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Pilōt™ párologtató

• Tölthető akkumulátorral, hogy ne kelljen azon 
aggódnia, van-e a közelben konnektor.

• Egyedi beállítások – négy órán keresztül 
folyamatosan vagy nyolc órán keresztül 
megszakításokkal működő párologtatás.

• Praktikus hordozható tárolóval.

• Felelősségteljes tervezéssel, környezetbarát 
anyagok felhasználásával készítve.

• 24 hónapos jótállással.

TERMÉKLEÍRÁS 
Bemutatjuk a PilotTM párologtatót, egy olyan hordozható 
párologtatót, amelyet bárhová magával vihet – akár a 
kocsijába, akár a munkahelyére, akár egyszerűen otthona 
különböző pontjaira. A praktikus és tiszta Pilot ideális 
választás kisebb terekbe. A tölthető és négy órán keresztül 
folyamatosan vagy nyolc órán keresztül megszakításokkal 
működtethető, új Pilot párologtatóval személyre szabhatja, 
hogyan kerüljenek a levegőbe a CPTGTM (Tanúsított, Tiszta, 
Letesztelt Minőségű) esszenciális olajok. A párologtató 
kompakt, semleges formatervezése miatt bármilyen 
környezetbe remekül illik. A Pilot készülék mellé egy dupla 
USB 2.4A csatlakozós autós töltő is jár a könnyű feltöltés 
érdekében, valamint egy hordozható tároló utazáshoz.

A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE
• Használjon tiszta, szobahőmérsékletű csapvizet. 

Ügyeljen rá, hogy a vízszint ne haladja meg a maximális 
vízszintet mutató jelzést.

• Adjon a vízhez 5–12 cseppet a kiválasztott dōTERRA 
esszenciális olajokból. A még intenzívebb illathatásért 
akár több olajat is használhat. Kísérletezzen a használt 
olaj mennyiségével, és derítse ki, hogyan érheti el a 
legjobb eredményt.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
A tisztítás nélkülözhetetlen annak biztosítása érdekében, 
hogy ne keletkezzen a megfelelő működést már 
akadályozó olajlerakódás a párologtatóban. Ezért időről 
időre érdemes kitisztítani a készüléket. Ehhez kövesse 
az alábbi lépéseket:

1. Töltse meg félig a párologtatót tiszta vízzel.
2. Adjon hozzá tíz csepp fehér ecetet.
3. Kapcsolja be a készüléket kb. öt percre, hogy a 
 vizes-ecetes keverék az egység minden pontját 
 átjárja és megtisztítsa.
4. Ürítse ki teljesen a párologtatót.
5. Egy ecetbe mártott fültisztító pálcika segítségével törölje
 át a készülék nehezebben elérhető pontjait és sarkait is.
6. Öblítse ki tiszta vízzel.
7. Egy száraz ruhával törölje át a párologtatót, és szárítsa
 meg alaposan.

FIGYELMEZTETÉS 
A fi gyelmeztetéseket és az útmutatót a párologtató 
kézikönyvében találja.
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