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ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• Vezeték nélkül is használható.

• Felelősségteljesen, környezetbarát, 
újrahasznosított gyantából tervezve.

• Esztétikus, egyedi tervezés, apróra zúzott, 
természetes kőből.

• Vezeték nélküli, akkumulátoros működési opció  
(a töltődokkoló is tartozék).

• Folyamatos és megszakításos (5 percig MŰKÖDIK, 
5 percig LEKAPCSOL) párakibocsátás is választható.

• Hálózatról működtetve folyamatosan 5 órán át 
vagy megszakításokkal 10 órán át tartó 
párakibocsátást biztosít.

• Akkumulátorról működtetve folyamatosan 4 órán 
át vagy megszakításokkal 8 órán át tartó 
párakibocsátást biztosít.

• Hangulatos fehér, meleg és kékeszöld világítási opciók.

• Akár egy 25 m2-es helyiséget is könnyedén megtölt 
párával, 100 ml víz fér el benne.

• Automatikus biztonsági kikapcsolás.

TERMÉKLEÍRÁS
A dōTERRA Roam párologtató külső borítása apróra zúzott 
és simára csiszolt, természetes kőből készül, így minden 
készülék egyedi külsőt kap. A párologtató többi része 
környezetbarát, fogyasztói felhasználás után 
újrahasznosított gyantából készül, ami tovább fokozza a 
készülék letisztult, természetes esztétikumát. A nagy 
kapacitású és tölthető beépített akkumulátorral és 
töltődokkolóval is ellátott dōTERRA Roam párologtató 
újszerű vezeték nélküli, hordozható párologtatási élményt 
nyújt – ezáltal tökéletes bármilyen otthoni vagy irodai 
helyiségben való használatra!

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.
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