Aroma-umidificator
dōTERRA Dawn™
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Umidificatorul și difuzorul de arome dōTERRA Dawn™ este
conceput pentru a crea nivelul optim de confort în orice
încăpere. Cu ajutorul modului inteligent „somn”, acum poți
menține nivelul de umiditate ideal pe tot parcursul nopții.
Pregătește mediul perfect pentru un somn odihnitor, pentru
tine și familia ta!

MOD DE CURĂŢARE
Curățarea este un pas necesar pentru a te asigura că nu se
formează depuneri de ulei pe aparat, ceea ce ar împiedica
funcționarea corectă. Periodic, e bine să efectuezi un ciclu de
curățare a umidificatorului. Dacă utilizezi aparatul în fiecare
zi, e bine să efectuezi un ciclu de curățare în fiecare lună.
Pentru aceasta, procedează în felul următor:

BENEFICII PRIMARE
• Se reglează automat pentru a menține cel mai
confortabil nivel de umiditate pe parcursul nopții,
totul într-un mod extrem de silențios.

1. Umple umidificatorul pe jumătate cu apă curată.
2. Adaugă 10 picături de oțet alb.
3. Lasă umidificatorul în funcțiune timp de circa 5 minute,
pentru a permite amestecului de apă și oțet să se
disperseze în întregul aparat și să îl curețe.
4. Scurge complet apa din umidificator.
5. Folosind un bețișor de bumbac înmuiat în oțet, curăță
locurile greu accesibile și colțurile umidificatorului.
6. Clătește cu apă curată.
7. Folosește o cârpă uscată pentru a șterge umidificatorul
până este complet uscat.

• Difuzează continuu până la 22 de ore.
• Se dezasamblează ușor pentru curățare.
• Adaugi apă și uleiuri esențiale fără să fie nevoie
să scoți vreun capac.
• Nivel de zgomot redus.
• Oprire automată de siguranță
• Garanție 2 ani.
• Dimensiuni: 15 x 27 cm
• Capacitate apă: 1,8 l.
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