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4. Trageți butonul orificiului de ventilație în sus, pentru 
a-l închide, astfel încât să nu pătrundă apa în 
mecanismul electronic din interior.

5. Turnați apa și amestecul de uleiuri esențiale în 
rezervorul de apă. Continuați să adăugați apă până 
când nivelul apei ajunge la linia roșie de umplere, 
fără să o depășească. (Dacă apa depășește linia 
roșie de umplere, difuzorul ar putea să nu genereze 
vapori.)

6. Apăsați butonul orificiului de ventilație în jos, 
pentru a-l deschide.

7. Puneți capacul difuzorului înapoi.

8. Conectați cablul de alimentare la adaptorul electric 
de pe baza difuzorului.

9. Conectați mufa adaptorului la o priză electrică.

10. Apăsați butonul ”ON/OFF” (PORNIT/OPRIT) (8 
ore) pentru a porni difuzorul, lumina LED (albastru, 
galben și mov, alternativ) și ionizatorul cu închidere 
automată după 8 ore sau ajustați setările așa cum 
doriți. (Telecomanda va fi utilizată pe o rază de 8 
metri față de difuzor.)

11. Difuzorul va funcționa până la ora selectată pentru 
închiderea automată sau până când rezervorul de 
apă se va fi golit.

P R E Z E N T A R E  G E N E R A L Ă  P R O D U S

O combinație între tehnologia ultrasonică de ultimă oră 
și arta tradițională chineză, pulverizatorul Rainstone™ de 
la Young Living asigură o convergență echilibrată între 
elementul pământ, care creează o legătură stabilă cu 
pământul, și puterile învăluitoare și liniștitoare ale vaporilor 
cu infuzie de ulei esențial. Creat dintr-o argilă mov rară și 
fină, care se găsește numai într-o mică regiune din China, 
fiecare pulverizator Rainstone este realizat manual cu 
ajutorul unui meșteșug antic, transmis din generație în 
generație de mai bine de 1.000 de ani.

Realizarea fiecărui Rainstone™ necesită 4-5 ore și câteva 
zeci de etape de fabricație manuală – un set de aptitudini 
pentru completarea căruia fiecare tehnician are nevoie 
de cel puțin trei ani de experiență. Rainstone™ de la 
Young Living are un o serie solidă de caracteristici, inclusiv 
difuzie continuă de ultrasunete la 1,7 milioane de unde 
pe secundă; setări de 1, 2, 3, 6 și 8 ore, cu închidere 
automată; cinci setări de lumină LED slabă (albastru, 
galben, mov, culori alternative și închis); ionizator negativ; 
și telecomandă. Designul elegant și arta execuției 
manuale fac din Rainstone o piesă artistică rafinată, care 
poate desăvârși orice decor și poate transforma orice 
spațiu într-o atmosferă primitoare, plină de arome.

C O N Ţ I N U T 

1 Difuzor Rainstone™, 1 recipient de apă, 1 telecomandă, 
1 perie de curățare, 1 adaptor electric

Difuzorul Rainstone™ este livrat împreună cu sticluțe  
a câte 5 ml de uleiuri esențiale Peppermint (mentă 
piperată) și Tangerine (tangerină), oferite gratuit.

D I M E N S I U N I :

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

M O D  D E  U T I L I Z A R E

1. Umpleți recipientul de apă cu apă minerală sau de 
robinet, la temperatura camerei. (Nu folosiți apă 
purificată sau distilată, pentru că difuzorul nu va putea 
genera vapori.)

2. Adăugați 8-10 picături din uleiul esențial preferat în 
recipientul de apă.

3. Scoateți capacul difuzorului.


