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GALVENIE IEGUVUMI

• Portatīva lietošana bez vada.

• Atbildīgi izgatavota no videi nekaitīgiem, otrreizēji 
pārstrādātiem sveķiem.

• Skaista, unikāla faktūra, ko rada dabīgs smalcināts 
akmens.

• Bezvadu ierīce ar iebūvētu akumulatoru (iekļauts 
akumulatora uzlādes bloks).

• Izsmidzināšanu iespējams iestatīt nepārtraukti vai 
ar pārtraukumiem (5 min iesl./ 5 min izsl.).

• Ar adapteru — 5 stundu nepārtraukta vai  
10 pārtraukta darbība.

• Ar akumulatoru — 4 stundu nepārtraukta vai  
8 pārtraukta darbība.

• Iespējams izvēlēties baltu, siltu un zilganzaļu gaismu.

• Tverte ar 100 ml tilpumu palīdz piepildīt telpu ar 
aromātu lielumā līdz 25 m².

• Droša automātiska izslēgšanās.

PRODUKTA APRAKSTS
Difūzijas ierīces Roam ārējais apvalks ir izgatavots no 
dabīga, pulēta, smalcināta akmens, kas padara katru 
difūzijas ierīci unikālu. Pārējā difūzijas ierīce ir izgatavota  
no videi nekaitīgiem, otrreizēji pārstrādātiem sveķiem, kas 
papildina vienkāršo, dabisko skaistumu. dōTERRA difūzijas 
ierīci Roam, kam ir jaudīgs iebūvēts uzlādējams akumulators 
un komplektā iekļauts uzlādes bloks, neierobežo vads un to 
var pārvietot — ideāli piemērota lietošanai jebkurā telpā 
mājas vai birojā.

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.
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