
• Rozpylanie olejków eterycznych jest doskonałym 
sposobem na odprężenie i stworzenie przyjemnej 
atmosfery ciszy i spokoju.

• Trzy tryby pracy pozwalają dopasować działanie 
urządzenia do oczekiwań: tryb wysoki działa przez 
ok. 5 godzin bez przerwy, tryb niski przez ok. 8 godzin 
bez przerwy, a tryb przerywany przez ok. 10 godzin, 
włączając się i wyłączając co minutę.

• Dyfuzor ma 11 różnych opcji oświetlenia, które mogą 
być włączone lub wyłączone niezależnie od jego pracy.

• Urządzenie posiada romantyczny tryb migoczącej 
świecy.

• Dostępny tryb przejść między kolorami, w którym 
barwa oświetlenia zmienia się co pięć sekund.

Właściwości i korzyści

Sposób użycia

Desert Mist łączy funkcję atomizera oraz dyfuzora 
w  jednym, łatwym w  użyciu produkcie i  oferuje 
różnorodne  ustawienia: tryb wysoki, niski oraz 
przerywany, wypełniając dom lub biuro cudownymi 
zapachami aż do dziesięciu godzin. Ma również 
jedenaście opcji oświetlenia, w  tym tryb migoczącej 
świecy, dzięki czemu możesz dostosować jego działanie 
do swojego nastroju. W  zestawie: Citronella 5  ml 
i Orange 5 ml.
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Desert Mist Diffuser

1. Usuń zewnętrzną i wewnętrzną pokrywę.

2. Wlej wodę w temperaturze pokojowej do odpowiedniego 
poziomu — tak, aby nie przekroczyć linii. Pamiętaj, aby 
odłączyć dyfuzor podczas napełniania oraz opróżniania 
zbiornika wody.

3. Dodaj do wody 8-10 kropli wybranego olejku 
eterycznego.

4. Nałóż obie pokrywy z powrotem na urządzenie; dopasuj 
rowek na wewnętrznej pokrywie do półokręgu z boku 
zbiornika.

5. Podłącz zasilacz do gniazdka.

6. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć dyfuzor (jedno 
naciśnięcie uruchamia tryb wysoki, dwa — tryb niski, 
a trzy — tryb przerywany).

7. Wciśnij przycisk oświetlenia, aby wybrać tryb i kolor.



Desert Mist Diffuser

Dyfuzor Desert Mist przypomina elegancki wazon, który można 
z dumą postawić w swoim domu, nie naruszając harmonii jego 
wystroju. Ale to coś więcej niż tylko piękny dyfuzor: ulepszyliśmy 
jego tryby działania oraz opcje oświetlenia, co czyni go jednym 
z najbardziej wszechstronnych urządzeń, jakie oferuje Young 
Living.

Desert Mist Diffuser
Citronella 5 ml
Orange 5 ml
Zasilacz
Instrukcja obsługi

Historia produktu

Zawartość zestawu


