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3. Verwijder het deksel van de verstuiver

4. Trek de schakelaar van de ventilatieopening 
omhoog om het te sluiten, zodat er geen water in 
de interne elektronica komt

5. Giet het mengsel van water en etherische olie in 
het waterreservoir. Vul het met water totdat het 
water niveau de rode vullijn bereikt, maar deze niet 
overschrijdt. (Als het water de rode water vullijn 
overschrijdt, zal de verstuiver misschien geen mist 
genereren.)

6. Duw de schakelaar van de ventilatieopening 
omlaag om het te openen

7. Plaats het deksel weer op de verstuiver

8. Steek de stekker van de stroomkabel in de 
ingang van de stroomadapter van de basis van de 
verstuiver

9. Steek de stekker van de adapter in een stopcontact

10. Druk op de knop “ON/OFF (8H)* op de 
afstandsbediening om de verstuiver, LED-licht 
(afwisselend blauw, geel en paars) en de ionisator 
met automatische uitschakeling na 8 uur of 
instellingen aan te passen zoals gewenst, aan te 
zetten. (De afstandsbediening moet binnen 8 
meter van de verstuiver worden gebruikt.)

11. De verstuiver blijft aan tot de geselecteerde 
automatische uitschakelingstijd of totdat het 
waterreservoir leeg is.

P R O D U C T O V E R Z I C H T

Door de combinatie van state-of-the-art ultrasone 
technologie en traditioneel Chinees vakmanschap, zorgt 
de verstuiver van Young Living Rainstone™ voor een 
evenwichtig samenspel van het geaarde element van de 
aarde met de omhullende en rustgevende krachten van 
mist doordrenkt met etherische olie. Gemaakt met een 
prachtige en zeldzame paarse klei dat alleen te vinden is 
in een klein gebied van China, elke Rainstone Verstuiver 
is handgemaakt met behulp van oud vakmanschap 
dat gedurende meer dan 1000 jaar van generatie op 
generatie is doorgegeven .

Het duurt 4-5 uur en tientallen met de hand vervaardigde 
productiestappen om de Rainstone™ te maken – een 
technicus heeft drie jaar ervaring nodig om deze set 
van vaardigheden te perfectioneren. Rainstone™ van 
Young Living heeft robuuste eigenschappen, waaronder 
continue ultrasone verspreiding op 1,7 miljoen golven 
per seconde; instelbaar op 1, 2, 3, 6 en 8 uur met 
automatische uitschakeling; vijf zachte LED-licht-
instellingen (blauw, geel, paars, afwisselend elke kleur, en 
uit); een negatieve ionisator; en een afstandsbediening. 
Het elegante design en de met de hand gemaakte 
artisticiteit van de Rainstone maken het een prachtige 
kunststuk om elk interieur te complementeren en iedere 
ruimte te transformeren in een uitnodigende, met aroma 
gevulde sfeer.

I N H O U D 

1 Rainstone™ Verstuiver, 1 water beker,  
1 afstandsbediening, 1 borstel, 1 stroomdapter

De Rainstone™ Verstuiver wordt geleverd met gratis 5-ml 
flesjes Peppermint en Tangerine etherische oliën.

A F M E T I N G E N

 5 x 5 x 6,69 in. (12,8 x 12,8 x 17 cm)

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

1. Vul de bijgevoegde waterbeker met kraan- of 
mineraalwater op kamertemperatuur. (Gebruik 
geen gezuiverd of gedestilleerd water anders zal de 
verstuiver misschien geen mist genereren.)

2. Doe 8-10 druppels van uw favoriete etherische olie in 
de water beker


