Pilōt™ Diffuser
(Difuzér Pilōt™)

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Predstavujeme difuzér Pilot, prenosný difuzér, ktorý sa dá
použiť všade, kde práve ste - v aute, v práci alebo len tak
okolo domu. Pohodlné a bezproblémový difuzér Pilot je
ideálnym riešením do menších priestorov. Nový difuzér Pilot
je dobíjateľný, so štvorhodinovou nepretržitou difúziou
alebo až s osemhodinovou prerušovanou difúziou,
umožňuje používateľovi prispôsobiť uvoľňovanie
esenciálnych olejov s certifikátom CPTG Pure Tested Grade
do vzduchu. Kompaktný, neutrálny dizajn difúzora je
skvelým doplnkom do každého prostredia. Difuzér Pilot sa
dodáva s dvojportovým USB 2.4A adaptérom do auta pre
ľahké dobíjanie a s prenosným cestovným puzdrom.

PLNENIE DIFÚZERA
• Použite čistú vodu z vodovodu izbovej teploty. Uistite sa,
že hladina vody nepresahuje ukazovateľ.
• Pridajte 5 – 12 kvapiek esenciálnych olejov dōTERRA.
Ak chcete silnejšiu vôňu, môžete pridať viac oleja.
Vyskúšajte rôzne množstvá a zistite, čo vám najviac
vyhovuje.

ČISTENIE DIFÚZERA

HLAVNÉ ÚČINKY
• Má dobíjateľnú batériu, takže sa nemusíte báť,
že nablízku nenájdete zásuvku.
• Upraviteľný výstup - štyri hodiny nepretržitej a až
osem hodín prerušovanej difúzie.
• Zodpovedne vytvorený, s použitím ekologických
materiálov.
• Dodáva sa s prenosným puzdrom, adaptérom do
auta a 24-mesačnou zárukou.
• Jasné, teplé okolité svetlo.

Čistenie je nevyhnutný krok, ktorý zabezpečuje, že sa vo
vašom prístroji nebudú hromadiť zvyšky oleja a brániť
riadnej prevádzke. Difúzer je vhodné pravidelne čistiť.
Postupujte nasledovne:
1. Naplňte difúzer do polovice čistou vodou.
2. Pridajte 10 kvapiek octu.
3. Pustite difúzer a nechajte ho bežať približne 5 minút,
aby zmes octu a vody prešla celým prístrojom a
prečistila ho.
4. Difúzer úplne vyprázdnite.
5. Namočte vatovú tyčinku do octu a vyčistite ňou úzke a
ťažko dostupné miesta difúzera.
6. Vypláchnite čistou vodou.
7. Difúzer utrite suchou handričkou a dôkladne ho osušte.

UPOZORNENIE
Upozornenia a pokyny nájdete v príručke k difúzeru.
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