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5. Häll vatten- och oljeblandningen i vattenbehållaren. 
Tillsätt vatten tills nivån når, men inte överstiger, 
den röda påfyllningslinjen. (Om vattnet överstiger 
den röda påfyllningslinjen kanske doftspridaren 
inte kan alstra imma.)

6. Öppna ventilationshålets omkopplare genom att 
trycka den nedåt

7. Sätt tillbaka locket på doftspridaren

8. Anslut nätsladden till nätadapterns anslutning på 
doftspridarens bas

9. Anslut adapterns kontakt till ett vägguttag

10. Tryck på ”ON/OFF (8H)” på fjärrkontrollen när 
du vill slå på doftspridaren, LED-belysningen 
(omväxlande blått, gult och lila) och joniseraren 
med automatisk avstängning efter 8 timmar eller 
justera inställningarna efter behov. (Fjärrkontrollen 
ska användas inom 7 meter från doftspridaren.)

11. Doftspridaren drivs upp till den automatiska 
avstängningstiden som valts eller tills 
vattenbehållaren är tom.

P R O D U K T S A M M A N F A T T N I N G

Doftspridaren Rainstone™ från Young Living kombinerar 
toppmodern ultraljudsteknik med traditionellt kinesiskt 
hantverk för att ge en balanserad kombination av 
jordelementet samt de omslutande och rogivande 
egenskaperna hos eteriska oljeimmor. Den tillverkas 
av en utsökt och sällsynt lila lera som bara finns i ett 
litet område i Kina och varje Rainstone-doftspridare är 
handgjord med en gammal hantverksteknik som överförts 
från generation till generation i mer än 1000 år.

Det tar 4-5 timmar att tillverka en Rainstone™ och 
det kräver dussintals olika steg som utförs för hand – 
hantverksfärdigheter som det tar minst tre år att lära sig. 
Young Livings Rainstone™ har en uppsättning robusta 
funktioner, bland annat kontinuerlig doftspridning med 
ultraljud på 1,7 miljoner vågor per sekund, inställningar för 
1, 2, 3, 6 och 8 timmar med automatisk avstängning, fem 
LED-inställningar (blått, gult, lila, omväxlande färg och av), 
negativ joniserare och fjärrkontroll. Rainstones eleganta 
design och hantverksstil gör den till ett utsökt litet smycke 
som passar alla inredningar och förvandlar utrymmet till 
en inbjudande, doftfylld miljö.

I N N E H Å L L

1 Rainstone™-doftspridare, 1 vattenskål, 1 fjärrkontroll,  
1 rengöringsborste, 1 nätadapter

Rainstone™-doftspridaren levereras med 5 ml av de 
eteriska oljorna pepparmynta och tangerin. 

M Å T T

 (5 x 5 x 6,69 tum) 12,8 x 12,8 x 17 cm

A N V Ä N D N I N G

1. Fyll den medföljande vattenskålen med 
rumstempererat kran- eller mineralvatten. (Använd 
inte renat eller destillerat vatten, det kan göra att 
doftspridaren inte kan alstra imma.)

2. Tillsätt 8-10 droppar av din favoritolja i vattenskålen

3. Ta bort locket från doftspridaren

4. Stäng ventilationshålets omkopplare genom att dra 
den uppåt så att vatten inte kommer in i de interna 
elektriska delarna


