
• Eterinių aliejų garinimas yra puikus būdas 
atsipalaiduoti ir sukuria aromatais praturtintą 
ramybės ir harmonijos atmosferą.

• Siūlomi 3 veikimo režimai, tam kad susikurtumėte 
norimą atmosferą – aukštu režimu veikia apytikriai 
5 valandas iš eilės;  žemu režimu veikia apytikriai 8 
valandas iš eilės; kintamu režimu veikia apytikriai 10 
valandų su pertraukomis (1 minutę įjungtas, 1 minutę 
išjungtas).

• 11 skirtingų šviesos funkcijų, kurios gali būti įjungtos ar 
išjungtos, nepriklausomai nuo garintuvo veikimo.

• Garintuve įdiegtas viliojančio žvakių mirgėjimo režimas.

• Taip pat veikia šviesų ciklo režimas, kuris reiškia, kad 
spalvos keičiasi palaipsniui.

Privalumai ir ypatybės

Rekomenduojamas naudojimas

„Desert Mist“ garintuvas veikia kaip atomizatorius ir 
aromato purkštuvas viename paprastame naudoti 
produkte. Jis veikia aukštu, žemu arba kintamu režimu 
tam, kad užpildytų jūsų namus palaiminga atmosfera, 
išliekančia iki 10 valandų. Šis nuostabus garintuvas 
taip pat siūlo 11 individualių šviesų nustatymų, įskaitant 
žvakės blyksėjimą, taigi jūs galite rinktis priklausomai 
nuo savo nuotaikos. Pridedami aliejai „Citronella“ (5 ml) 
ir „Orange“ (5 ml).

 Item no. UK Plug: #27980 |  EU Plug: #27981  

„Desert Mist“ garintuvas

1. Nuimkite išorinį ir vidinį dangtelius.

2. Įpilkite kambario temperatūros vandens iki nurodytos 
linijos, tačiau ne daugiau. Pripildydami ar išpildami 
vandenį iš indo, visuomet įsitikinkite, kad garintuvas būtų 
išjungtas iš elektros lizdo.

3. Įlašinkite 8–10 pasirinkto eterinio aliejaus lašų.

4. Uždėkite atgal abu dangtelius; pritaikykite vidinio 
dangtelio griovelį prie indo šono pusrutulio.

5. Prijunkite maitinimo adapterį į elektros lizdą.

6. Vienu paspaudimu įjungsite aukštą režimą, dviem 
paspaudimais - žemą režimą, trimis paspaudimais - 
kintamą režimą.

7. Spauskite šviesos mygtuką, jei norite keisti spalvų ir 
šviesų režimus.



„Desert Mist“ garintuvas

„Desert Mist“ garintuvo dizainas primena elegantišką vazą 
- specialiai sukurta, jog papuoštų bet kurių namų dekorą. 
Tačiau sukūrėme ne tik gražų garintuvą: patobulinome veikimo 
laiką ir funkcijas bei skirtingus apšvietimo režimus - tai vienas 
universaliausių „Young Living“ garintuvų.

„Desert Mist“ garintuvas
„Citronella“ (5 ml) kvapiųjų citrinžolių eterinis aliejus
„Orange“ apelsinų eterinis aliejus (5 ml)
Maitinimo adapteris
Instrukcijos

Produkto informacija

Turinys


