
PRODUKTINFORMATION

Alla ord med varumärke eller registrerad varumärkessymbol är varumärken eller registrerade varumärken dōTERRA Holdings, LLC

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING

• Kan användas utan sladd.

• Ansvarsfullt utformad med miljövänligt och 
återvunnet harts.

• Vacker, unik design med slipad natursten.

• Trådlösa och batteridrivna alternativ 
(batteriladdningsstation ingår).

• Ger både kontinuerlig och intermittent (5 minuter 
PÅ, 5 minuter AV) doftspridning.

• Med adaptern får du upp till 5 timmars 
kontinuerlig doftspridning eller 10 timmars 
intermittent doftspridning.

• Med batteridrift får du upp till 4 timmars 
kontinuerlig doftspridning eller 8 timmars 
intermittent doftspridning.

• Ljusalternativen är ambient vitt, varmt och cyan.

• Sprider doft i ett rum på upp till 25 m2 och rymmer 
100 ml vatten.

• Automatisk säkerhetsavstängning.

PRODUKTBESKRIVNING
Det yttre höljet på dōTERRA Roam Diffuser är tillverkat av 
naturlig, slipad sten, vilket gör varje doftspridare unik. 
Resten av doftspridaren är tillverkad i ett miljövänligt och 
efter konsumentledet återvunnet harts som gör den enkelt 
och naturligt vacker. Med sitt kraftfulla inbyggda 
laddningsbara batteri och medföljande laddningsstation 
ger dig dōTERRA Roam Diffuser en oöverträffad sladdlös 
och bärbar doftspridning – perfekt för alla rum både 
hemma eller på kontoret!

FYLLA PÅ DIFFUSÖREN
• Använd rent, rumstempererat kranvatten. Se till att 

vattennivån inte överskrider vattenmärket.

• Tillsätt 5 till 12 droppar dōTERRA essentiell olja. Du kan 
tillsätta mer olja för en starkare doft. Experimentera med 
mängden olja och se vad som fungerar bäst för dig.

RENGÖRA DIFFUSÖREN
Rengöring är nödvändigt för att se till att oljerester inte 
samlas i maskinen och förhindrar att den fungerar som den 
ska. Det är en god vana att regelbundet rengöra diffusören. 
Gör på följande sätt:

1. Fyll diffusören halvvägs med rent vatten.
2. Tillsätt 10 droppar vitvinsvinäger.
3. Kör diffusören i cirka 5 minuter så att vatten/

vinägerblandningen sprids i hela enheten och  
rengör den.

4. Töm diffusören helt.
5. Rengör svåråtkomliga ställen och hörn på diffusören 

med en bomullstopp doppad i vinäger.
6. Skölj med rent vatten.
7. Torka diffusören noga med en torr trasa.
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