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Difuzor dōTERRA Volo™

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Superbul difuzor cu ultrasunete dōTERRA Volo™ este 
comercializat în finisaje onyx și tip marmură, perfecte 
pentru orice încăpere din casă sau o clădire de birouri. 
Volo are o parte superioară din piatră de polirășini 
prelucrate manual, cu model diamant personalizat și 
setări de iluminat opționale: fără lumină, lumină caldă 
și lumină chihlimbarie. Acest difuzor unic oferă 
difuzare reglabilă cantitativ și diferite setări de timp, 
astfel încât să poți personaliza difuzarea uleiurilor 
esențiale CPTG™ Grad Testat Pur Certificat.

UMPLEREA DIFUZORULUI
• Folosește apă curată de la robinet, la temperatura 

camerei. Asigură-te că nivelul apei nu depășește 
nivelul maxim.

• Adaugă 5-12 picături de uleiuri esențiale dōTERRA. 
Poți adăuga mai mult ulei dacă vrei să obții un 
parfum mai puternic. Experimentează cu diferite 
cantități de ulei și află care este cantitatea 
potrivită pentru tine.

CURĂȚAREA DIFUZORULUI
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 difuzorului. Pentru 
aceasta, procedează în felul următor:

1 Umple difuzorul pe jumătate cu apă curată.

2 Adaugă 10 picături de oțet alb.

3 Lasă difuzorul 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 difuzor.

5 Folosind un bețișor de bumbac înmuiat în oțet, 
 curăță locurile greu accesibile și colțurile difuzorului.

6 Clătește cu apă curată.

7 Folosește o cârpă uscată pentru a șterge difuzorul 
 până este complet uscat.

Consultă manualul difuzorului pentru a vedea 
atenționările și instrucțiunile.

CARACTERISTICILE PRODUSELOR
• Setări de una, trei și șase ore de difuzare, 

inclusiv la nivelul maxim.

• Până la 14 ore la nivelul cel mai scăzut de 
pulverizare.

• Acoperă până la 28 m2.

• Lumină cu temporizator cu reglare automată a 
intensității luminoase.

• Setări opționale de iluminat ambiental: fără 
lumină, lumină caldă și lumină chihlimbarie.
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