
Young Living-logotypen hamnar omedelbart ovanför på/

av-knappen. 

4. Koppla in nätadaptern, och sätt på doftspridaren 

genom att trycka en gång på knappen. Tryck två gånger 

om du vill slå av ljuset och tre gånger för att stänga av 

doftspridaren. 

Rengöring
Se användarhandboken för fullständiga anvisningar.

Var försiktig!
•   Förvaras utom räckhåll för barn. 

• Använd inte destillerat eller renat vatten. 

• För övrig information om säkerhet och underhåll, se 

användarhandboken för Dewdrop. 

Tillbehör
• Eterisk olja av bergamott (Bergamot Essential Oil)

• Tjuvarnas blandning av eteriska oljor (Thieves 

Essential Oil Blend)

•	 Renande	blandning	av	eteriska	oljor	(Purification	

Essential Oil Blend)

• Kollektion: oljor till vardagsbruk (Everyday Oils 

Collection)

1 Dewdrop Doftspridare, 1 nätadapter, 1 bruksanvisning 
Levereras med de eteriska oljorna Lavendel (Lavender) och Citrusfriskt (Citrus Fresh)  

(5 ml av vardera).

Visste du att …?
•   Dewdrop Doftspridare kan användas i som längst 4 timmar från det att vattenbehållaren fyllts helt och hållet.

• Ultraljudsfrekvensen genererar vågor 1,7 miljoner gånger per sekund och släpper ut molekyler av eteriska oljor i luften, så att du 

kan skapa en avkopplande, spa-lik atmosfär hemma eller på kontoret.

• Kran- och källvatten innehåller mineralmolekyler som leder elektricitet, vilket gör att doftspridaren kan fungera som den ska. Renat 

eller destillerat vatten innehåller inte tillräckligt av dessa mineralmolekyler för att doftspridaren ska fungera korrekt.

• Tack vare den automatiska avstängningsfunktionen slås enheten av när vattenbehållaren är tom.

D e w d ro p  D o f t s p r i d a re 
Produktsammanfattning
Young Livings Dewdrop™ Doftspridare gör mer än 

sprider väldoft, och fungerar också som luftfuktare och 

sprayflaska	i	en	enda	lättanvänd	produkt.

Young Livings Dewdrop™ Doftspridare, inspirerad av 

renheten och elegansen i en droppe morgondagg, 

förkroppsligar Young Livings åtagande att leverera 

eteriska oljor av högsta kvalitet. Tack vare den satänglika 

ytfinishen	sprider	Dewdrop	Doftspridare	ett	milt,	varmt	

ljus som gör den perfekt som nattlampa i sovrummet. 

Ljuset kan också slås av, och eftersom ljudnivå är mycket 

låg kan den här doftspridaren hjälpa även den som sover 

lätt att komma till ro.

Dewdrop™ Doftspridare är specialdesignad med upp 

till fyra timmars kontinuerlig användning, automatisk 

avstängning och kontroller för stämningsljus. Den 

ger en känsla av elegans hemma, på kontoret eller i 

utställningslokalen, alltmedan luften fylls av de eteriska 

oljornas behagliga doft.

Främsta fördelar och egenskaper
•   Ultraljudsfrekvensen genererar vågor 1,7 miljoner 

gånger per sekund och släpper ut molekyler av eteriska 

oljor i luften.

•	 Fungerar	som	doftspridare,	luftfuktare	och	sprayflaska..

• Kraftfull effekt inom ett område på upp till 30 

kvadratmeter. 

Användning
1.	Ta	bort	ytterlocket	genom	att	dra	med	fingertopparna	

under kanten mellan den vita, övre delen och basen. 

Överdelen kan sedan lätt lyftas av från basen. 

2. Ta bort innerlocket och tillsätt vatten (kran- eller 

källvatten) tills vattnet når, men inte överstiger, det röda 

maxstrecket för vattennivå. 

3. Tillsätt 5–8 droppar av den eteriska olja du föredrar, 

och sätt sedan på båda locken igen. De ska sitta så att 
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