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PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

• Galima naudoti be laido.

• Sukurtas atsakingai, naudojant ekologišką 
perdirbtą dervą.

• Patrauklaus ir unikalaus dizaino, pagamintas iš 
šlifuoto natūralaus akmens.

• Belaidis, maitinamas baterijomis (pridedama 
baterijų krovimo stotelė).

• Nuolatinis arba su pertraukomis (5 minutes 
įjungta, 5 minutes išjungta) veikimas.

• Naudodami su adapteriu, galėsite mėgautis iki  
5 valandų nuolatiniu arba 10 valandų 
pertraukiamu veikimu.

• Naudodami su baterijomis, galėsite mėgautis  
iki 4 valandų nuolatiniu arba 8 valandų  
pertraukiamu veikimu.

• Jaukiai baltos, šiltos ir žydros spalvos apšvietimo 
nustatymai.

• Švelniai užpildo garais iki 25 m2 ploto patalpą, 
vandens talpa 100 ml.

• Automatinis apsauginis išjungimas.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Išorinis dōTERRA Roam Diffuser (Difuzorius) korpusas 
pagamintas iš natūralaus poliruoto ir šlifuoto akmens, dėl 
kurio kiekvienas difuzorius yra unikalus. Likusi difuzoriaus 
dalis pagaminta iš ekologiškos panaudotos ir perdirbtos 
dervos, sustiprinančios paprastą ir natūralų grožį. dōTERRA 
Roam Diffuser (Difuzorius) su integruota didelės talpos 
įkraunama baterija ir kartu pristatoma krovimo stotimi yra 
belaidis ir nešiojamas, tad puikiai tiks bet kuriame namų ar 
biuro kambaryje!

DIFUZORIAUS UŽPILDYMAS
• Naudokite švarų kambario temperatūros vandenį iš 

čiaupo. Įsitikinkite, kad vandens lygis neviršija žymos.
• Įlašinkite 5–12 dōTERRA eterinių aliejų lašus. Norėdami 

stipresnio kvapo, galite įlašinti daugiau aliejaus. 
Išbandykite įvairų aliejų kiekį ir atrasite, koks kiekis jums 
patinka labiausiai.

DIFUZORIAUS VALYMAS
Valymas yra būtinas žingsnis, užtikrinantis, kad difuzoriuje 
nesikaupia aliejaus likučiai, galintys jį sugadinti. Naudinga 
periodiškai išvalyti difuzorių. Norėdami tai padaryti, sekite 
instrukcijas:

1. Įpilkite į difuzorių švaraus vandens iki pusės.
2. Įlašinkite 10 lašų baltojo acto.
3. Leiskite difuzoriui veikti apie 5 minutes, kad vandens ir 

acto mišinys pasiskirstytų po visą prietaisą ir jį išvalytų.
4. Išpilkite visą vandenį.
5. Naudodami acte pamirkytą šluostę išvalykite difuzoriaus 

kampus ir sunkiai prieinamas vietas.
6. Išskalaukite švariu vandeniu.
7. Sausa šluoste kruopščiai išvalykite difuzorių.
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