Difuzér
dōTERRA Roam

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Vonkajší obal difuzéra dōTERRA Roam je vyrobený z
prírodného, lešteného brúseného kameňa, vďaka čomu je
každý difuzér jedinečný. Ostatné časti difuzéra sú vyrobené
z ekologickej recyklovanej živice, ktorá mu dodáva jeho
jednoduchú, prirodzenú krásu. Difuzér dōTERRA Roam vám
prináša vďaka výkonnej zabudovanej nabíjateľnej batérii a
priloženej nabíjacej stanici nevídaný zážitok z bezdrôtového
a prenosného rozptýlenia voňe – skvelý do každej
miestnosti vo vašom domove či kancelárii!

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
• Môže sa používať bez šnúry.
• Navrhnutý zodpovedne s ekologickou
recyklovanou živicou.
• Krásny jedinečný dizajn vďaka brúsenému
prírodnému kameňu.
• Bez kábla a s možnosťou napájania batériou
(súčasťou je nabíjacia stanica batérií).
• S možnosťou nepretržitej a prerušovanej (5 minút
zapnutý, 5 minút vypnutý) prevádzky.
• Pri napájaní adaptérom si môžete vychutnať až
5 hodín nepretržitej alebo 10 hodín prerušovanej
prevádzky.

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.

• Pri napájaní batériou si môžete vychutnať až 4
hodiny nepretržitej alebo 8 hodín prerušovanej
prevádzky.
• S možnosťou upokojujúceho bieleho, teplého
a azúrového svetla.
• Zahalí miestnosť do 25 m2 jemnou hmlou a má
kapacitu na vodu s objemom 100 ml.
• Automatický bezpečnostný vypínač.
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