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• Uzlādējams akumulators, tādēļ nav jāuztraucas 
par to, lai tuvumā būtu sienas kontaktligzda.

• Pielāgojama izvade — četras stundas 
nepārtrauktas difūzijas režīms vai līdz astoņām 
stundām periodiskas difūzijas režīms.

• Radīts ar atbildību un izmantojot ekoloģiskus 
materiālus.

• Komplektā pārnēsāšanas ietvars, automobiļa 
adapteris un 24 mēnešu garantija.

• Spilgta, silta gaisma.

PRODUKTA APRAKSTS
Lepazīstinām ar difūzijas ierīci Pilot, kas ir mobila un var 
atrasties jebkurā vietā, kur atrodaties jūs — automobilī, 
darbā vai jebkurā vietā mājās. Ierīce Pilot ir ērta un parocīga, 
un tā ir ideāli piemērota nelielām telpām. Jaunā difūzijas 
ierīce Pilot, kas ir uzlādējama un darbojas četras stundas 
nepārtrauktas difūzijas režīmā vai līdz astoņām stundām 
periodiskas difūzijas režīmā, ļauj lietotājam pielāgot CPTG 
Certified Pure Tested Grade ēterisko eļļu atbrīvošanu gaisā. 
Difūzijas ierīces kompaktais, neitrālais dizains papildina 
jebkuru telpu, kurā atrodas. Difūzijas ierīces komplektā ir 
divu portu USB 2,4 A automobiļa adapteris vienkāršai 
uzlādei un pārnēsāšanas ietvars ceļojumiem.

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 nepieciešams solis, lai nodrošinātu, ka eļļas 
pārpalikumi neuzkrājas jūsu ierīcē, neļaujot tai darboties 
pareizi. Sekmīgai darbībai ir noderīgi difūzijas ierīcei regulāri 
veikt tīrīšanu. 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.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Brīdinājumus un instrukcijas skatīt difūzijas ierīces 
rokasgrāmatā.
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