
3. Přidejte 5–8 kapek svého oblíbeného esenciálního 
oleje a vraťte obě víčka na místo tak, aby logo Young 
Living bylo umístěno přímo nad spínačem zapnutí/
vypnutí. 
4. Zapojte síťový adaptér a stlačte jedním stiskem 
spínač pro zapnutí difuzéru. Dvojí stisk spínače zhasne 
světlo a trojím stiskem difuzér vypnete. 

Čištění
Úplné pokyny viz návod k použití.

Upozornění
•   Uchovávejte mimo dosah dětí. 
• Nepoužívejte destilovanou ani purifikovanou vodu. 
• Veškeré další informace týkající se bezpečnosti a 

péče najdete v návodu k použití difuzéru Dewdrop. 
 
Doplňující produkty
• Bergamotový esenciální olej
• Směs esenciálních olejů Thieves
• Směs esenciálních olejů Purification
• Kolekce olejů Everyday Oils

1 difuzér Dewdrop, 1 adaptér střídavého proudu, 1 návod k použití, 
včetně olejů Lavender (levandulový) a Citrus Fresh (každý po 5 ml).

                                

Věděli jste o tom?
•   Při zcela naplněném zásobníku vody dokáže difuzér Dewdrop fungovat maximálně 4 hodiny.
• Ultrazvukovou frekvencí vznikají vlny rychlostí 1,7 milionu vln za vteřinu, jež uvolňují molekuly esenciálního oleje do vzduchu, a tak 

pomáhají u vás doma nebo v kanceláři vytvořit pohodovou, lázeňskou atmosféru.
• Vodovodní nebo pramenitá voda obsahuje molekuly minerálních látek, které jsou elektricky vodivé a umožňují správné fungování 

difuzéru. Purifikovaná nebo destilovaná voda neobsahuje dostatek těchto molekul minerálních látek, aby mohl difuzér správně 
fungovat.

• Funkce automatického vypnutí umožní jednotce ukončit provoz v případě vyprázdnění zásobníku s vodou.

D i f u z é r  D e w d ro p 
Souhrnné informace o výrobku
Difuzér Dewdrop™ od Young Living je více než 
pouhý rozptylovač vůní, plní rovněž funkci zvlhčovače 
vzduchu a atomizéru v jediném, snadno použitelném 
produktu.
Design difuzéru Dewdrop™, inspirovaný čistotou a 
elegantní dokonalostí kapky ranní rosy, symbolizuje 
nadšené úsilí společnosti Young Living poskytovat 
vysoce kvalitní esenciální oleje. Díky saténově 
lesklému povrchu vydává difuzér Dewdrop měkké, 
hřejivé světlo, které je výborným osvětlením každé 
ložnice. Světlo lze také vypnout, a protože přístroj 
vydává velmi slabý zvuk, ukolébá tento difuzér do říše 
snů i ty, kteří mají lehké spaní!
Difuzér Dewdrop™ s zakázkovým designem, s 
nepřetržitým rozptylem po dobu až čtyř hodin a s 
automatickým vypnutím a ovládáním podle denního 
světla dokáže dodat nádech elegance vašemu 
domovu, kanceláři nebo výstavnímu prostoru, jejichž 
vzduch naplní neodolatelnou vůní esenciálních olejů.

Hlavní výhody a funkce
•   Ultrazvukovou frekvencí vznikají vlny rychlostí 

1,7 milionu vln za vteřinu, jež uvolňují molekuly 
esenciálního oleje do vzduchu.

• Zahrnuje funkce rozptylovače vůní, zvlhčovače 
vzduchu a atomizéru.

• Výkon pokrývající až 30 metrů čtverečních. 

Způsob použití
1. Sejměte vnější víčko tak, že konečky prstů 
sklouznete pod zaoblení, kde se bílý vrcholek stýká 
se základnou. Vrcholek pak lze snadno zvednout ze 
základny. 
2. Sejměte vnitřní víčko a nalijte vodu (z vodovodu 
nebo pramenitou) po červenou rysku maximální vodní 
hladiny; nepřekračujte tuto rysku. 
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