Handleiding
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt
en bewaar deze instructies. Deze handleiding is vanuit het Engels vertaald door
Dutch-Headshop.

* Vertaald door Dutch-Headshop
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1. Productoverzicht, leveringsomvang

Handleiding

Oplader

1 set reserve
zegelringen

Kruidenmolen
Schoonmaakborstel

3 stuks. Reserve
screen / gaasjes

Vulhulp

Vloeibare ‘’pad’’

MIGHTY Vaporizer onderdelen:

(optioneel accessoire: 12 Volt auto
oplader)
Controleer of alle componenten in de
verpakking zitten. Is dit niet het
geval? Informeer het Storz & Bickel
Service Center of Dutch-Headshop.

Mondstuk

Vulkamer
Afkoel unit

Actueel temperatuur scherm

In het geval van technische
problemen, vragen over het apparaat,
reparaties, garantieclaims
en het weggooien van het apparaat,
dienen de klanten in de VS en
Canada contact op te nemen met het
volgende adres:
Storz & Bickel America, Inc. · 1078
60th Street, Suite A · Oakland, CA
94608

Temperatuur verlaag
knop

Typeplaatje (aan
de achterkant)

Ingesteld
temperatuurscherm

AAN / UIT-knop

Alle andere klanten dienen contact op
te nemen met dit adres:
Storz & Bickel GmbH & Co. KG · In
Grubenäcker 5-9 · 78532 Tuttlingen,
Germany

Temperatuur verhoog
knop

Oplaadindicator scherm

Oplaadaansluiting

Vulkamerhulpstuk
(onder het typeplaatje)

Of
Dutch-Headshop
https://www.dutch-headshop.nl/contact
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2. Uitleg van symbolen, veiligheidsaanbevelingen
Lees de volgende veiligheidsaanbevelingen grondig door
voordat u het apparaat gebruikt. Deze gebruiksaanwijzing is een
belangrijk onderdeel van de Vaporizer en oplader. Deze dient
verstrekt te zijn aan de gebruiker. Ook is de Nederlandse
handleiding te vinden op de website van Dutch-Headshop.
De instructies die beschreven zijn in deze handleiding dienen
voor gebruik goed te zijn bestudeerd en gevolgd te worden. Zij
zijn extreem van belang om de veiligheid te garanderen tijdens
de installatie, het gebruik en onderhoud van de Vaporizer en de
oplader.
Bewaar deze brochure alstublieft op een veilige plaats voor
toekomstige referentie. U kunt de huidige instructies downloaden
voor gebruik voor de CRAFTY op www.storz-bickel.com.

Nationally Recognized Testing Laboratory:
aanvullende vereisten van UL 499 en CAN / CSAC22.2 No. 64 zijn getest op basis van EN 60335-1.

Geteste veiligheid en productie is gecontroleerd
door TUEV SUED Duitsland

Voorzichtig! Hete oppervlakten.
Raak geen metalen onderdelen aan!

Hou weg van zonlicht!

Bescherm tegen vocht en vocht.

Gelijkstroom

Uitleg van de symbolen
De volgende symbolen hebben betrekking op de
voedingsadapter:
Volg deze instructies zorgvuldig op!
Safety Categorie II-apparaat
Veiligheidsaanbevelingen!
Om lichamelijk letsel en schade aan de apparatuur te
voorkomen, is het verplicht om de instructies op te volgen
die met dit symbool zijn gemarkeerd.

UL-herkende componentmarkering: dit symbool
geeft aan dat de overeenkomstige apparaten
worden vermeld door UL.

Opmerking / Tip
Dit symbool geeft u altijd technische informatie of nuttige
tips over de verdamper.

Beperking van het gebruik door bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronisch
apparatuur

Symbool van de fabrikant - de naam en het adres van de
fabrikant staan naast dit symbool vermeld. Ook kunt u te
allen tijde contact opnemen met Dutch-Headshop.

Efficiëntieniveau 5
Efficiëntie van de stroomadapter

Het apparaat is na 13 augustus 2005 geïntroduceerd. Het
mag niet met het normale huishoudelijke afval worden
weggegooid. Het kruis over de vuilnisbak heen geeft aan
dat dit apparaat afzonderlijk moet worden weggegooid.
Het apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare lithiumionbatterij die moet worden ontladen (leeg zijn) voordat
deze wordt weggegooid.

Symbool voor FCC-conformiteitsverklaring
(goedkeuring van elektromagnetische
interferentie in de VS)
Apparatuur met dit symbool mag alleen in huis
worden gebruikt (droge omgeving).

EU-conformiteitssymbool:
De fabrikant bevestigt met dit symbool dat het product
voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en
normen.
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Veiligheidsaanbevelingen
- Het verpakkingsmateriaal (plastic tassen, dozen, enz.) moeten
buiten het bereik van kinderen blijven, aangezien het voor hen
een potentieel gevaar vormt.
- Mensen die hulp nodig hebben, moeten voortdurend onder
toezicht staan tijdens het gebruik van dit apparaat. Dergelijke
personen onderschatten vaak gevaren (b.v. wurging met de
USB-kabel van de voedingsadapter), wat resulteert in letsel.

- Het is levensgevaarlijk wanneer er bij het openen van de
voedingsadapter de actieve componenten en verbindingen
zichtbaar zijn.
- De Vaporizer mag nooit worden gerepareerd of vervoerd
wanneer de oplader is aangesloten.
- De Vaporizer en de stroomadapter (oplader) mogen nooit
worden gebruikt als de USB-kabel van de stroomadapter defect
is.

- Het apparaat bevat kleine onderdelen die de luchtwegen kan
blokkeren en leidt tot verstikkingen. Zorg er daarom voor dat je
altijd de verdamper en accessoires buiten het bereik van baby’s
houdt.

- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.

- Gebruik alleen tijdens het opladen van de batterij de
stroomadapter die wordt meegeleverd met de verdamper of de
12 Volt auto-oplader; verkrijgbaar als accessoire van Storz &
Bickel. Het gebruik van producten van andere bronnen kan de
accu beschadigen.

- De ventilatiesleuven en de heteluchtuitlaat van de verdamper
mogen tijdens gebruik en tijdens het afkoelen niet worden
afgesloten of geblokkeerd.

- Als u zich zorgen maakt, vraag dan een specialist om te
controleren of het elektrisch systeem in overeenstemming is
met de lokale veiligheidsvoorschriften.
- Als er problemen zijn tijdens de bediening, trek onmiddellijk de
voedingsadapter uit het stopcontact.
- De USB-kabel van de voedingsadapter moet geheel worden
uitgerold (vermijd oprollen en de kabels over elkaar leggen).
Het mag niet worden blootgesteld aan enige impact en moet
buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Het mag niet
bewaard worden in de buurt van vloeistoffen of warmtebronnen
of beschadig worden. Wikkel de USB-kabel van de stroom
adapter niet te stevig vast en trek hem ook niet over scherpe
kanten en randen; verpletter of knik de kabel nooit. Als de USBkabel beschadigt terwijl op het lichtnet is aangesloten, neem
dan contact op met ons servicecentrum om het te laten
vervangen. Probeer het nooit zelf een USB-kabel van de
voedingsadapter te repareren.
- Het gebruik van meerdere stopcontacten en / of verlengkabels
wordt niet aanbevolen. Echter, als dit absoluut noodzakelijk is,
kan dit alleen met producten met een kwaliteitscertificaat (zoals
UL, IMQ, VDE, + S enz.) worden gebruikt; mits het
gespecificeerde vermogen het vereiste vermogen (A = Ampère)
van de apparaten die verbonden zijn overschrijdt.
- Na het gebruik moet de Vaporizer worden geplaatst op een
stabiel, plat oppervlak. Het dient gebruikt te worden op een
voldoende afstand van warmtebronnen (ovens, kachels, open
haarden) en op locaties waar de omgevingstemperatuur niet
kan dalen onder + 5 ° C (+ 41 ° F). Bewaar de Vaporizer en de
voedingsadapter in een droge plaats die beschermd is tegen de
gevolgen van het weer. Ook dient hij buiten het bereik van
kinderen of ongekwalificeerde personen te blijven. Het kan niet
worden gebruikt op vochtige locaties (zoals badkamers etc.).
- Gebruik de Vaporizer niet in de buurt van brandbare
voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden of papier.
- Houd de Vaporizer en voedingadapters weg van huisdieren
(bijv. hamsters of muizen) en andere dieren die de isolatie van
de USB-kabel van de voedingsadapter zouden kunnen
beschadigen.

- Laat de Vaporizer niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
Schakel na gebruik het apparaat uit.

OPPASSEN! HEET
OPPERVLAKTE!

- De vulkamer is gemaakt van metaal; raak het niet aan
wanneer het heet is.
- Ontkoppel de voedingsadapter (oplader) van de aansluiting
om het te kunnen reinigen. De Vaporizer en de
voedingsadapter mogen alleen met een droge doek - of een
(licht) vochtige doek als dit absoluut noodzakelijk is - worden
gereinigd. Dompel de verdamper of de adapter nooit onder in
water of een andere vloeistof en reinig deze niet met directe
stralen water (bijv. uit de kraan) of stoom.
- De Vaporizer en de voedingsadapter mogen niet worden
gebruikt in vochtige of natte omstandigheden.
- Stel de verdamper of de lichtnetadapter niet bloot aan regen.
Niet gebruiken in de badkamer of boven het water.
- Raak de verdamper of de oplader nooit aan met natte of
vochtige delen van de lichaam.
- Gebruik de verdamper of de adapter nooit als deze nat of
vochtig is. Als de Vaporizer of de stroomadapter nat wordt,
moet deze door ons servicecentrum worden gecontroleerd op
schade aan de elektrische componenten. Meer weten? U kunt
ook contact opnemen met Dutch-Headshop.
- Niet gebruiken in een atmosfeer met explosiegevaar of
ontbranding.
- Laat de verdamper of de voedingsadapter nooit door kinderen
of onbevoegde personen gebruikt worden.
-Gebruik alleen originele Storz & Bickel-accessoires en
reserveonderdelen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor eventuele schade of persoonlijk
letsel dat veroorzaakt is door
ongepast, onjuist of onverantwoord
gebruik.

- De verdamper en voedingsadapter mag alleen worden
gerepareerd door ons service Centrum. Onjuist uitgevoerde
reparaties zonder het gebruik van originele reserveonderdelen
kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker.
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3. Het beoogde gebruik
De MIGHTY Vaporizer geeft geuren of aroma's vrij van de hieronder vermelde kruiden en
andere plantmaterialen. Deze aromatische stoffen komen vrij bij verdamping door de
verwarmde lucht en kan direct worden geïnhaleerd.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen verdampende kruiden. Het
gebruik van andere stoffen kan een gezondheidsrisico zijn. De MIGHTY-verdamper is niet
bedoeld voor medische / therapeutische doeleinden.

4. Overzicht van planten
Hieronder staat een overzicht van de planten die geschikt zijn voor verdamping in de
MIGHTY Vaporizer. De aroma's en geuren van de hieronder vermelde plantmaterialen
kunnen verdampt worden. *
Elk ander gebruik is ongepast en mogelijk gevaarlijk. Informatie en up-to-date nieuws over
de planten die geschikt zijn voor verdamping zullen worden gepubliceerd op www.storzbickel.com. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Dutch-Headshop via
https://www.dutch-headshop.nl/contact.
Plantnaam

Botanische naam

Eucalyptus

Globulus van
eucalyptus
(Eucalyptus
globulus)
Humulus lupulus
Matriarca
chamomilla
Lavandula
angustifolia
Melissa officinalis

Hops
Kamille (Chamomile)
Lavender
Citroenbalsem
(Lemon balm)
Salie (Sage)
Tijm (Thyme)

Salvia officinalis
Thymus vulgaris

Gedeelte van de
plant dat gebruikt
kan worden
De bladeren

Temperatuur
instellingen

De kegels
De bloesems

154°C (309°F)
190°C (374°F)

De bloesems

130°C (266°F)

De bladeren

142°C (288°F)

De bladeren
Het kruid

190°C (374°F)
190°C (374°F)

Waarschuwing
Raadpleeg uw arts of apotheker als u medische zorgen
heeft. Het is mogelijk dat sommige planten allergische
reacties kunnen veroorzaken voor de gebruiker. Als dit
gebeurt, is het dringend aanbevolen om af te zien van
verder gebruik van dergelijke planten.
Gebruik alleen de plantdelen die zijn beschreven in
bovenstaande lijst en die geverifieerd zijn volgens de
voorschriften van de Europese Unie of enige andere
farmacopee met betrekking tot de echtheid, zuiverheid en
pathogene kiemen. De aankoop van dergelijke planten of
plantendelen kan in apotheken. *

130°C (266°F)

Het is belangrijk om de volgende instructies op te volgen om
de MIGHTY Vaporizer op de best mogelijke manier in te
stellen met het gekozen plantmateriaal om de beste ervaring
eruit te halen.
* Deze verklaring is niet geëvalueerd
door de FDA. De MIGHTY-verdamper
is geen medisch hulpmiddel en is niet
bedoeld om te diagnosticeren, behandelen, genezen of
voorkomen van een ziekte.
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5. Factoren die verdamping beïnvloeden

De hoeveelheid aroma's en geuren die
worden vrijgegeven kan worden beïnvloed
door de volgende factoren:
1. Kwaliteit: de hoeveelheid aroma of geur in
het respectieve plantaardig materiaal dat
verdampt kan worden.
2. Hoeveelheid: de hoeveelheid verdamping
van het materiaal in de vulkamer.
3. Oppervlak: hoe beter de plant in de grond
zit, hoe groter het oppervlak is en hoe meer
aroma's en geuren kunnen worden
vrijgegeven tijdens de verdampingscyclus.
4. Temperatuur: hoe hoger de temperaturen,
hoe meer aroma's en geuren zullen worden
vrijgegeven per keer.

Let op: het verhogen van de temperatuur
zou het laatste redmiddel moeten zijn, omdat
plantaardig materiaal meer geroosterd gaat
smaken bij hogere temperaturen.
Omdat de plantaardige ingrediënten worden
vrijgegeven op een zachte manier, kan de
verdampingscyclus worden herhaald met de
dezelfde inhoud in de vulkamer. Afhankelijk van
de beschreven vier factoren kan de inhoud van
de vulkamer meerdere keren worden hergebruikt
tot de aroma's en geuren volledig zijn
vrijgegeven.
Als er geen damp meer wordt geproduceerd op
de hoogste temperatuur, betekent dit dat het
verdampingsmateriaal volledig is uitgeput. Het
dient te worden vervangen door nieuw materiaal;
dit zorgt voor het beste resultaat van het aroma.

6. De MIGHTY Vaporizer
Uitpakken
De doos met de Vaporizer wordt stevig
verpakt door Dutch-Headshop en bevat alle
benodigde onderdelen van de vaporizer en
een gebruiksaanwijzing. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor
toekomstig gebruik.
Haal de verdamper en zijn accessoires uit de
doos. Controleer onmiddellijk na het uitpakken
of de verdamper, accessoires,
voedingsadapter en oplader allemaal zijn
meegeleverd en goed werken. Als u gebreken
ontdekt, dient u de verkoper – DutchHeadshop - of bezorger hiervan onmiddellijk
op de hoogte te stellen.

Het verpakkingsmateriaal (plastic
tassen, dozen etc.) moet buiten het bereik van
kinderen gehouden worden, omdat het een
potentieel gevaar is.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg
op een correcte en milieuvriendelijke
manier.
We raden aan de originele verpakking te
bewaren indien dit later nog nodig is
(voor transport of Storz & Bickel Service
Center etc.).
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Stroomaansluiting
Voordat u de Vaporizer aansluit, zorg ervoor dat de
gegeven informatie op het typeplaatje van de
stroomadapter overeenkomt met de lokale
hoeveelheid voltage van de stroomvoorziening.

Bewaren
Bewaar de Vaporizer en de stroom
adapter op een droge plaats die beschermd
is tegen weersinvloeden en buiten het bereik van
kinderen of niet-gekwalificeerde personen.

Alle delen van het elektrisch systeem moeten voldoen
aan de - van toepassing zijnde - regelgeving. Plaats
de verwarmde Vaporizer alleen op een hard, stabiel
oppervlak en niet op zacht of hittegevoelig materiaal.

In het geval van problemen
Als de stroomadapter is gebruikt, haal de stekker uit
het stopcontact en zorg ervoor dat niemand de
Vaporizer weer kan aansluiten op de netspanning
zonder dat dit opgemerkt kan worden.

Zorg ervoor dat de USB-kabel van de
voedingsadapter niet beschadigd kan worden door
knikken, pletten of trekken.

Onjuiste installatie kan leiden tot persoonlijk letsel of
materiële schade, waarvoor de fabrikant niet
verantwoordelijk kan worden gehouden.

Toepassing en bediening

Deze Vaporizer is ontwikkeld voor het verdampen van
plantmaterialen, zoals die vermeld staan in het
fabrieksoverzicht. Elk ander gebruik is ongepast en
potentieel gevaarlijk.
De gebruiker moet altijd de instructies, die hier worden
vermeld, volgen voor het gebruik en onderhoud.
Als u zich zorgen maakt of als er problemen zijn tijdens het
gebruik, dient u de Vaporizer onmiddellijk uit te schakelen en
de stroomkabel uit het stopcontact te halen. Probeer het
defect niet zelf te verhelpen. Neem altijd direct contact op
met ons servicecentrum of Dutch-Headshop.
Na gebruik van de verdamper en voeding adapter dient u
deze eerst te laten afkoelen voordat u ze opbergt.
Deze Vaporizer is ontwikkeld voor het verdampen van de
plantmaterialen die vermeld zijn in het fabrieksoverzicht. Elk
ander gebruik is ongepast en potentieel gevaarlijk.
De gebruiker moet altijd de instructies, die in deze
handleiding worden vermeld, opvolgen voor correct gebruik
en onderhoud.

Voordat er onderhoudswerkzaamheden worden
uitgevoerd, dient de Vaporizer te zijn uitgeschakeld en
de stroomadapter losgekoppeld van het netwerk.
Zet de Vaporizer in de originele verpakking of verpak
het goed in een ander verpakkingsmateriaal en stuur
deze naar ons Service Centrum of naar DutchHeadshop.

Opslag
Mogelijke
en oplossingen
Bewaar
de fouten
Vaporizer
en de stroom
adapter
op
een
droge
plaats die beschermd
De MIGHTY kan
Zorg ervoor dat de batterij van de CRAFTY
is
tegen
de
gevolgen
van
weer
uit
niet aangezet
is opgeladen.
Als en
de Vaporizer
nog steeds
van het bereik van
nietworden
nietkinderen
werkt dan of
is het
apparaat defect. Neem
in dit gevalis.
onmiddellijk contact op met het
gekwalificeerd personen
Service Centrum of Dutch-Headshop.

In het geval van problemen
De LED-display
De batterijtemperatuur is te hoog of te laag.
Als de stroomadapter
is gebruikt,
van de MIGHTY
Laat de hete verdamper afkoelen of de
haal de stekker uit
het verdamper
stopcontact
en zorg
knippert
koude
opwarmen.
afwisselend
ervoor dat niemand de Vaporizer weer kan
rood
/ blauw. op de netspanning zonder opgemerkt
aansluiten
worden.
De LED-display
De batterij is helemaal leeg. Sluit de lader
van de MIGHTY
aan op de vaporizer en wacht tot deze is
Voordat
er onderhoudswerkzaamheden
worden
knippert
blauw.
opgeladen.

uitgevoerd, dient de Vaporizer te worden
uitgeschakeld en de stroomadapter te zijn
De
LED-display vanDe
of USB-kabel is niet
losgekoppeld
devoedingsadapter
voeding.

van de MIGHTY
geschikt. Gebruik alstublieft een originele
knippert
Storz & Bickel stroomadapter en USB-kabel
Zet
de
Vaporizer
in12
deVolt
originele
verpakking,
afwisselend rood /
of
auto-oplader.
of
verpak
het
goed
in
een
ander
verpakking
groen.

materiaal en stuur het naar onze Service
De
LED-display
Centrum.
van de MIGHTY
knippert
afwisselend rood /
oranje.

De Vaporizer is defect. In dit geval moet u
onmiddellijk – wanneer dit zo is - de
Vaporizer van de oplader halen. Neem
hierna contact op met ons Service Centrum
of Dutch-Headshop voor de vervolgstappen.

Als u zich zorgen maakt of als er problemen zijn tijdens het
gebruik, dient u de Vaporizer onmiddellijk uit te schakelen en
de stroomkabel uit het stopcontact halen. Probeer het defect
niet te zelf te op te lossen Neem contact op met ons
servicecentrum direct
Na gebruik van de verdamper en oplader dient u deze eerst
af te laten afkoelen voordat u ze opbergt.
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Als de bovengenoemde tips niet de gewenste resultaten opleveren of voor
overige vragen en defecten dient u de voedingsadapter te ontkoppelen en contact
op te nemen met ons Service Centrum of de klantenservice van Dutch-Headshop.

Open de verdamper of de stroomadapter niet, zonder speciaal gereedschap
en gespecialiseerde kennis. Elke poging om één van beide apparaten te openen
veroorzaakt schade aan het apparaat. Een dergelijke poging zal garantieclaim
ongeldig verklaren. Probeer het defect niet zelf te verhelpen. Neem rechtstreeks
contact op met ons Service Centrum of de klantenservice van Dutch-Headshop.
Weggooien
Als de Vaporizer of stroomadapter onherstelbaar is beschadigd, gooi deze alstublieft niet
gewoon weg. Doordat ze zijn gemaakt van hoogwaardige, volledig recyclebare onderdelen,
dienen ze naar een recyclingcentrum voor materialen in uw stad gebracht te worden of
verzonden naar ons Service Centrum voor verwijdering.

7. Instellen en bediening
Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik. Plaats de MIGHTY
Vaporizer alleen op een hard, hittebestendig, vlak, stabiel oppervlak en nooit op
zachte ondergronden of ontvlambaar materiaal. Controleer of de
voedingsspanning overeen komt met de normale spanning die vermeld staat op
de voedingsadapter. De voedingsadapter en USB-kabel dienen in perfecte staat zijn
wanneer u deze ontvangt van Dutch-Headshop. Sluit de voedingsadapter alleen aan op een
correct geïnstalleerd stopcontact. De fabrikant zal geen verantwoordelijkheid dragen als
deze maatregel, ter voorkoming van dergelijke ongevallen, niet wordt genomen. Koppel de
voedingsadapter los van het stopcontact om de stekker volledig uit het stopcontact te halen.

7.1 De batterij opladen
Uitleg van het laadscherm van de batterij
Het laadscherm van de batterij toont een batterijsymbool met zes velden die de laadstatus
aangeven. Als de batterij bijna leeg is, begint het batterijframe te knipperen; indien volledig
opgeladen, is het frame en alle zes velden zichtbaar. Het aantal statusvelden dat zichtbaar
is, is afhankelijk van de mate waarin de batterij is opgeladen.

Batterij laaddisplay
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Controleer de behuizingen van de verdamper en de stroomadapter voor elk teken van
schade voor het gebruik of opladen. De verdamper is mogelijk niet opgeladen en
zowel de Vaporizer als voedingsadapter dienen niet gebruikt te worden als deze
beschadigd zijn.
De batterijlading van het nieuwe product heeft een niveau van maximaal 80%. U dient het apparaat
eerst volledig op te laden voordat u het voor de eerste keer gebruikt. De oplaadtijd voor de batterij
hangt af van hoe oud de batterij is en hoe hoog de lading is tijdens het starten van het opladen. Het
volledig opladen van een lege batterij duurt ongeveer twee uur. Sluit de USB-kabel aan op de
Vaporizer en op de voedingsadapter. Sluit vervolgens de voedingsadapter aan op een geschikt
stopcontact.
Opmerking: wanneer de stroomadapter is aangesloten op het lichtnet, licht het LED-display groen /
rood / blauw op voor een ogenblik en trilt de Vaporizer kort. Dit dient als een controlefunctie en geeft
aan dat het opladen is gestart.
Het LED-display licht op en begint te knipperen; dit wil zeggen dat de batterij wordt opgeladen. Zodra
de batterij volledig is opgeladen, stopt het oplaadindicatielampje met knipperen en vertoont een
continu blauw licht.
Als het opladen is voltooid, haal dan eerst de oplader uit het stopcontact en ontkoppel het van de
Vaporizer.

De batterij kan ook zijn opgeladen via de optionele 12 Volt auto-oplader. Verbind
de 12 Volt auto-oplader aan op de stroomaansluiting van de Vaporizer met behulp
van de USB-kabel. Steek de auto-adapter in de aansluiting voor de
sigarettenaansteker of een andere geschikte 12V-aansluiting. Laad en voltooi de
bewerking op dezelfde manier als met de voedingsadapter (zie paragraaf 7.1. "De batterij
opladen").

Batterijen zijn speciaal geassembleerde
verbruiksartikelen die alleen kunnen worden
vervangen door Storz & Bickel wanneer de
MIGHTY Vaporizer naar hen wordt toegestuurd.
Elke poging van de klant om de batterij
door hem / haarzelf te vervangen is
potentieel gevaarlijk en leidt tot verlies
van eventuele claims onder de garantie.
Ook stelt het Storz & Bickel vrij van alle
aansprakelijkheid.

Het verbinden van de Vaporizer met de voedingsadapter
of de 12 Volt auto oplader

Hoofdbediening
De CRAFTY Vaporizer kan niet worden bediend
met de voedingsadapter als de batterij niet volledig
leeg is. De batterij moet eerst, tenminste
gedeeltelijk, zijn opgeladen. Ga verder zoals in 7.1.
"De batterij opladen" is beschreven en sluit

vervolgens de Verdamper aan.
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Automatisch uitschakelen
Het automatisch uitschakelen wordt gebruikt om de batterijcapaciteit te besparen, zodat de
verdamper zo lang mogelijk gebruikt kan worden zonder op te laden. Het apparaat schakelt
één minuut na de laatste druk op een knop of de laatste toepassing automatisch uit. Het
uitschakelen van de Vaporizer wordt aangegeven door een korte trilling en het
weergeven van de batterijpercentage. Een korte druk op de AAN / UIT-knop
tijdens gebruik kan de automatische uitschakeling resetten tot een minuut.

7.2 Opwarmen
Schakel het apparaat in (het wordt aanbevolen om de verdamper op te warmen met een
volle vulkamer en de koeleenheid gemonteerd te hebben). Hiervoor drukt u minstens één
seconde op de oranje AAN / UIT-knop. De verdamper reageert met een korte trilling. De
trilling vindt niet plaats als er een fout is.
Het display geeft aan dat de verwarming bezig is door de ingestelde en werkelijke
temperaturen weer te geven. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de
temperatuurknoppen links en rechts van het temperatuurdisplay. Het opwarmen van de
warmtewisselaar kan tot twee minuten duren, afhankelijk van de ingestelde temperatuur en
het laadniveau van de batterij. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt dit
aangegeven door een korte dubbele trilling.

7.3 Temperatuur instellingen
Ingestelde temperatuurdisplay

Temperatuur verlaagknop

Actuele temperatuurdisplay

Temperatuur verhoogknop

Batterij oplaaddisplay

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 40 °C en 210 °C (104 °F en 410 °F), zie ook
hoofdstuk 4. "Overzicht van planten".
Wanneer u op de plus-knop drukt, wordt de ingestelde waarde verhoogd en wanneer u op de
min-knop drukt, wordt de ingestelde waarde verlaagd. Wanneer u kort op de plus- of minknop tikt, worden de ingestelde waarden respectievelijk verhoogd of verlaagd in stappen van
1 graad. Als u op de plus- of min-knop drukt, worden de ingestelde waarden continu in de
overeenkomstige richting gestart. De huidige actuele temperatuur wordt weergegeven op de
bovenste regel van het display.
Fahrenheit / Celsius
Als u tegelijkertijd op de plus-knop en de min-knop tikt, verandert het display van graad
Celsius in graden Fahrenheit en omgekeerd.
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* Vertaald door Dutch-Headshop

8. De vulkamer vullen
Draai de koeleenheid met een 90° rotatie tegen de klok in om hem uit de Verdamper te
verwijderen.

Verwijdering van de
koeleenheid (met mondstuk).
Vul de vulkamer altijd helemaal tot aan de plastic rand met het gemalen plantmateriaal. Druk
het plantmateriaal niet te veel samen, zodat de luchtstroom niet onnodig wordt belemmerd.
Verwijder overtollig plantmateriaal rond de vulopening zodat deze schoon is en de
koeleenheid kan worden geplaatst.
Als de vulkamer slechts gedeeltelijk gevuld is, kan het verdampingsmateriaal
rondschuiven; de hete lucht omzeilt dan het verdampingsmateriaal, zodat er geen
verdamping kan plaatsvinden.

Vulkamer voldoende gevuld
Als de vulkamer niet volledig gevuld moet worden, is
het aan te raden de meegeleverde vloeibare pad over
de kruiden te plaatsen en vervolgens de koeleenheid
op de verdamper te monteren.
Nemen

Vulkamer gedeeltelijk gevuld met vloeibare pad er
bovenop geplaatst.
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Zorg ervoor dat de screens / gaasjes niet worden belemmerd door het plantaardig materiaal.
Om optimale resultaten te garanderen, raden wij aan de screens / gaasjes na elke
verdampingscyclus te reinigen met de meegeleverde reinigingsborstel. Vooral het bovenste
screen / gaasje kan verstopt raken met plantmateriaal, waardoor inademen moeilijk wordt.
Verwijder in dit geval het screen / gaasje zoals beschreven in hoofdstuk 10 (demonteren,
reinigen en monteren) en maak het schoon of vervang deze. Hierna kan de koeleenheid
weer teruggeplaatst worden door het 90° met de klok mee erop te draaien.
Tip: bij Dutch-Headshop kun je ook reserve screens / gaasjes kopen.

8.1 De vulhulp
De bij de unit geleverde vulhulp maakt het vullen van de vulkamer eenvoudig en schoon en
dient als een magazijn voor het transporteren en opslaan van plantmateriaal dat u reeds in
de Herb Mill hebt gemalen.

Bovenste kap

Om de vulhulp te vullen, verwijdert u de bovenste dop en
vult u de schaal incl. plug met het gemalen
plantmateriaal. Plaats de bovenkap terug en sluit deze.

Plug

Kom

Onderste kap

Gevulde vulhulp (bovenste dop verwijderd)

8.2 De vulkamer vullen met de vulhulp
Verwijder de koeleenheid van de verdamper en verwijder eventuele resten die zich in de
vulkamer kunnen bevinden. De vulkamerhulp kan hierbij helpen. Verwijder de onderdop van
de vulhulp door tegen de klok in te draaien. Plaats de vulhulp op de verdamper en bevestig
hem door hem met de klok mee te draaien. Verwijder de bovenste dop van de vulhulp. Trek
aan de plug en gebruik deze om een deel van het plantmateriaal door de centrale opening in
de vulkamer te vullen.
Zorg ervoor dat de vulkamer niet te vol is (zie hoofdstuk 8. "De vulkamer vullen").
Vul de vulhulp tot de onderste rand (zie de twee volgende tekeningen).
Overvullen leidt tot verstopping van de schermen en kan het inademen
bemoeilijken.
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De onderste rand van de vulhulp
moet zich boven het hoogste niveau
van het plantmateriaal bevinden.

De vulkamer vullen met de vulhulp.

Steek vervolgens de plug opnieuw in de centrale opening en schroef de bovenste dop van
de vulhulp vast. Schroef de vulhulp los met een 90° rotatie en schroef de onderste dop weer
vast. Monteer vervolgens de koeleenheid opnieuw door deze 90° met de klok mee te
draaien.

9. Toepassing
Monteer de koeleenheid op de verdamper en warm de verdamper op. Dit zorgt ervoor dat
zowel de vulkamer als het te verdampen materiaal worden voorverwarmd. Zodra het
verwarmingsproces is voltooid kan het verdampen.
Oppassen: heet oppervlakte!
Raak na het gebruik van de MIGHTY Verdamper geen componenten van de
vulkamer aan totdat ze weer zijn afgekoeld. Zodra de verdamper de ingestelde
temperatuur heeft bereikt (ingestelde en werkelijke temperaturen zijn hetzelfde, dit wordt ook
aangegeven door een korte dubbele trilling) en het mondstuk is uitgeklapt, kunt u beginnen
met inhaleren.

Het gebruiken van de MIGHTY Vaporizer
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Neem het mondstuk tussen de lippen en adem enkele seconden langzaam en gelijkmatig in.
Let op de dampontwikkeling: hoe intenser de dampen, hoe groter de aantasting van de
smaak.
Een zeer hoge intensiteit (of dichtheid) van de damp kan leiden tot irritatie van de
luchtwegen door de concentratie van aroma's en geuren. In dit geval moet de
temperatuur worden verlaagd, zodat de intensiteit van de dampen wordt
verminderd.
Inhaleer slechts de helft van de hoeveelheid lucht die u normaal gesproken kunt
verwerken. Houd een paar seconden uw adem in en adem langzaam uit. Het is
raadzaam om uzelf te concentreren op uw ademhalingsproces.
Schakel na verdamping de MIGHTY Vaporizer uit. Om dit te doen, drukt u minstens een
halve seconde op de oranje AAN / UIT-schakelaar. Trek de voedingsadapter (als deze wordt
gebruikt) uit de aansluiting en ontkoppel de verdamper. De Vaporizer bevestigt het
uitschakelen met een korte trilling. Laat de verdamper afkoelen voordat deze weer wordt
opgeborgen.

10. Demonteren, reinigen en assembleren
Wanneer de dampen worden afgekoeld, is het onvermijdelijk dat een kleine fractie wordt
gecondenseerd op de interne oppervlakken van de koeleenheid. De onderdelen van de
koeleenheid, inclusief het mondstuk, moeten regelmatig grondig worden gereinigd om een
goede werking en pure smaak te garanderen.
Om hygiënische redenen is het ook nodig om deze componenten te reinigen
wanneer de Vaporizer door een andere persoon wordt gebruikt. Het condensaat
kan kleverig zijn. De koeleenheid kan gemakkelijker worden gedemonteerd
wanneer deze voor het eerst wordt opgewarmd.
Cap Lock

Productoverzicht van de CRAFTY koeleenheid

Mondstuk
Mondstuk afdichtingsring
Koeleenheid dop
Basis afdichtingsring (klein)
Basis afkoeleenheid
Bovenste scherm (grove maaswijdte)
Basis afdichtingsring (groot)

15

* Vertaald door Dutch-Headshop

10.1 Demontage en montage van de MIGHTY-koeleenheid
Draai de koeleenheid met een 90° rotatie tegen de klok in om hem uit de verdamper te
verwijderen. Trek het mondstuk uit de dop van de koeleenheid, draai hierbij licht heen en
weer en trek de mondstukkeerring eraf.

(1) Het mondstuk uit de dop
van de koeleenheid trekken.

(3) Open de dopvergrendeling door
deze naar achteren te trekken!

(2) Open de dopvergrendeling door
deze naar achteren te trekken!

(4) Scheid de dop van de
koeleenheid van de basis van de
koeleenheid door de dop omhoog
te trekken.
trekken!

(5) Verwijder de grote en kleine
basisafdichtringen. Wrik de grote
afdichtring uit de uitsparing in de
inkeping met behulp van het
vulkamergereedschap

(6) Duw het bovenste scherm van
bovenaf naar beneden uit de dop van
de vuldop met behulp van de
meegeleverde vulkamergereedschap.
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Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar! Zorg ervoor bij het monteren dat
de afdichtringen goed op hun plaats blijven zitten. Vooral de afdichtingsring van
het mondstuk moet volledig in de dop zitten en niet meer zichtbaar zijn. Het
bovenste scherm moet voorzichtig in de daarvoor bestemde gleuf worden
geplaatst. Als u dit niet in doet neemt, kunnen plantdeeltjes de koeleenheid binnendringen,
waardoor de vaporizer geblokkeerd wordt of waardoor u de plantdeeltjes inademt.

10.2 Het schoonmaken van de MIGHTY-koeleenheid
De koeleenheid kan voor reinigingsdoeleinden worden gedemonteerd en vervolgens
opnieuw worden geassembleerd (zie hoofdstuk 10.1 "Demontage en montage van de
MIGHTY-koeleenheid" ).

Dompel geen plastic onderdelen langer
dan een uur onder in alcohol of ethanol.
Langdurig contact met alcohol of ethanol
kan leiden tot verkleuring of verbrossing
van de plastic onderdelen. Laat vóór het monteren
alle onderdelen goed drogen.
Controleer na het reinigen alle onderdelen op schade
aan het oppervlak, scheuren, verzachting of
verharding, onzuiverheden, vervorming en
verkleuring en zet de beschadigde onderdelen opzij.

Handmatig reinigen van de
gedemonteerde koeleenheid.

Waarschuwing! Alcohol (ethanol) is
ontvlambaar en kan gemakkelijk
ontbranden.

Sets van nieuwe koeleenheden kunnen
worden besteld bij
www.storzbickel.com.
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11. Technische specificaties
Oplader:
Energieverbruik:
Voedingsspanning:
Uitgangsspanning:

36 W
100-240 V / 50-60 Hz
12 V DC

MIGHTY Vaporizer:
Voedingsspanning: 12 V DC
De spanningsdetails bevinden zich op de typeplaatjes van de MIGHTY Vaporizer en de
stroomadapter.
Voeding vereist door MIGHTY Vaporizer: 36 W max.
Gebruikstemperatuur: 5°C - 40°C / 41 °F - 104 °F
Verdampingstemperatuur:
Instelbaar tussen ca. 40°C - 210°C / 104°F - 410 °F
Afmetingen: 11 x 5,7 x 3,3 cm (4,3 x 2,2 x 1,3 inch)
Gewicht: ongeveer 230 g (0,3 lbs)
Koppel de voedingsadapter los van het stopcontact om de stekker volledig uit het
stopcontact te halen.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Fabrikant:
Storz & Bickel GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Duitsland

12. CE-conformiteitsverklaring
De apparaten voldoen aan de volgende EG-richtlijnen:
→ DIN EN 60 335
→ DIN EN 60 950
→ Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108 / EG
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13. Garantie, aansprakelijkheid, reparatieservice
Vertegenwoordigingen en garanties van de fabrikant
Deze verklaringen en garanties zijn van toepassing op alle eindklanten, (de "Klanten" en elk,
afzonderlijke, "Klant") die producten kopen (de "Producten") bij Dutch-Headshop van Storz &
Bickel GmbH & Co. KG of Storz & Bickel America, Inc. (het "Bedrijf").
Garantie en beperkingen
Het bedrijf (Storz & Bickel GmbH & Co. KG of Storz & Bickel America, Inc.) garandeert
uitsluitend aan de oorspronkelijke koper van de producten, dat gedurende de
garantieperiode (zoals hieronder gedefinieerd) de producten bij normaal gebruik vrij zijn van
materiaal- en fabricagedefecten en in overeenstemming zijn met de door het bedrijf
gepubliceerde specificaties van de producten.
Niettegenstaande het voorgaande behoudt het bedrijf het recht om af te wijken van zijn
gepubliceerde specificaties vanwege de nieuwste innovaties en verbeteringen in de functie
en het ontwerp van de producten. De voorgaande garantie is afhankelijk van de juiste
opslag, transport en gebruik van de producten en omvat geen defecten als gevolg van
normale slijtage of verslechtering, inclusief, maar niet beperkt tot, defecten in batterijen,
schermen en soortgelijke onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage en scheur.
Bij levering zal de klant de producten onmiddellijk controleren op conformiteit en zichtbare
gebreken. De klant dient het bedrijf onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van
eventuele non-conformiteiten of zichtbare gebreken met betrekking tot de producten en
schriftelijk contact op te nemen met het bedrijf met betrekking tot retournering of reparatie,
naargelang het geval.
Garantie
De klant dient het bedrijf schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken van de
geleverde producten. De enige verplichting van het bedrijf onder de voorgaande garantie is,
naar keuze van het bedrijf, om een dergelijk gedekt gebrek te herstellen, om het product te
vervangen of om het te ruilen. Dit is op voorwaarde dat de klant de producten heeft voorzien
van een kopie van de originele factuur van het bedrijf (geleverd na aankoop door DutchHeadshop) of een van de geautoriseerde reparatiewerkplaatsen op eigen kosten.
Alle gerepareerde, gecorrigeerde, vervangen of geruilde producten zijn onderworpen aan de
garantie die is beschreven in het gedeelte "Garantie en beperkingen" na reparatie, correctie,
vervanging of ruil. Als het bedrijf een kennisgeving van de klant heeft ontvangen en er geen
defecten aan het product kunnen worden ontdekt, draagt de klant de kosten die de
onderneming heeft gemaakt als gevolg van de kennisgeving.
De garantieperiode voor de CRAFTY Vaporizer begint op de datum waarop het product
fysiek wordt afgeleverd op de locatie van de klant en is daarna vierentwintig (24) maanden
geldig. Het bedrijf geeft geen enkele persoon of partij toestemming om enige andere
verplichting of aansprakelijkheid in verband met de producten aan te nemen of hiervoor te
creëren, behalve zoals hierin uiteengezet. Alle verzoeken en mededelingen van
Amerikaanse en Canadese klanten onder deze garantie zullen worden gericht aan:
Storz & Bickel America, Inc.
1078 60th Street,
Suite A Oakland,
CA 94608
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Tel: 510-451-1553
Fax: 510-451-2053
email: service-america@storz-bickel.com
Alle verzoeken en mededelingen van alle andere klanten onder deze garantie zullen worden
gericht aan:
Storz & Bickel GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Duitsland
Tel:
Fax:

+49-7461-969707-0
+49-7461-969707-7

email: service@storz-bickel.com
OF
Dutch-Headshop
https://www.dutch-headshop.nl/contact

De garantie die wordt beschreven in de sectie "Garantie en beperkingen" wordt gegeven in
plaats van alle andere garanties (expliciet of impliciet), rechten of voorwaarden. Daarnaast
erkent de klant dat, met uitzondering van deze beperkte garantie, de producten worden
geleverd "zoals ze zijn". Het bedrijf verwerpt in het bijzonder, zonder beperking, alle andere
garanties, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de
geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, nietinbreuk, en die garanties die voortvloeien uit een uitvoering, een handelswijze of
handelsgebruik.
Aansprakelijkheid
De behandeling van deze producten moet gebeuren zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.
De gebruiker aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor onjuist gebruik en normaal
gebruik van deze producten. De bedoelde toepassing verwijst alleen naar de door ons
genoemde planten.
Reparatie van deze producten moet alleen door ons of een van onze geautoriseerde
klantendiensten worden uitgevoerd. Er mogen alleen originele Storz & Bickel-onderdelen
worden gebruikt. Als deze voorwaarden niet worden nageleefd, dan is alle aansprakelijkheid
voor Storz & Bickel GmbH & Co. KG uitgesloten.
Beperking van aansprakelijkheid
In geen enkel geval zal het bedrijf aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele,
bestraffende, speciale of vervolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, schade voor
verlies van winst, inkomsten, goodwill of gebruik; opgelopen door de klant of een derde partij,
ongeacht of het een actie betreft in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid,
of opgelegd door de wet, of anderszins, zelfs indien geadviseerd van de mogelijkheid van
dergelijke schade.
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De aansprakelijkheid van het bedrijf voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met
deze overeenkomst zal in geen geval de aankoopprijs van de producten overschrijden. Er
wordt overeengekomen en erkend dat de bepalingen van deze overeenkomst de risico's
tussen het bedrijf en de klant verdelen. De prijszetting van het bedrijf weerspiegelt deze
risicospreiding, maar voor deze toewijzing en beperking van aansprakelijkheid zou het bedrijf
deze overeenkomst niet zijn aangegaan.
In rechtsgebieden die de reikwijdte beperken van of uitsluiten van beperkingen,
rechtsmiddelen of schadevergoedingen; of van aansprakelijkheid, zoals aansprakelijkheid
voor grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of waarbij impliciete garanties niet worden
uitgesloten; de beperking of uitsluiting van garanties, rechtsmiddelen, schade of de
hierboven uiteengezette aansprakelijkheid is bedoeld om van toepassing te zijn voor zover
maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De klant kan ook andere rechten
hebben die verschillen per staat, land of ander rechtsgebied.
De informatie in deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op onze ervaring en is actueel en
volledig naar onze kennis en bekwaamheid op het moment van afdrukken. Storz & Bickel
GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onjuiste interpretaties van
de inhoud of enige informatie hierin. Dutch-Headshop heeft slechts de originele Engelse
handleidingen vertaald, voor optimaal gebruiksgemak van de vaporizer, en is eveneens niet
aansprakelijk voor verkeerde interpretaties. Gebruikers worden erop gewezen dat alle
toepassingen en gebruikers van de beschreven producten moeten voldoen aan de
toepasselijke lokale wetten, verordeningen en codes en gebruikers van de producten worden
erop gewezen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het bepalen en garanderen van de
geschiktheid van een product voor de beoogde toepassing.
Reparatieservice
Als de garantieperiode is verstreken of als er defecten zijn die niet onder de garantie vallen,
zal onze serviceafdeling het defect repareren nadat de klant een begroting heeft opgegeven
en de betaling heeft ontvangen.
Auteursrecht
Geen enkel deel van dit document mag in welke vorm dan ook (door afdrukken, fotokopiëren
of op een andere manier) worden gereproduceerd of elektronisch worden verwerkt,
gedupliceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Storz & Bickel
GmbH & Co. KG.
Originele document (Handleiding EN)
https://www.storz-bickel.com/media/wysiwyg/CRAFTY-MIGHTY/PDF/mighty-vaporizerinstructions-manual.pdf

14. Overige vragen
Voor de overige vragen die u heeft, kunt u contact opnemen met Dutch-Headshop via:
https://www.dutch-headshop.nl/contact
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In Grubenäcker 5-9
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