
3. Lisää 5–8 tippaa haluamaasi eteeristä öljyä. Aseta 
molemmat kannet takaisin paikoilleen siten, että 
Young Living -logo näkyy suoraan virtapainikkeen 
yläpuolella. 
4. Kytke pistoke pistorasiaan ja käynnistä diffuuseri 
painamalla virtapainiketta kerran. Sammuta valo 
painamalla painiketta kahdesti. Sammuta diffuuserin 
virta painamalla painiketta kolmesti. 

Puhdistus
Puhdistusohjeet löytyvät käyttöoppaasta.

Varoitukset
•   Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
• Älä käytä tislattua tai puhdistettua vettä. 
• Lisää turvallisuus- ja huolto-ohjeita löydät 

Dewdrop-käyttöoppaasta. 

Täydentävät tuotteet
• Eteerinen bergamottiöljy (Bergamot)
• Eteerinen öljysekoitus Thieves
•	 Eteerinen	öljysekoitus	Purification
• Everyday Oils -kokoelma

1 Dewdrop Diffuser, 1 laturi, 1 käyttöopas 
Pakkaus sisältää eteeriset öljyt Laventeli (Lavender) ja Citrus Fresh

Tiesitkö?
•   Dewdrop Diffuser toimii neljä tuntia, jos sen vesisäiliö on käytön aluksi täynnä.

• Ultraäänitaajuus luo ääniaaltoja 1,7 miljoonaa kertaa sekunnissa vapauttaen eteeristen öljyjen molekyylejä ilmaan. Diffuuserin 

avulla luot rentouttavaa kylpylätunnelmaa kotiin tai toimistolle.

• Hana- ja lähdevesi sisältää mineraalimolekyylejä, jotka johtavat sähköä ja näin mahdollistavat diffuuserin toiminnan. 

Puhdistettu tai tislattu vesi sen sijaan ei sisällä tarpeeksi mineraalimolekyylejä, jotta laite toimisi oikein.

• Automaattinen katkaisin sammuttaa laitteen virran vesisäiliön tyhjennyttyä.

D e w d ro p  D i f f u s e r
Tuotteen esittely
Young Livingin helppokäyttöinen Dewdrop™ 
Diffuser toimii tuoksudiffuuserin lisäksi myös 
ilmankostuttimena ja sumuttimena.
Young Livingin Dewdrop™ Diffuserin suunnittelussa 
on otettu mallia aamukastepisaran puhtaudesta 
ja eleganssista, ja se heijastelee Young Livingin 
omistautumista tavoitteelleen: tarjota korkealaatuisia 
eteerisiä öljyjä. Dewdrop Diffuserin satiininomaisen 
pinnan läpi kajastava valo on sävyltään pehmeä 
ja lämmin. Diffuuseri sopiikin hyvin valaisimeksi 
yöpöydälle. Valon voi myös sammuttaa, ja 
koska diffuuseri on hiljainen, se siivittää myös 
uniongelmaiset höyhensaarille!
Jopa neljä tuntia yhtäjaksoisesti toimivassa 
Dewdrop™ Diffuserissa on automaattinen katkaisin 
ja ympäristön mukaan toimiva valonsäätö. Se 
tuo kotiin, toimistolle tai näyttelytilaan eleganttia 
tunnelmaa ja täyttää ilman eteeristen öljyjen 
sulotuoksuilla.

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet
•   Ultraäänitaajuus luo ääniaaltoja 1,7 miljoonaa 

kertaa sekunnissa vapauttaen ilmaan eteeristen 
öljyjen molekyylejä.

• Toimii tuoksudiffuuserina, ilmankostuttimena ja 
sumuttimena.

• Laaja toiminta-alue: diffuuseri riittää vapauttamaan 
tuoksua 30 neliömetrin tilaan. 

Käyttöohje
1. Poista ulkokansi liu’uttamalla sormen päät 
valkoisen kannen ja rungon välisen reunan alle. 
Nosta kansi rungon päältä. 
2. Poista sisäkansi ja lisää vettä (hana- tai lähdevettä) 
kunnes veden taso yltää punaiseen merkkiviivaan 
saakka muttei ylitä sitä. 
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