Difuzér
dōTERRA Roam

INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Vnější plášť difuzéru dōTERRA Roam je vyroben z přírodního
leštěného kamene, takže každý difuzér je jedinečný. Zbylá
část difuzéru je vyrobena z ekologické recyklované pryskyřice,
která podtrhuje jeho jednoduchou, přirozenou krásu. Díky
své výkonné vestavěné dobíjecí baterii a přiložené nabíječce
vám bezdrátový a přenosný difuzér dōTERRA Roam umožňuje
bezprecedentní zážitek z rozprašování. Je ideální pro
jakoukoli místnost v domácnosti nebo v kanceláři!

NAPLNĚNÍ DIFUZÉRU
• Používejte čistou vodu z kohoutku o pokojové teplotě.
Zkontrolujte, zda hladina vody nepřesahuje značku
stanovené hladiny vody.
• Přidejte 5–12 kapek esenciálních olejů dōTERRA.
Pokud chcete, aby byla vůně silnější, přidejte více oleje.
Experimentujte s množstvím oleje, které používáte,
a zjistěte, co vám nejlépe vyhovuje.

ČIŠTĚNÍ DIFUZÉRU

HLAVNÍ VÝHODY
• Umožňuje použití bez kabelu.
• S ekologickým designem šetrným k přírodě
z recyklované pryskyřice.
• Nádherný, jedinečný design přírodního kamene.
• Bez kabelu, bateriové napájení (včetně nabíječky
baterií).
• Umožňuje nepřetržitý i přerušovaný provoz
(5 minut ZAPNUTO, 5 minut VYPNUTO).
• Při napájení adaptérem si můžete dopřát až
5 hodin nepřetržitého provozu nebo 10 hodin
přerušovaného provozu.

Čištění je nezbytným krokem k zajištění toho, aby se v
zařízení nehromadily zbytky oleje, což brání jeho správné
funkci. Doporučujeme, abyste difuzér pravidelně čistili.
Postupujte takto:
1. Difuzér naplňte do poloviny čistou vodou.
2. Přidejte 10 kapek bílého octa.
3. Nechte difuzér běžet asi pět minut, aby se směs vody
a octa rozptýlila po celé jednotce a vyčistila ji.
4. Difuzér zcela vypusťte.
5. Vatovým tamponem namočeným v octu očistěte odolné
skvrny a rohy difuzéru.
6. Opláchněte čistou vodou.
7. Suchým hadříkem difuzér důkladně otřete a osušte.

• Při bateriovém napájení si můžete dopřát až
4 hodiny nepřetržitého provozu nebo 8 hodin
přerušovaného provozu.
• Volba bílého, teplého či azurového světla
• Rozptyluje jemnou mlhu na ploše až 25 m2
a pojme 100 ml vody.
• Automatické bezpečnostní vypnutí.
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