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Petal Diffuser (Difūzijas ierīce) 2.0

• Blīvā izsmidzināšana palīdz mitrināt gaisu.

• Izsmidzināšanu iespējams iestatīt no 2 līdz 
6 stundām nepārtraukti vai līdz 12 stundām ar 
pārtraukumiem (5 min iesl./ 5 min izsl.)

• Pēc izvēles LED apgaismojums.

• Īpaši smalkas ūdens daļiņas piepilda līdz 33 m2.

• Vienkāršo, no 3 daļām sastāvošo difūzijas ierīci ir 
ērti lietot.

• Stabila, viegla un lieliski piemērota dažādām 
telpām.

PRODUKTA APRAKSTS 
dōTERRA Petal Diffuser (Difūzijas ierīce) ir maza un 
parocīga lietošanā! Relaksējošā izsmidzināšana un maiga 
balta gaisma padara to ideāli piemērotu nakts difūzijas 
izsmidzināšanai. Petal Diffuser (Difūzijas ierīce) arī sniedz 
īpaši smalku, bet blīvu izsmidzināšanu gaisā, ātri un droši 
izdalot ēteriskās eļļas. Augstās kvalitātes, pieejamas cenas 
difūzijas ierīce ir lieliski piemērota gan iesācējiem, gan 
pieredzējušiem ēterisko eļļu lietotājiem, kuri vēlas 
uzticamu, viegli lietojamu ēterisko eļļu difūzijas ierīci.

IZSMIDZINĀTĀJA PIEPILDĪŠANA
• Izmantojiet siltu istabas temperatūras krāna ūdeni. 

Nodrošiniet, lai ūdens līmenis nepārsniegtu ūdens 
līmeņa atzīmi.

• Pievienojiet 5-12 pilienus dōTERRA ēteriskās eļļas. 
Spēcīgākai smaržai varat pievienot vairāk eļļas. 
Eksperimentējiet ar eļļas daudzumu, ko lietojat, un 
atrodies, kas jums vislabāk patīk.

IZSMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA
Tīrīšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka eļļas 
pārpalikumi neuzkrājas ierīcē, neļaujot tai darboties pareizi. 
Ieteicams difūzijas ierīcei regulāri veikt tīrīšanas ciklu. Ja 
ierīci izmantojat katru dienu, ieteicams reizi mēnesī veikt 
tīrīšanas ciklu. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Līdz pusei piepildiet difūzijas ierīci ar tīru ūdeni.
2. Pievienojiet 10 lāses baltā etiķa.
3. Ļaujiet difūzijas ierīcei darboties apmēram 5 minūtes, 

lai ūdens un etiķa maisījums izkliedētos visā ierīcē un 
notīrītu to.

4. Pilnībā iztukšojiet difūzijas ierīci.
5. Izmantojot etiķī samērcētu kokvilnas plāksnīti, notīriet 

difūzijas ierīces šaurākās vietas un stūrus.
6. Izskalojiet ar tīru ūdeni.
7. Izmantojot sausu drānu, noslaukiet difūzijas ierīci un 

kārtīgi nožāvējiet.
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