
• Door etherische oliën te verstuiven kun je op een 
perfecte manier ontspannen en een geurige sfeer van 
rust en balans creëren.

• Drie verstuiverstanden bieden een aanpasbare 
ervaring. Kies voor de hoge stand om ongeveer vijf uur 
onafgebroken te verstuiven. Kies voor de lage stand 
om ongeveer acht uur onafgebroken te verstuiven. 
Kies voor interval om ongeveer tien uur te verstuiven 
(afwisselend één minuut aan/één minuut uit).

• De elf lichtopties kunnen onafhankelijk van de 
verstuiver aan- of uitgezet worden.

• Dit apparaat heeft een flikkerende kaarsoptie.

• De verstuiver biedt verschillende kleurenopties. De 
kleur verandert geleidelijk.

Kenmerken en voordelen

Aanbevolen gebruik

De Desert Mist Diffuser is een verstuiver die handig 
in gebruik is en voorzien is van verschillende functies. 
Dankzij de verschillende verstuiverstanden (hoog, laag 
en interval) kun je tot wel tien uur lang genieten van 
een heerlijk ruikend huis of kantoor. Deze fantastische 
verstuiver biedt elf individuele lichtopties, waaronder 
een flikkerende kaars, zodat je een ervaring kunt creëren 
die bij je stemming past. Inclusief Citronella (5 ml) en 
Orange (5 ml).
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Desert Mist Diffuser

1. Verwijder beide deksels.

2. Vul het waterreservoir tot de vullijn met water op 
kamertemperatuur. Vul niet verder dan de vullijn. Verwijder 
altijd de stekker voordat je water toevoegt of verwijdert.

3. Voeg acht tot tien druppels van een etherische olie naar 
keuze toe.

4. Plaats beide deksels terug. Zorg ervoor dat de groef op 
het binnendeksel uitgelijnd is met de halve cirkel aan de 
zijkant van het reservoir.

5. Steek de stekker in het stopcontact.

6. Druk op de aan-/uitknop om de verstuiver aan te zetten 
(één keer = hoog, twee keer = laag, drie keer = interval).

7. Druk op de lichtknop om de lichtfuncties en kleuren te 
bekijken.



Desert Mist Diffuser

De Desert Mist Diffuser ziet eruit als een elegante vaas. We 
hebben voor dit ontwerp gekozen zodat onze brandpartners 
dit apparaat in huis neer kunnen zetten zonder het interieur 
te verstoren. Maar de verstuiver ziet er niet alleen mooi uit! De 
verstuiverstanden en opties zijn verbeterd en er zijn verschillende 
lichtopties. Dit alles maakt dit een van onze meest veelzijdige 
verstuivers ooit.

Desert Mist Diffuser
Citronella (5 ml)
Orange (5 ml)
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