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PRIMÆRE FORDELE

• Muliggør ledningsfri anvendelse.

• Ansvarligt designet med miljøvenligt,  
genanvendt resin.

• Smukt og unikt design, der omfatter slebet 
naturlig sten.

• Ledningsfrie og batteridrevne indstillinger 
(batteriopladningsdock medfølger).

• Inluderer både kontinuerlig og intermitterende  
(5 minutter TÆNDT, 5 minutter SLUKKET) output.

• Med adapteren som strømforsyning fås op til  
5 timers kontinuerligt output eller 10 timers 
intermitterende output.

• Med batteriet som strømforsyning fås op til 4 timers 
kontinuerligt output eller 8 timers intermitterende 
output.

• Indstillinger med omgivende hvidt, varmt og cyant lys.

• Forstøver et rum på op til 25 m2 og har en 
vandkapacitet på 100 ml.

• Automatisk sikkerhedsslukning.

PRODUKTBESKRIVELSE
dōTERRA Roam-forstøverens udvendige skal er fremstillet 
af naturlige, blankpolerede slebne sten, hvilket gør hver 
forstøver unik. Resten af forstøveren er fremstillet af et 
miljøvenligt resin, der er genanvendt efter forbrug, og som 
bidrager til dens enkle og naturlige skønhed. Med et 
kraftfuldt indbygget genopladeligt batteri og medfølgende 
opladningsdock giver dōTERRA Roam forstøveren en hidtil 
uset trådløs og bærbar forstøvende oplevelse – perfekt til 
ethvert rum i dit hjem eller kontor!

SÅDAN FYLDER DU DIN OLIEFORSTØVER
• Brug rent stuetempereret vand fra hanen. Sørg for at 

vandstanden ikke overgår vandmærket.

• Tilføj 5-12 dråber æterisk olie fra dōTERRA. Du kan tilføje 
mere olie for en stærkere duft. Eksperimenter med den 
mængde olie, du bruger, og find frem til det, der fungerer 
bedst for dig.

SÅDAN RENGØR DU DIN OLIEFORSTØVER
Rengøring er et nødvendigt skridt for at sikre, at olierester 
ikke sætter sig fast i din maskine, hvilket kan forstyrre 
funktionen. Det er en god idé at rengøre din forstøver 
jævnligt. Gør det på følgende måde:

1. Fyld din olieforstøver halvt med rent vand.
2. Tilføj 10 dråber hvid eddike.
3. Lad olieforstøveren køre i omkring 5 minutter for at give 

blandingen af vand og eddike mulighed for at løbe 
igennem enheden og rengøre den.

4. Tøm olieforstøveren fuldstændig.
5. Rengør smalle passager og hjørner på olieforstøveren 

med en vatpind dyppet i eddike.
6. Rens efter med rent vand.
7. Brug en tør klud til at tørre olieforstøveren grundigt af med.
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