
HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER? 

A Thermacell® gázüzemű egységek 20 m2-es védőzóna létrehozásával taszítják a 
szúnyogokat. A Thermacell® zónás szúnyogriasztó technológia kiküszöböli a krémek vagy 
spray-k szükségességét, és megállítja a szúnyogokat, mielőtt azok kellemetlenséget 
okoznának. 

A gázzal működő Thermacell® 
technológia hővel aktivált 
hatóanyag-lapkát használ, 
hogy láthatatlan, szagmentes 
zónát hozzon létre a 
szúnyogok elleni védelem 
érdekében. A készülékeket 
egy kis gázpatronnal 
működtetik, amely biztosítja a 
párologtatáshoz szükséges 
hőt.  A fedőrács alatt 
található a szabadalmaztatott 
hatóanyaggal átitatott, 
kényelmesen cserélhető 
hatóanyaglemez. A hő 
eloszlatja a szert a levegőben, 
~20 m²-es védőterületet 
képezve. Ez a hatóanyag, az 
Allethrin, egy természetes 
rovarriasztó másolata, amely 
a krizantém növényekben 
képződik. 



A Thermacell® egységek használata nagyon egyszerű. Csak kövesse a 
lépésről lépésre megadott utasításokat. 

Az akár 12 órán át tartó gázpatron és az egyenként 4 órán át tartó hatóanyag-
lemezkék által működtetett Thermacell® átfogó szúnyogvédelmet biztosít! 

FELKÉSZÜLNI! BEKAPCSOLNI! 



HOL HASZNÁLHATOM A THERMACELL TERMÉKEKET? 

A Thermacell® termékek jól működnek olyan kültéri területeken, ahol minimális a légmozgás, például teraszokon, 
udvarokon és kempingekben. A készüléket a talajhoz közel célszerű elhelyezni, szélcsendes helyen az optimális hatás 
érdekében. Ez lehetővé teszi, hogy a rovarriasztószer a lehető legnagyobb területen terjedjen el. A Thermacell 
termékek nem beltéri használatra készültek. 

MILYEN GYAKRAN KELL CSERÉLNI A THERMACELL HATÓANYAGLEMEZEKET? 

A Thermacell® lapkát ki kell cserélni, ha kifehéredik. Minden egyes lapka akár 4 órán át tart folyamatos használat 
mellett. 

HOGYAN TÁROLJAM A KÉSZÜLÉKEMET, HA NEM HASZNÁLOM? 

Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól távol.  A por és a szennyeződések elleni védelem érdekében 
műanyag zacskóba teheti.  Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik, ha hosszabb ideig 
tárolták. 

MILYEN GYAKRAN KELL CSERÉLNI A THERMACELL GÁZPATRONT? 

A Thermacell® gázpatronok legfeljebb 12 órán át tartanak folyamatos használat mellett, és ki kell őket cserélni, ha 
kiürültek. 

HONNAN TUDOM, HOGY A THERMACELL EGYSÉG MŰKÖDIK?  

A készülék tetején lévő narancssárga fény jelzi, hogy a Thermacell® készülék be van kapcsolva. 

HASZNÁLHATOM A THERMACELL-T SZELES IDŐBEN? 

Szeles időben úgy helyezze el a készüléket, hogy a rovarriasztót a szél a kívánt területre vigye.  A Thermacell® 

kevésbé lehet hatékony a nagyon szeles napokon, bár a szúnyogok általában nem mozognak nagy szélben. 

HA FÜSTÖT LÁTOK KIJÖNNI A KÉSZÜLÉKBŐL, AGGÓDNOM KELL?  

Normál működés közben kis mennyiségű füst távozhat az aktív hatóanyaglemezből. 

HASZNÁLHATOM A THERMACELL-T ESŐBEN?  

Ne tegye ki a készülékeket vagy a hatóanyaglemezeket esőnek. Emiatt csökkenhet a hatékonyságuk.  Ha a 
Thermacell® készülék elázik, kérjük, győződjön meg róla, hogy kívül-belül száraz, mielőtt újra használná. 

HOGYAN TISZTÍTSAM A THERMACELL KÉSZÜLÉKET? 

Törölje le nedves ruhával. Soha ne merítse vízbe vagy tisztítószerbe. 

HASZNÁLHATOM A THERMACELL HATÓANYAGÚ LAPKÁKAT TÖBBSZÖR? 

(Vagyis ha egy órán keresztül használok egy lapkát, használhatom-e még három órán keresztül?) 

Igen, a Thermacell® hatóanyagú lapkákat négy órán keresztül is használhatja, és akkor is ugyanolyan hatékonyak 
maradnak.  Ha a felhasználások között hosszabb idő telik el (több nap +), általában azt javasoljuk, hogy a lapkákat a 
felhasználások között fóliába csomagolva vagy lezárt műanyag zacskóban tárolja. 

HOGYAN KELL TÁROLNI A THERMACELL TERMÉKEKET? 

A fel nem használt patronokat hűvös, száraz, gyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen tárolja. A 
berendezéseket és a gázpatronokat hőforrásoktól távol, hűvös, száraz helyen tárolja. 
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