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• Com bateria recarregável, para não ter de procurar 
tomadas de carregamento.

• Emissão personalizável – quatro horas de difusão 
contínua e até oito horas de difusão intermitente.

• Fabricado responsavelmente com materiais 
amigos do ambiente.

• Inclui um estojo de transporte, adaptador para 
automóvel e garantia de 24 meses.

• Luz ambiente clara e quente.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Apresentamos o Difusor Pilot, o difusor portátil para 
utilizar em todo o lado, no automóvel, no trabalho ou 
simplesmente em casa. Simples e prático, o Pilot é 
perfeito para espaços pequenos. Recarregável, com 
capacidade para quatro horas de difusão contínua ou até 
oito horas de difusão intermitente, o novo Pilot permite ao 
utilizador personalizar a libertação no ar de óleos 
essenciais CPTG Certified Pure Tested Grade. O design 
neutro e compacto do difusor complementa qualquer 
ambiente. O Pilot inclui um adaptador para automóvel 
USB 2.4 A de duas portas para um carregamento fácil e 
um estojo de transporte para viagem.

ENCHER O SEU DIFUSOR
• Utilize água da torneira limpa e à temperatura ambiente. 

Certifique-se de que o nível da água não excede o 
marcador do nível de água.

• Adicione 5-12 gotas de óleos essenciais dōTERRA. Pode 
adicionar mais óleo para um aroma mais forte. 
Experimente com a quantidade de óleo que utiliza e 
verifique o que funciona melhor para si.

LIMPAR O SEU DIFUSOR
A limpeza é um passo necessário para garantir que os 
resíduos de óleos não se acumulam no seu difusor, 
impedindo o respetivo funcionamento correto. Deve limpar 
periodicamente o seu difusor. Para tal, faça o seguinte:

1. Encha o difusor até metade com água limpa.
2. Adicione 10 gotas de vinagre branco.
3. Deixe o difusor executar durante cerca de 5 minutos 

para permitir que a mistura de água e vinagre se 
disperse na unidade e limpe a mesma.

4. Esvazie completamente o difusor.
5. Com um cotonete humedecido com vinagre, limpe os 

locais estreitos e os cantos do difusor.
6. Lave com água limpa.
7. Utilize um pano seco para limpar o difusor e seque 

cuidadosamente.

PRECAUÇÕES
Consulte o manual do difusor para se informar sobre 
precauções e instruções.
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