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DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• Kan brukes uten ledning.

• Ansvarlig designet med miljøvennlig,  
resirkulert harpiks.

• Vakker, unik utforming med malt naturstein.

• ledningsløse og batteridrevne alternativer 
(ladestasjon til batteri følger med).

• Tilbyr både kontinuerlig og periodisk drift  
(fem minutter på, fem minutter av).

• Adapterdrevet: opptil fem timer med kontinuerlig 
eller ti timer med periodisk drift.

• Batteridrevet: opptil fire timer med kontinuerlig 
eller åtte timer med periodisk drift.

• Lysinnstillinger: rombelysning, varmt lys og cyan.

• Sprer duft i et rom på opptil 25 m2 og har en 
vannkapasitet på 100 ml.

• Slår seg automatisk av.

PRODUKT BESKRIVELSE
Det ytre skallet på dōTERRA Roam Diffuser er laget av 
polert malt naturstein, noe som gjør at hver enkelt 
duftspreder er unik. Resten av duftsprederen er laget av 
miljøvennlig, resirkulert harpiks, som bidrar til å gi den et 
enkelt, naturlig uttrykk. dōTERRA Roam Diffuser har et 
kraftig, innebygd oppladbart batteri og en medfølgende 
ladestasjon og er dermed trådløs og bærbar – perfekt både 
hjemme og på kontoret!

SLIK FYLLER DU DUFTSPREDEREN DIN
• Bruk rent springvann med romtemperatur. Sørg for at 

vannet ikke går over vannmerket.
• Tilsett 5–12 dråper av dōTERRA eteriske oljer. Du kan 

tilsette mer olje hvis du ønsker en sterkere duft. 
Eksperimenter med oljemengden og finn ut hva som 
fungerer best for deg.

SLIK RENGJØR DU DUFTSPREDEREN
Det er nødvendig å rengjøre duftsprederen, slik at det ikke 
bygger seg opp oljerester som gjør at den ikke fungerer 
som den skal. Det er lurt å rengjøre duftsprederen 
regelmessig. Slik gjør du det:

1. Fyll duftsprederen din halvveis med rent vann.
2. Tilsett 10 dråper hvit eddik.
3. La duftsprederen kjøre i omtrent 5 minutter for å la 

blandingen av vann og eddik spre seg gjennom enheten 
og rengjøre den.

4. Tøm duftsprederen helt.
5. Bruk en bomullsdott dyppet i eddik og rengjør trange 

steder og hjørner i duftsprederen.
6. Skyll med rent vann.
7. Bruk en tørr klut til å tørke av duftsprederen og la den 

tørke godt.
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