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Vse besede s simbolom blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja dōTERRA Holdings, LLC.

GLAVNI UČINKI

• Omogoča uporabo brez kabla.

• Odgovorno zasnovan z okolju prijazno reciklirano 
smolo.

• Čudovit, edinstvenega dizajna z mletim naravnim 
kamnom.

• Možnosti brez kabla in z baterijo (vključno s postajo 
za polnjenje baterije).

• Vključuje tako neprekinjeno kot prekinjeno 
delovanje (5 minut vklopljeno, 5 minut izklopljeno).

• Ko ga napaja polnilnik, lahko uživate v izkušnji do 
5 ur neprekinjenega delovanja ali 10 ur 
prekinjenega delovanja.

• Ko ga napaja baterija, lahko uživate v izkušnji do  
4 ur neprekinjenega delovanja ali 8 ur 
prekinjenega delovanja.

• Možnosti svetlobe ambientno bela, topla in cianova.

• Nežno zamegli prostor do 25 m2 in ima 100 ml 
prostornine za vodo.

• Samodejni varnostni izklop.

OPIS IZDELKA
Zunanje ohišje dōTERRA Roam difuzorja je iz naravnega, 
poliranega mletega kamna, zato je prav vsak difuzor 
edinstven. Preostali del difuzorja je iz okolju prijazne 
poporabniške reciklirane smole, ki prispeva k njegovemu 
preprostemu, naravno lepemu videzu. Z močno vgrajeno 
polnilno baterijo in pripadajočim polnilnim priključkom  
vam dōTERRA Roam difuzor prinaša difuzno izkušnjo brez 
primere – brez kabla in prenosna je kot nalašč za vsak 
prostor v vašem domu ali pisarni!

POLNJENJE DIFUZORJA
• Uporabite čisto vodo iz pipe s sobno temperaturo. 

Prepričajte se, da voda ne presega oznake za najvišjo 
raven vode.

• Dodajte 5–12 kapljic eteričnega olja dōTERRA. Za 
močnejšo dišavo lahko dodate več olja. Eksperimentirajte 
s količino olja in ugotovite, kaj vam najbolj ustreza.

ČIŠČENJE DIFUZORJA
Čiščenje je nujen korak za zagotovitev, da se v difuzorju  
ne naberejo ostanki olja, kar bi preprečilo njegovo pravilno 
delovanje. Dobro je, da na difuzorju občasno aktivirate  
cikel čiščenja. To storite tako:

1. Difuzor do polovice napolnite s čisto vodo.
2. Dodajte 10 kapljic belega kisa.
3. Difuzor pustite delovati približno 5 minut, da se 

mešanica vode in kisa razprši po enoti in jo očisti.
4. Spraznite difuzor.
5. Z vatirano palčko, namočeno v kis, očistite ozke  

kotičke difuzorja.
6. Sperite s čisto vodo.
7. S suho krpo temeljito osušite difuzor.
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