
INFORMAČNÝ HÁROK O 
PRODUKTE

VLASTNOSTI PRODUKTU

Difuzér Petal 2.0

• Výdatná produkcia hmly pomáha zvlhčiť vzduch.

• Nastavenie difuzéra na 2 a 6-hodinovú nepretržitú 
a 12-hodinovú prerušovanú prevádzku (5 minút 
zapnutý, 5 minút vypnutý).

• Voliteľné svetlo LED.

• Mimoriadne jemná hmla pokryje priestor až do 33 
m2.

• Jednoduchý 3-dielny difuzér sa ľahko a prakticky 
používa.

• Stabilný, ľahký a ideálny do rôznych miestností.

OPIS PRODUKTU 
Difuzér dōTERRA Petal je malý a používateľsky prístupný! 
Vďaka uvoľňujúcej hmle a mäkkému bielemu upokojujúcemu 
svetlu je ideálny na použitie v noci. Difuzér Petal tiež do 
ovzdušia šíri mimoriadne jemnú a zároveň výdatnú hmlu, 
ktorou rýchlo a bezpečne vypúšťa esenciálne oleje. Tento 
prvotriedny, cenovo dostupný difuzér je skvelý pre nových aj 
skúsených používateľov esenciálnych olejov, ktorí chcú mať 
spoľahlivý difuzér esenciálnych olejov, ktorý sa ľahko používa.

PLNENIE DIFUZÉRA
• 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 DIFUZÉRA
Čistenie je nevyhnutný krok, ktorý zabezpečuje, že sa vo 
vašom prístroji nebudú hromadiť zvyšky oleja a brániť 
riadnej prevádzke. Pravidelne je vhodné pustiť na difuzéri 
čistiaci cyklus. Ak svoj prístroj používate každý deň, raz 
mesačne je vhodné pustiť čistiaci cyklus. Postupujte 
nasledovne:

1. Naplňte difuzér do polovice čistou vodou.
2. Pridajte 10 kvapiek octu.
3. Pustite difuzér a nechajte ho bežať približne 5 minút, 

aby zmes octu a vody prešla celým prístrojom a 
prečistila ho.

4. Difuzér úplne vyprázdnite.
5. Namočte vatovú tyčinku do octu a vyčistite ňou úzke a 

ťažko dostupné miesta difuzéra.
6. Vypláchnite čistou vodou.
7. Difuzér utrite suchou handričkou a dôkladne ho osušte.
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