és 

teljesen kihűlt állapotban van majd a lapot helyezzük be a párologtató készülék elülső 

oldalán lévő műanyag rács alá. 

3. A ThermaCELL Plus készülék alsó végén lévő sapkát húzzuk le, illetve a ThermaCELL Plus
 

lámpát nyissuk szét. A bután patron kupakját távolítsuk el és helyezzük a megfelelő 

nyílásba ütközésig, majd az óra járásával megegyező irányban, csavaró mozdulattal 

rögzítsük a készülékekben. Zárjuk vissza a készülékeket. 

4. A készülék ON/OFF gombját váltsuk bekapcsolt állásba (ON), várjunk 5-10 másodpercet, 

majd a START gombot gyorsan egymás után néhányszor (kb. 3-5 alkalommal) nyomjuk 

meg. Közben a készülék tetején lévő ablakon keresztül ellenőrizzük, hogy az működésbe 

lépett-e. Ekkor izzó fény jelenik meg. 

5. Ha az izzó fény nem jelenik meg, ellenőrizzük, hogy a készülék bekapcsolt állapotban (ON) 

van-e, valamint hogy a patron ütközésig be van-e csavarva a helyére. Az ellenőrzés után 

ismételjük meg a 4. lépést. A bekapcsolt készüléket helyezzük stabil, vízszintes felületre. 

6. Ha a készülék működtetésére nincs szükség, az ON/OFF gombot váltsuk kikapcsolt állásba 

(OFF). 

7. Várjuk meg, amíg a készülék teljesen kihűl. Ezt követően a készüléket elrakhatjuk. 

A lap 10-30 perc elteltével kezdi kifejteni hatását. Egy lap alkalmazásával egy 21 m
2
 (4,6 m x 

4,6 m) nagyságú területen 4 órán át folyamatosan biztosítható a szúnyogok elpusztítása, illetve 

elriasztása. A lap kékről fehérre történő lassú színváltozása az elhasználódás mértékét jelzi. 

Egy bután patronnal a készülék legfeljebb 12 órán át üzemeltethető. 

Az új lap behelyezése előtt a készülék ON/OFF gombját váltsuk kikapcsolt állásba (OFF) és 

várjuk meg, amíg a készülék teljesen kihűl, majd az új lap úgy helyezzük be, hogy közben a 

régi lapot a helyéről kinyomjuk. 
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12. Figyelmeztetés: 

Csak a használati utasításban foglaltak szerint használjuk. 

A készülék csak szabadban használható, alkalmazása zárt vagy félig zárt térben (pl. szobában, 

sátorban) tilos! 

A szúnyogirtó lap érintése után meleg, szappanos vízzel mossunk kezet. A készülék 

üzemeltetésekor a hatókörében lévő ételt és italt távolítsuk el vagy takarjuk le. A bekapcsolt 

készüléket ne hagyjuk őrizetlenül. A készüléket ne használjuk szeles vagy esős időben. Az 

üzemben lévő készüléket tilos a ruházatra rögzíteni. Vizes kézzel ne érintsük a készüléket! A 

készüléket működés közben letakarni tilos! 

Gyermek kezébe nem kerülhet! 

A szúnyogirtó lapot élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen kell 

tárolni! Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat. 

A ThermaCELL Plus működéséhez szükséges bután patron túlnyomás alatt áll. Fokozottan 

tűzveszélyes. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még 

üres állapotban is tilos! Maximális tárolási hőmérséklet: 50°C. A készülék utántöltése tilos!  

13. Címkefelirat: 

– a ThermaCELL Plus szúnyogirtó lapot és a ThermaCELL Plus készüléket együtt 

tartalmazó kiszerelés dobozán 

az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.1. és 12. pontját kell feltüntetni; 

– a ThermaCELL Plus szúnyogirtó lapot és a ThermaCELL Plus lámpát együtt tartalmazó 

kiszerelés dobozán 

az Engedélyezési lap 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.2. és 12. pontját kell feltüntetni; 

– a ThermaCELL Plus szúnyogirtó lap utántöltő dobozain 

az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6., 8.,9.,10.,11.3. és 12. pontjait kell feltüntetni. 

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/4492-1/2015. 


