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• Akumulator, dzięki któremu nie musisz się martwić 
o znalezienie gniazdka.

• Możliwość dostosowania uwalniania zapachu – 
cztery godziny bez przerwy lub do ośmiu godzin  
z przerwami.

• Stworzony odpowiedzialnie, z wykorzystaniem 
materiałów przyjaznych dla środowiska.

• W zestawie futerał, adapter samochodowy i 
24-miesięczna gwarancja.

• Jasne, ciepłe, nastrojowe światło.

OPIS PRODUKTU
Przedstawiamy przenośny dyfuzor Pilot, który można 
zawsze mieć przy sobie – w samochodzie, w pracy lub w 
domu. Wygodny i bezproblemowy dyfuzor Pilot doskonale 
sprawdza się w małych pomieszczeniach. Nowy dyfuzor 
Pilot można ładować. Umożliwia on także użytkownikowi 
dostosowanie uwalniania olejków eterycznych CPTG 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) bez przerwy przez 
cztery godziny lub z przerwami aż do ośmiu godzin. 
Niewielki rozmiar i neutralny wygląd sprawiają, że pasuje on 
do każdego pomieszczenia. Dyfuzor Pilot wyposażony jest w 
adapter samochodowy z podwójnym gniazdkiem USB 2.4A, 
dzięki czemu można go z łatwością ładować. Do dyfuzora 
dołączono ponadto futerał przydatny w podróży.

NAPEŁNIANIE DYFUZORA
• Stosuj czystą wodę z kranu o temperaturze pokojowej. 

Upewnij się, że poziom wody nie przekracza oznaczenia 
wody.

• Dodaj 5–12 kropli olejków eterycznych dōTERRA. Możesz 
dodać więcej olejku, aby uzyskać mocniejszy aromat. 
Eksperymentuj z ilością używanego oleju i znajdź swoją 
optymalną proporcję.

CZYSZCZENIE DYFUZORA
Czyszczenie jest niezbędnym elementem zachowania 
urządzenia w pełnej sprawności, gdyż gromadzące się w 
urządzeniu resztki oleju uniemożliwiają normalne działanie. 
Dobrą praktyką jest okresowe czyszczenie dyfuzora. Aby to 
zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Napełnij dyfuzor do połowy czystą wodą.
2. Dodaj 10 kropli białego octu.
3. Pozostaw dyfuzor na mniej więcej 5 minut, aby 

mieszanka wody z octem rozpłynęła się po całym 
urządzeniu i oczyściła je.

4. Całkowicie opróżnij dyfuzor.
5. Używając wacika zanurzonego w occie, oczyść ciasne 

miejsca i narożniki dyfuzora.
6. Przepłucz go czystą wodą.
7. Użyj suchej szmatki, aby wytrzeć dyfuzor i dokładnie go 

osuszyć.

UWAGA
Należy zapoznać się z instrukcją dyfuzora.
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