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Tiptoets Pomp
(AIR)

1. P R O D U C T O V E R Z I C H T
1.2. Leveringsomvang

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

VOLCANO HYBRID
Heteluchtgenerator
Vulkamer
Dekselring
Gebruiksaanwijzing
Slangunit
(Slang (1 m) met Slangbochtstuk
en Mondstuk)
Luchtfilterset

EASY VALVE Ballon met
Adapter en Mondstuk
Bevestigingsring
van de Ballon

Set Normale
Zeven

Druppelkussen

Kruidenmolen
Reinigingsborstel
3 st. EASY VALVE
Ballon met Mondstuk
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Netkabel
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1. P R O D U C T O V E R Z I C H T

2 . V E R K L A R I N G VA N D E T E K E N S ,
WA A R S C H U W I N G E N , V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S

1.3. Service
Controleer of alle componenten bij de levering aanwezig zijn. Neem in afwijkende
gevallen contact op met het Storz & Bickel Service Center.
Wendt u bij technische problemen, vragen over het apparaat en voor reparaties,
aanspraak op garantie en afvoer van het apparaat tot het volgende adres:
Storz & Bickel GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 5-9 · 78532 Tuttlingen, Duitsland

2 . V E R K L A R I N G VA N D E T E K E N S ,
WA A R S C H U W I N G E N , V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S

2.1. Verklaring van de tekens
Gebruiksaanwijzing opvolgen!
Symbool EU-conformiteit: Met deze teken bevestigt de fabrikant
de conformiteit van de producten met de geldende richtlijnen en
normen van de Europese Unie.
Voorzichtig! Heet oppervlak!
Laat de Vulkamer niet op de VOLCANO HYBRID Heteluchtgenerator
staan.
Waarschuwing!
Om lichamelijk letsel te voorkomen, moeten de aanwijzingen met deze
tekens altijd in acht worden genomen.

Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig en volledig door voordat het apparaat in gebruik wordt genomen!

belang zijn voor de veiligheid bij het
opstellen, bij het gebruik en de instandhouding van de VOLCANO HYBRID
Verdampingssysteem.

Veiligheidsinstructie!
Om schade aan het product te voorkomen, moeten de aanwijzingen
met deze tekens altijd in acht worden genomen.

Deze Gebruiksaanwijzing is een
essentieel bestanddeel van de
VOLCANO HYBRID Verdampingssysteem en moet worden overhandigd
aan de gebruiker.

Deze brochure moet zorgvuldig worden bewaard voor verdere raadpleging.

Aanwijzing/tip!
Aanwijzingen voorzien van dit symbool geven technische informatie
of aanvullende tips over het omgaan met de VOLCANO HYBRID
Verdampingssysteem.

U kunt steeds de meest actuele versie van de VOLCANO HYBRID Gebruiksaanwijzing downloaden van
www.storz-bickel.com.

De daarin opgenomen instructies moeten nauwgezet in acht worden genomen, aangezien ze van uitermate groot

Tegen zonlicht beschermen.
Het apparaat is na 13 augustus 2005 op de markt gebracht. Het apparaat mag niet met het gewone huisvuil meegegeven worden. Het
symbool van de afvalton met een kruis erdoorheen geeft aan dat er
gescheiden ingezameld moet worden.
Beschermen tegen nattigheid en vocht.
Symbool voor het serienummer - gevolgd door het serienummer van
het product
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2 . V E R K L A R I N G VA N D E T E K E N S ,
WA A R S C H U W I N G E N , V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S
Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SUED Product
Service GmbH conform IEC 60335-1, UL 499 en CAN/CSA 22.2 nr.
64-M91.
Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SUED Product
Service GmbH conform IEC 60335-1.
Symbool voor de fabrikant - naast het symbool staat naam en adres van
de fabrikant
Apparaat van beschermklasse II
Federal Communications Commission
Het apparaat voldoet aan de EMC- en interferentie-eisen in USA;
dit apparaat voldoet aan paragraaf 15 van de FCC-bepalingen. De
werking moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
(1) het apparaat mag geen storende beïnvloeding veroorzaken en
(2) het apparaat mag niet door inkomende storingen kunnen
worden beïnvloed, ook niet door interferenties die eventueel een
ongewenste werking veroorzaken.

IC

Industry Canada
Het apparaat voldoet aan de EMC- en interferentie-eisen in Canada;
het apparaat voldoet aan Industry Canada’s RSS-bepalingen.

2 . V E R K L A R I N G VA N D E T E K E N S ,
WA A R S C H U W I N G E N , V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S
2.2. Waarschuwingen

³³Het apparaat mag alleen met
de aanbevolen, te verdampen
kruiden en plantendelen of
de essences ervan worden
gebruikt. Het gebruik van
andere stoffen kan tot vergiftiging of brandgevaar leiden.

³³Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en
ook door personen met een
fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met weinig
ervaring of kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht
staan of worden geïnstrueerd
over het veilige gebruik van
het apparaat en de daaruit
voortvloeiende gevaren
begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door
kinderen worden uitgevoerd.

³³ De verpakkingselementen (plastic
zakken, piepschuim, karton, etc.)
mogen niet toegankelijk zijn voor
kinderen, omdat zij een potentieel
gevaat betekenen.
³³ Zorg ervoor dat alle dampen,
bijv. van brandbare reinigings- en
desinfectiemiddelen, verdampt zijn
voordat u de Heteluchtgenerator
inschakelt.
³³ Zorg ervoor dat de Ventielballon
met Mondstuk of de Slangunit met
Mondstuk vrij is van inhaleerbare
vreemde deeltjes.

³³Als de Netkabel van dit apparaat beschadigd is, moet
deze worden vervangen door
een speciale Netkabel die
alleen bij de fabrikant of de
klantenservice verkrijgbaar
is.

³³ Hulpbehoevende personen mogen
het apparaat alleen onder permanent toezicht gebruiken. Vaak
wordt het gevaar van de netkabel
of de Slang (bijv. wurging) verkeerd
ingeschat, zodat er gevaar van
lichamelijk letsel bestaat.

³³Het apparaat heeft hete
oppervlakken om werkzame
bestanddelen te laten verdampen. Deze oppervlakken
mogen tijdens het gebruik
niet worden aangeraakt.
10

³³ Het apparaat bevat kleine onderdelen die de luchtwegen blokkeren en
tot verstikkingsgevaar leiden. Let
er daarom op dat u de Heteluchtgenerator en de accessoires steeds
buiten het bereik van baby’s en
kinderen bewaart.
11
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WA A R S C H U W I N G E N , V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S
³³ Houd geen lichaamsdelen of voorwerpen in de heteluchtstraal.
Gevaar voor verbranding!

³³ Laat de Heteluchtgerentor niet in
de buurt van licht ontvlambare
voorwerpen, bijvoorbeeld gordijnen, tafelkleden of papier, werken.

³³ De Heteluchtgenerator mag niet
in een vochtige of natte omgeving
worden gebruikt.

³³ Reparaties aan de Heteluchtgenerator mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ons Service Center.

³³ Raak de Heteluchtgenerator
nooit aan met natte of vochtige
lichaamsdelen.

³³ Bij het openen van de Heteluchtgenerator dreigt levensgevaar,
aangezien spanningvoerende
componenten en aansluitingen
worden blootgelegd.

³³ Gebruik de Heteluchtgenerator
niet in een explosiegevaarlijke of
ontvlambare atmosfeer.

³³ De Heteluchtgenerator mag in geen
geval met een ingestoken stekker
worden gerepareerd of getransporteerd.

De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor beschadigingen, die veroorzaakt zijn door
oneigenlijk, verkeerd of onoordeelkundig gebruik.

³³ De ventilatiesleuven en de uitblaaspijp van de Heteluchtgenerator
mogen tijdens de werking of de
afkoelfase niet worden dichtge
houden, afgedekt of verstopt.

2.3. Veiligheidsinstructies

³³ Raak de uitblaaspijp en de Vulkamer of, bij gebruik van de Slang, de
Slangbochtstuk niet aan in hete
toestand.

³³ Gebruik het apparaat niet als het
Stroomkabel beschadigd is.
³³ Vóór de aansluiting van de
Heteluchtgenerator moet worden
gecontroleerd of de gegevens die
vermeld staan op het typeplaatje
aan de onderzijde van de Heteluchtgenerator overeenstemmen
met de gegevens van het beschikbare stroomnet op de plaats van de
installatie.

³³ De Vulkamer mag alleen worden
opgezet voor het vullen van de
Ventielballon of tijdens het gebruik
van het Slangunit. Na het vullen van
de Ventielballon of na gebruik van
het Slangunit moet de Vulkamer
van de Heteluchtgenerator worden
verwijderd om overmatig verhitten
(verbrandingsgevaar) van de Vulkamer te voorkomen.

³³ Trek in geval van twijfel of storing
tijdens het gebruik onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact.
12
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³³ Bij twijfel moet men de elektrische
installatie door een vakman laten
controleren op inachtnehming van
de lokale veiligheidsvoorschriften.

³³ Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
³³ Tijdens de werking mag de
Heteluchtgenerator niet onbeheerd worden achtergelaten. Na
gebruik verwarming en evt. pomp
uitschakelen.

³³ Het gebruik van verdeeldozen en/of
verlengkabels wordt afgeraden. Indien absoluut noodzakelijk, mogen
alleen producten met kwaliteitscertificatie (zoals bijv. UL, IMQ, VDE,
+S enz.) worden gebruikt, voor
zover de aangegeven vermogenswaarde het benodigde vermogen
(A=ampère) van de aangesloten
apparaten overschirjdt.

³³ De Heteluchtgenerator mag alleen
droog of eventueel met een vochtige doek worden gereinigd. Trek
voordien steeds de Stroomkabel
uit het stopcontact. De Heteluchtgenerator mag in geen geval in
water of in andere vloeistoffen
worden ondergedompeld of met
een directe water- of stoomstraal
worden gereinigd.

³³ Gebruik de Heteluchtgenerator op
een stabiele en vlakke ondergrond,
op voldoende afstand van warmtebronnen (oven, fornuis, schoorsteen, enz.) en op een plaats waar de
omgevingstemperatuur niet onder
+5°C kan zakken.

³³ Stel de Heteluchtgenerator niet
bloot aan regen. Gebruik de
Heteluchtgenerator niet in bad of
boven water.

³³ Bewaar de Heteluchtgenerator op
een droge, beschutte plek. Het Heteluchtgenerator mag in geen geval
in vochtige ruimten (zoals badkamers enz.) worden opgesteld.

³³ Zet nooit vloeistofreservoirs op de
Heteluchtgenerator.
³³ Neem de Heteluchtgenerator nooit
in gebruik, zolang hij nat of vochtig
is. Als de Heteluchtgenerator nat
geworden is, moet hij door ons Service Center worden gecontroleerd
op eventuele beschadigingen aan
elektrische onderdelen.

³³ Houd het Heteluchtgenerator adapter buiten het bereik van huisdieren
(bijv. knaagdieren) en ongedierte.
Deze kunnen de isolatie van het
Stroomkabel beschadigen.

³³ Gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen van
Storz & Bickel.

³³ Trek nooit aan de Stroomkabel
om de stekker uit het stopcontact
te halen, maar trek direct aan de
stekker.
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3. DO E L

4. PL ANTE NOVE R ZICHT

Het apparaat mag alleen met de aanbevolen, te verdampen materialen worden gebruikt. Het gebruik van andere
substanties kan een risico vormen
voor de gezondheid.

Het VOLCANO HYBRID Verdampingssysteem is bedoeld voor de opwekking
van geuren c.q. aroma‘s uit de hierna
vermelde kruiden en plantendelen of
hun essences (aromatische oliën). De
geuren en aroma‘s komen vrij door
verdamping met behulp van hetelucht.
Deze kunnen rechtstreeks aan de omgevingslucht afgegeven worden, in de
Ventielballon verzameld en vervolgens
ingeademd of ook direct via de slang
ingeademd worden.

Het VOLCANO HYBRID Verdampingssysteem is geen medisch product.

De essences (aromatische oliën) van
deze planten kunnen bij een temperatuur tot 130°C (266°F) door middel van
het bijgevoegde Druppelkussen worden verdampt. Neem hierbij de aanwijzingen in het hoofdstuk 7.9. “Druppelkussen”, pagina 38, in acht

zuiverheid en ziekteverwekkers. In de
apotheek kunnen dergelijke planten of
delen van planten worden gekocht.
De inachtneming van de volgende
instructies is belangrijk, om het
VOLCANO HYBRID Verdampingssysteem met het door u gebruikte plantenmateriaal optimaal te kunnen instellen
voor uw persoonlijke behoeften.

LET OP:

4. PL ANTENOVERZICHT
Elk ander gebruik is oneigenlijk en potentieel gevaarlijk.

Hierna volgt een overzicht van de planten, die geschikt zijn voor verdamping in
het VOLCANO HYBRID Verdampingssysteem. De aroma‘s en geuren uit de
hier vermelde plantenmaterialen kunnen worden verdampt.

Bij
gezondheidsproblemen
dient u uw arts of apotheker
te raadplegen. Het is goed mogelijk dat
een plant of zijn essence allergische
reacties veroorzaakt bij de gebruiker. In
dit geval is het ten stelligste af te raden,
deze plant verder te gebruiken.
Gebruik alleen delen van planten, die
vermeld zijn in deze lijst en die volgens
de richtlijnen van de Europese farmacopee (of vergelijkbaar) onder andere
werden gecontroleerd op echtheid,

5 . I N V L O E D S FA C T O R E N B I J H E T V E R D A M P E N
		
Plantennaam
Botanische naam

Gebruikt deel
van de plant

Temperatuurinstelling

Eucalyptus

Eucalyptus globulus

de bladeren

1 / 130°C (266°F)

Hop

Humulus lupulus

de kegels

3 / 154°C (309°F)

Kamille

Matriarca chamomilla de bloemen

6 / 190°C (374°F)

Lavendel

Lavandula angustifolia de bloemen

1 / 130°C (266°F)

Citroenmelisse

Melissa officinalis

2 / 142°C (288°F)

Salie

Salvia officinalis

de bladeren

6 / 190°C (374°F)

Tijm

Thymus vulgaris

het kruid

6 / 190°C (374°F)
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de bladeren

het oppervlak waarvan de aroma‘s
en geuren bij het verdampingsproces kunnen vrijkomen.

De hoeveelheid van de aroma’s en geuren worden opgelost, wordt beïnvloed
door de volgende factoren:
1. 	Kwaliteit: Het aandeel van de verdampbare aroma’s en geuren in het
desbetreffende plantenmateriaal.

4. 	Temperatuur: Hoe hoger de temperatuur, des te meer aroma‘s en
geuren in één keer vrijkomen.

2. 	Kwantiteit: De hoeveelheid van het
verdampingsmateriaal in de Vulkamer dat wordt doorstroomt.

Houd er rekening mee dat een temperatuurverhoging altijd het laatste
middel moet zijn, aan gezien het plantenmateriaal bij hogere temperaturen
sterker geroosterd smaakt.

3. O
 ppervlak: Hoe fijner de planten
fijngemakt zijn, des te groter wordt
15

5 . I N V L O E D S FA C T O R E N B I J H E T V E R D A M P E N
Aangezien de ingrediënten van de
planten op een zachte manier vrijkomen, kan het verdampingsproces met
dezelfde Vulkamerinhoud, afhankelijk
van de vier bovengenoemde factoren,
meermaals worden herhaald tot alle
aroma‘s en geuren volledig vrijgekomen zijn. Daarbij kan men, voor een
nieuwe verdampingsprocedure de
inhoud van de Vulkamer verwijderen
en nogmaals vermalen, zodat het oppervlak van het uitgangsmateriaal
groter wordt. Een hogere temperatuur
zou eveneens meer dampen vrijgeven,
maar heeft een negatieve invloed op
de smaak. Als zich bij de hoogste temperatuur geen dampen meer vormen,
is het verdampingsmateriaal volledig
verbruikt en moet het door nieuw materiaal worden vervangen. Omwille van
de smaak is het echter aan te bevelen
het verdampingsmateriaal reeds eerder te vervangen.

5 . I N V L O E D S FA C T O R E N B I J H E T V E R D A M P E N
5.3. Ademtechniek

ok

Dampontwikkeling observeren

De Ventielballon moet niet volledig
worden gevuld, vaak volstaat het om
de Ballon slechts voor de helft of minder te vullen om de gewenste werking
te bereiken.

Het apparaat mag niet gebruikt worden als de gebruiker een aandoening heeft aan
luchtwegen of longen. De dampen
kunnen afhankelijk van de dichtheid
luchtwegen en longen prikkelen, wat
kan leiden tot hoesten.
Inhaleer slechts half zo veel als u eigenlijk kunt. Houd de adem enkele
seconden in en adem dan langzaam
weer uit. Het is aan te bevelen om u
heel bewust te concentreren op het
ademen.

De Ventielballon is niet geschikt om de
dampen gedurende een langere tijd te
bewaren, aangezien deze na een tijdje
(enkele uren) condenseren op de Ballonhulsel. Doe slechts zo veel materiaal in de Ventielballon, als binnen 10
minuten kan worden ingeademd.
5.2. Gebruik van het Slangunit

5.1. Gebruik van de Ventielballon

De VOLCANO HYBRID kan ook met
het meegeleverde Slangunit voor direct inademen worden gebruikt. Voor
verdere informatie over het gebruik
van het Slangunit, zie hoofdstuk 7.7.
“Slangunit”, pagina 34.

Bij gebruik van de Ventielballon, is het
van belang de dampontwikkeling in de
Ballon te observeren. Een fijne, witte
nevel is aangenaam om in te ademen.
Hoe dichter de damp, des te meer
wordt de smaak negatief beïnvloed.
Bij een zeer hoge intensiteit (dichtheid)
van de dampen kan de concentratie
van de aroma‘s en geuren de luchtwegen irriteren. In dit geval moet de temperatuur worden verlaagd.
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6. A LG E M E N E A A NWIJZING E N BIJ DE
VOLCANO HYBRID
6.1. Uitpakken

6. A LG E M E N E A A NWIJZING E N BIJ DE
VOLCANO HYBRID

Plaats de Heteluchtgenerator op een
plat en stabiel oppervlak.

Neem de Heteluchtgenerator en de
accessoires uit de verpakking. Controleer meteen na het uitpakken of de
Heteluchtgenerator, de accessoires, de
Stroomkabel en de stekker in orde en
compleet zijn. Verwittig bij beschadigingen onmiddellijk de verkoper of de
besteller.

6.5. Na storingen
Haal de stekker onmiddellijk uit het
stopcontact.

Zorg ervoor, dat de Stroomkabel niet
wordt beschadigd door knikken, knellen of strak spannen.
Een onjuiste opstelling kan
leiden tot lichamelijk letsel en
materiële schade, waarvoor
de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De
verpakkingselementen
(plastic zakken, piepschuim,
karton, etc.) mogen niet toegankelijk zijn voor kinderen, omdat zij
een potentieel gevaat betekenen.

6.3. Verzorging en onderhoud
Voor elk onderhoud moet het apparaat worden uitgeschakeld en moet
de stekker uit het stopcontact worden
getrokken.

Laat ter wille van het milieu geen verpakkingselementen in de natuur achter en gooi ze volgens de voorschriften
weg.

Aan de onderzijde van de Heteluchtgenerator bevindt zich het Luchtfilter.  
Controleer het Luchtfilter elke 4 weken
op verontreiniging en vervang het indien nodig. Hiervoor de rechthoekige
klep openen en het luchtfilter vervangen.

Wij raden aan de originele verpakking
te bewaren voor eventueel later gebruik (transport, Storz & Bickel Service
Center, enz.).
6.2. Opstellen

Let op de juiste positionering
van het Luchtfilter: dit heeft
drie grote en een kleine afgeronde hoek.

Voordat de Heteluchtgenerator wordt
opgesteld moet men controleren of
de gegevens op het typeplaatje aan de
onderzijde van de apparaat overeenstemmen met de gegevens van het
plaatselijke stroomnet. De elektrische
installatie moet op alle gebieden voldoen aan de huidige overheidsvoorschriften.
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Bij storingen van de elektronica van de
VOLCANO HYBRID kan deze opnieuw
worden gestart door de stekker uit het
stopcontact te trekken en na minstens
3 seconden weer in het stopcontact
te steken of de tiptoets Verwarming
(HEAT) 10 seconden ingedrukt te houden.

Montage van de
onderdelen in
omgekeerde
volgorde

In geval van een reparatie de Heteluchtgenerator – nadat deze volledig is
afgekoeld - in de originele verpakking
of anders goed verpakt naar ons Service Center sturen.

Bij verontreiniging de behuizing alleen
met een vochtige, zachte doek reinigen,
eventueel samen met een zacht reinigingsmiddel (zeepsop). Gebruik geen
schurende of krassende hulpmiddelen
zoals staalwol, metalen borstels, naalden, ongeschikte kunststof sponzen
enz. en agressieve reinigingsmiddelen.

Gooi de Heteluchtgenerator niet
gewoon weg als hij onherstelbare
schade heeft opgelopen. Aangezien
hij bestaat uit hoogwaardige, volledig
recyclebare componenten, moet hij
worden ingeleverd bij uw gemeentelijk
inzamelen recyclingbedrijf of worden
gestuurd naar ons Service Center voor
opslag.

6.4. Bewaring
Bewaar de Heteluchtgenerator op
een droge en tegen weersinvloeden
beschermde plek en buiten het bereik
van kinderen of onbekwame personen.
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VOLCANO HYBRID
6.6. Mogelijke storingen
Mocht het apparaat na aansluiting van de stroom niet probleemloos werken, controleer de Heteluchtgenerator dan met behulp van de aanwijzingen in de volgende tabel:
Probleem

Mogelijke oorzaken/Oplossing

Er wordt geen aerosol
gevormd.

Controleer of de ingestelde en de feitelijke temperatuur overeenkomen (min. 180°C).
Controleer of Vulkamer en/of Ventielballon of Slang
correct is geplaatst.
Controleer of er essence (aromatische oliën) op het
Druppelkussen is gevallen c.q. of er zich verse, ongebruikte plantenmateriaal in de Vulkamer bevindt.

Ventielballon vult zich
niet.

Controleer of de pomp aanstaat.

Plantendeeltjes in de
Ventielballon of Slang (bij
gebruik van plantaardig
materiaal).

Vulkamer met Deksel reinigen en controleren of de
Zeef in het Vulkamerdeksel verstopt is of dat deze
onjuist in de daarvoor bestemde gleuf is geplaatst.

Inwerkingstelling van
de verwarming of de
pump niet mogelijk en
het display toont geen
netvoeding.

Verifieer of de stroom niet is uitgevallen en dat de
zekering (in de zekeringkast) werkt c.q. niet defect is.

6. A LG E M E N E A A NWIJZING E N BIJ DE
VOLCANO HYBRID
Probleem

Mogelijke oorzaken/Oplossing

Indicator op de display:
1. Regel: “ERR“
2. Regel: nummer + letter
“r” of “n”

Fout van het apparaat. Bij indicator van nummer + “r”
fabrieksreset uitvoeren. Bij indicator van nummer +
“n” betreft het een onomkeerbare fout; de Heteluchtgenerator moet naar ons Service Center worden
gestuurd.

Mogelijke
foutindicatoren:
01r

Fout bij de interne communicatie. Herstart aanbevolen.

02r

Het apparaat bevindt zich buiten de aangegeven
temperatuur of er is sprake van een oververhitting.
Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat min. 30 min op kamertemperatuur staan en zet het niet aan. Als de fout
na 30 min. nog steeds aanwezig is, neem dan contact
op met de Service Center.

03r

Het apparaat wordt met een verkeerde netspanning
gebruikt. Controleer welke versie (115V/230V) van
het apparaat u hebt en zorg ervoor dat u de correcte
netspanning gebruikt.

04n

Apparaat is defect; naar ons Service Center verzenden.

Apparaat schakelt uit
(automatische
uitschakeling)

Automatische uitschakeling is ingeschakeld. Verwarming of pomp weer inschakelen.

bl 000

Er zit een fout in de firmware en een verplichte
firmware-update via de app is vereist. Voer een
firmware-update uit. Als de update na meerdere
pogingen niet lukt, kunt u het apparaat naar ons
Service Center opsturen.

Controleer of Vulkamer en/of Ventielballon correct
zijn bevestigd.

Controleer of de Vulkamer volgens de Gebruiksaanwijzing gereinigd is.

Netkabelverbinding aan de kant van het apparaat en
het stopcontact controleren.
Als de Heteluchtgenerator dan nog niet werkt, kan
het zo zijn dat de interne zekeringen van het apparaat
doorgebrand zijn. In dit geval dient u de Heteluchtgenerator naar onze Service Center te sturen.
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6. A LG E M E N E A A NWIJZING E N BIJ DE
VOLCANO HYBRID
Mochten de voorgaande aanwijzingen geen resultaat heben en bij alle andere storingen of hier niet vermelde problemen,
haal dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact en neem contact op met
ons Service Center.
Open de Heteluchtgenerator
niet! Zonder speciaal gereedschap en specifieke kennis
zal iedere poging om het apparaat te
openen leiden tot schade aan het apparaat. Bij een dergelijke poging vervallen de garantierechten.

7. B E D I E N I N G VA N D E V O L C A N O H Y B R I D
7.1. Ingebruikname

7.2. Opwarmen

Tijdens de werking mag het
apparaat niet onbeheerd worden achtergelaten. Plaats de
VOLCANO HYBRID op een plat en stabiel oppervlak. Controleer of de netspanning overeenstemt met de gegevens op het apparaat. De Stroomkabel
en de stekker moeten in ongeschonden
staat verkeren. De VOLCANO HYBRID
mag alleen worden aangesloten op een
correct geïnstalleerd stopcontact.

Om de verwarming in te schakelen,
drukt u op de tiptoets Verwarming
(HEAT). Het oplichten van de gewenste/werkelijke temperatuur signaleert,
dat de verwarming ingeschakeld is.
De bovenste, roodoranje indicator
geeft de werkelijke temperatuur in de
Vulkamer en de onderste, witte indicator geeft de gewenste streeftemperatuur aan. Het opwarmingsproces
is voltooid, wanneer de gewenste en
werkelijke waarden overeenstemmen.
Dit wordt bovendien door een kort inschakelen van de pomp akoestisch
gesignaleerd (kan met de app worden
uitgeschakeld). Het verwarmen kan
afhankelijk van de ingestelde temperatuur tot twee minuten duren. Na
het opwarmen wordt de temperatuur
constant op de ingestelde waarde gehouden.

Bij het insteken van de stekker in het
stopcontact gaan alle sequenten van
de LCD-indicator kort branden, daarna
wordt het nummer van de firmware
weergegeven. De netbedieningsindicator, die dan op het display verschijnt,
geeft aan, dat de Heteluchtgenerator
aangesloten is op het stroomnet.

Probeer in geen geval de schade zelf te
herstellen. Neem rechtstreeks contact
op met onze Serivce Center.

Om technische redenen kan de
temperatuur in de Vulkamer
tijdens de verdamping niet
worden gemeten. De temperatuur
wordt tijdens de werking aan het verwarmingsblok gemeten. Op het display worden de overeenkomstige referentiewaarden voor de opgezete
Vulkamer bij een ingeschakelde pomp
weergegeven.
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Het apparaat pas opbergen nadat het volledig is afgekoeld.

7.3. Temperatuurinstelling
Indicator Bluetooth®

Indicator werkelijke
Temperatuur (oranje)

Indicator Netvoeding

Tiptoets
Temperatuur plus
Tiptoets
Temperatuur min
Tiptoets
Pomp (AIR)
Tiptoets
Verwarming (HEAT)

Indicator gewenste
Temperatuur (wit)

Indicator Pomp

De display-indicator wordt in de standby-modus 30 % gedimd; het dimmen
kan tot 10 % met de app worden ingesteld.

Door kortstondig aantippen van de de
tiptoets Temperatuur plus of min, worden de doelwaarden in stappen van 1
graad in de gewenste richting gewijzigd. Door de tiptoets Temperatuur
plus of min continu continu ingedrukt
te houden, beginnen de doelwaarden
in de gewenste richting te bewegen. Als
de tiptoetsen Temperatuur plus en min.
gelijktijdig worden ingedrukt, verandert
de display van graden Celsius in graden
Fahrenheit en vice versa.

Zolang de verwarming nog een noemenswaardige restwarmte heeft, wordt
deze werkelijke temperatuur standaard
weergegeven totdat deze onder een
waarde van +40°C zakt. De app kan
worden gebruikt om de weergave van
de restwarmte uit te schakelen, d.w.z.
in dit geval gaat de actuele temperatuurweergave onmiddellijk uit wanneer
de verwarming wordt uitgeschakeld.
Daarna gaat de indicator uit en geeft
de indicator netvoeding, die vervolgens
op de display verschijnt, aan dat de Heteluchtgenerator op het stroomnet is
aangesloten.

Indien de werkelijke waarde hoger
is dan de gewenste waarde kan
het afkoelproces door het inschakelen van de pomp worden versneld.
De automatische uitschakeling is
vooraf op 30 minuten ingesteld,
dit kan met de app individueel
worden aangepast.
24

7.4. Toetscombinaties
De tabel hiernaast geeft een overzicht van de commando’s die door toetsencombinaties op de display kunnen worden ingevoerd:
Toetsencommando

Resultaat

Druk op de tiptoets
“HEAT”

Inschakelen der verwarming

Druk op de tiptoets “AIR”

Inschakelen van de pomp

Tik op de tiptoets Temperatuur plus

Verhoging van de gewenste waarde in stappen van
1 graad

Tik op de tiptoets Temperatuur min.

Verlaging van de gewenste waarde in stappen van
1 graad

Houd de tiptoets Temperatuur plus continu
ingedrukt

Constante verhoging van de gewenste waarde

Houd de tiptoets Temperatuur min continu
ingedrukt

Constante verlaging van de gewenste waarde

Gelijktijdig indrukken van
de tiptoetsen Temperatuur plus en min

Wissel de indicator van graden Celsius naar graden
Fahrenheit en omgekeerd
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Toetsencommando

Resultaat

Druk 10 seconden lang
op de tiptoets “HEAT”,
terwijl VOLCANO
HYBRID is ingeschakeld.

Uitvoeren van de fabrieksreset die door een loopsequentie op de LCD wordt geactiveerd. Volgende
eigenschappen zijn hiervoor noodzakelijk:
- Terugzetten van de gewenste temperatuur op
180°C (356°F)

7. B E D I E N I N G VA N D E V O L C A N O H Y B R I D
7.5. Gebruik van de
VOLCANO HYBRID Vulkamer

Schroef vervolgens het Vulkamerdeksel opnieuw vast.

Neem het Vulkamerdeksel van de Vulkamer door dit tegen de wijzers van de
klok open te draaien.

- Instellen van de boostertemperatuur op 15°C
(59°F) boven de gewenste temperatuur
- Activeren van de automatische uitschakeling:
Looptijd 30 min.
- Het LCD-backlight (helderheid) op 80% zetten
- Het akoestisch signaal bij het bereiken van de
gewenste temperatuur activeren
- Indicatoren van het afkoelen
- Inschakelen van de Bluetooth® module indien
vooraf uitgeschakeld
Vulkamerdeksel vastschroeven

Opmerking: de tot nu toe weergegeven eenheid (°C
of °F) blijft bij een fabrieksreset behouden
Druk tegelijkertijd 3 seconden op de tiptoetsen
Temperatuur min en de
tiptoets “AIR“

Activeren / deactiveren van de Bluetooth®. Dit
wordt ook weer geactiveerd bij een fabrieksreset.

Vulkamerdeksel verwijderen

Zorg ervoor dat de Zeven niet
verontreinigd zijn met plantenmateriaal. Om een optimale
functie te garanderen is het aan te bevelen om de Zeven na elke verdamping
te reinigen met de meegeleverde Reinigingsborstel.

De Vulkamer met de gewenste hoeveelheid vermalen plantaardig materiaal vullen tot maximaal de onderste
trechterrand.

De Vulkamer met Deksel op de uitblaaspijp van de Heteluchtgenerator
plaatsen en tot de aanslag naar rechts
draaien. Schakel de pomp in. Daarvoor
op de tiptoets Pomp (AIR) tikken. Zowel de Vulkamer als het verdampingsmateriaal moeten eerst enkele seconden worden opgewarmd, voordat de
dampen kunnen vrijkomen. Het Mond-

Vul de Vulkamer tot maximaal de onderste
trechterrand
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stuk voor het opzetten op de Vulkamer
van de Ventielballon verwijderen.

7. B E D I E N I N G VA N D E V O L C A N O H Y B R I D
druk), om verlies van dampen te vermijden. Het is belangrijk, de dampontwikkeling in de Ventielballon te observeren
(zie hoofdstuk 5. “Invloedsfactoren bij
het verdampen”, pagina 15).

ca. 5 sec
Ventielballon
strak trekken

ok

De Ventielballon met Vulkamer verwijderen

Dampontwikkeling observeren

Gevaar voor verbranding

Het plantenmateriaal enkele seconden
opwarmen

Raak geen onderdelen van
de Vulkamer aan (behalve de
daarvoor bestemde noppen),
zolang deze na het vullen van
een Ventielballon nog niet afgekoeld zijn.

Wanneer de Ventielballon gevuld is,
schakelt u de pomp uit - door opnieuw
op de tiptoets Pomp (AIR) te tikken - en
verwijdert u de Ballon samen met de
Vulkamer. Het Vulkamerdeksel aan de
rondlopende noppen pakken en naar
links draaien.

7.6. EASY VALVE Ventielballon
7.6.1. Gebruik
De Ventielballon voor het opzetten op de voorverwarmde
en met verdampingsmateriaal
gevulde Vulkamer straktrekken, zodat
bij het vullen de Ballon loodrecht op de
Heteluchtgenerator staat.

De Vulkamer – behalve voor het vullen van de Ventielballon – niet op de
uitblaaspijp van de VOLCANO HYBRID
laten staan, zolang de verwarming ervan is ingeschakeld.

De Ventielballon op de voorverwarmde
en met verdampingsmateriaal gevulde
Vulkamer zetten en laten vastklikken.
Het Ventiel wordt daardoor geopend.
De Ventielballon wordt nu gevuld met
de dampen.
Vul de Ventielballon slechts met zo
veel dampen, als waarschijnlijk in de
volgende 10 minuten worden gebruikt.
Vul de Ventielballon niet volledig (over-
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Steek het Mondstuk in het Ventiel en
laat het vastklikken.

Ventielballon en Mondstuk verbinden

Gevaar voor verbranding!
Laat de Vulkamer niet op de
VOLCANO HYBRID staan

7. B E D I E N I N G VA N D E V O L C A N O H Y B R I D
7.6.2. Aanbrengen van de Ballon op
de EASY VALVE met
Ballonadapter

Om vochtneerslag in de Ventielballon te voorkomen en het
risico van mogelijke besmetting te minimaliseren: niet in
de Ventielballon blazen.

Als alternatief voor de VOLCANO Ballon mag uitsluitend een hittebestendige, levensmiddelechte en smaakneutrale ovenzak of braadzak worden
gebruikt, zoals verkrijgbaar in vele drogisterijen en supermarkten. Gebruik in
geen geval andere plastic zakken of
folies. De werkwijze voor een Ballonvervanging is hierna beschreven:

Als de Balloninhoud op raakt,
kan de Ventielballon door strak
trekken en vervolgens inhaleren volledig leeg worden gemaakt.

Bij gebruik van een Ballon wordt een
ca. 50-60 cm lang stuk Ballonmateriaal afgesneden en aan een einde dichtgebonden.

Druk voor gebruik met de lippen lichtjes tegen het Mondstuk. Daardoor
opent het Ventiel en de dampen uit
de Ventielballon kunnen worden ingeademd. Zodra de druk van het Mondstuk wordt genomen, sluit het Ventiel
vanzelf.

Maak de Ventielballon los van de Vulkamer. Het Ventiel sluit vanzelf bij het
losmaken en de dampen die zich in
de Ventielballon bevinden kunnen niet
ontsnappen.

Ventielballon
strak trekken

ca

cm
. 60

in
/ 23

ch

Een 50 tot 60 cm lang stuk afsnijden
Met de lippen tegen het Mondstuk
drukken en adem lanzaam einige
seconden in

Maak de Ventielballon los van de Vulkamer
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Open de Ballonslang en gebruik de
meegeleverde afdichtband om de
slang aan één kant dicht te binden.
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Buig het uitstekende uiteinde van de
Ballon naar achter. Maak de Ballon
vast door de Slipring over het Ventiel
en over de Bevestigingsring van de Ballon te trekken, zodat de Bevestigingsring van de Ballon niet meer te zien is
en het uitstekende uiteinde van de Ballon naar achter wijst.

7.6.3. Herbruikbaarheid
De EASY VALVE Ventielballon met
Mondstuk is onderhoudsfrij en dient
uit hygiënisch oogpunt om de twee
weken vervangen te worden door een
nieuwe Ventielballon met Mondstuk.
Om een eventuele overdracht van ziekteverwekkers te vermijden, mag een
Ventielballon met Mondstuk alleen
door één persoon en niet door meerdere personen samen worden gebruikt.

Ballon aan een einde dichtbinden

Daar het open einde een veel grotere
diameter heeft dan de Ventielbehuizing moet het ballonmateriaal vooraf
in 16 vouwen worden gelegd. Daarna
de Bevestigingsring van de Ballon ca.
3 cm over het open einde van de Ballon trekken en dan de Bevestigingsring
met de Ballon over de Ventielaansluiting trekken tot deze in de daarvoor
bestemde inkeping valt.

De Ballon fixeren met de Slipring

Knip de uitstekende rand indien nodig
af met de schaar. Zorg ervoor, dat er
geen gat in de Ballon wordt gestoken.

Ventielballon gebruiksklaar
De Ballon aan het Ventiel bevestigen

De Ventielballon verticaal uitlijnen

De vouwen gelijkmatig om de Ventielaansluiting verdelen en erop letten dat
de Ventiel recht naar onderen hangt als
de ballon aan het achtereinde wordt
opgetild.
32

Ballonsets kunnen via
www.storz-bickel.com
worden besteld.
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7.7. Slangunit

Gevaar voor verbranding!

7.7.1. Gebruik

Raak geen onderdelen van
de Vulkamer aan (behalve de
daarvoor bestemde noppen),
zolang deze nog niet afgekoeld zijn.

drukken.

Voordat u de Slang gebruikt,
schakelt u de pomp uit door
op de tiptoets Pomp (AIR) te

Plaats, in plaats van de Ventielballon,
de Slang met Slangbochtstuk direct
op de voorverwarmde met verdampingsmiddel gevulde Vulkamer. Draai
vervolgens de Vulkamer naar rechts
tot hij niet verder kan. De damp uit de
Slang met opgestoken Mondstuk een
paar seconden langzaam inademen.

De Vulkamer – behalve bij gebruik van
het Slangunit – niet op de uitblaaspijp
van de VOLCANO HYBRID laten staan,
zolang de verwarming ingeschakeld is.

7. B E D I E N I N G VA N D E V O L C A N O H Y B R I D
De onderdelen van de Vulkamer, het
Slangbochtstuk en Mondstuk moeten
regelmatig grondig worden gereinigd
om een goede werking en schone
smaak te garanderen. Als het apparaat
door anderen gebruikt gaat worden,
is een reiniging van de Vulkamer met
Deksel uit hygiënisch oogpunt vereist.
Als een nieuwe Ventielballon of Slang
wordt gebruikt, moet ook vooraf de
Vulkamer worden gereinigd. Voor de
handmatige reiniging kan isopropylalcohol met papieren of katoenen doeken, of warm water met afwasmiddel
worden gebruikt.

tend door één persoon en niet door
meerdere personen gebruikt worden.
Het Slangbochtstuk en het Mondstuk
moeten regelmatig samen met de
Vulkameronderdelen worden gereinigd, zoals beschreven in hoofdstuk
7.8. “Reiniging en onderhoud van de
VOLCANO HYBRID Vulkamer, het
Slangbochtstuk en het Mondstuk” op
de pagina.
De Slang door aftrekken van het
verbindingsstuk losmaken van het
Slangbochtstuk en het Mondstuk losdraaien. Een nieuw Slangstuk (ca. 1 m)
afsnijden en Slangbochtstuk en Mondstuk erop schuiven.

Zowel de Vulkamer en het Deksel
als de Slangunit kunnen in enkele
seconden gedemonteerd en weer
gemonteerd worden voor reinigingsdoeleinden (zie hoofdstuk 7.8.1. “Demontage en montage van het Vulkamerdeksel“, 7.8.2. “Demontage van de
VOLCANO HYBRID Vulkamer”, 7.8.3.
“Montage van de VOLCANO HYBRID
Vulkamer” en 7.8.4. “Demontage en
montage van de Slangunit” op pagina
36. Vulkamer- en Dekselonderdelen, maar ook Slangbochtstuk en
Mondstuk kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd. De Zeven en de
Vulkamerringen zijn daarvoor echter te
klein en zouden verloren kunnen gaan.

Gevaar voor verbranding!

Gevaar voor verbranding!
Laat de Vulkamer niet op de
VOLCANO HYBRID staan

Uit de Slang met opgestoken Mondstuk een
paar seconden langzaam inademen

7.7.2. Herbruikbaarheid,
reiniging en verzorging

Om vochtneerslag in de Slang
te voorkomen en het risico
van mogelijke besmetting te
minimaliseren: niet in de Slang
te blazen.

De Slang is onderhoudsfrij en dient uit
hygiënisch oogpunt om de twee weken
vervangen te worden door een nieuwe
Slang. Om een eventuele overdracht
van ziekteverwekkers te voorkomen,
mag de Slang met Mondstuk uitslui-
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Geen Slangen van korter dan
1 m gebruiken, omdat die
anders geen voldoende koelwerking hebben (verbrandingsgevaar).
7.8. Reiniging en onderhoud van de
VOLCANO HYBRID Vulkamer,
het Slangbochtstuk en het
Mondstuk
Laat vóór het het demonteren de Vulkamer en het Deksel alsook de Slangunit afkoelen.

Laat alle onderdelen goed drogen voor
de montage.
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7.8.1. D
 emontage en montage van
de Vulkamerdeksel
Druk de bovenste Zeef er bijv. met behulp van de steel van de meegeleverde
Reinigingsborstel van boven naar beneden uit.

Handamtige reiniging isopropylalcohol
(70 %) of reinigingsmiddel

7. B E D I E N I N G VA N D E V O L C A N O H Y B R I D
7.8.2. Demontage van de
VOLCANO HYBRID Vulkamer

Bij het gebruik van vermalen plantaardig materiaal de bovenste Zeef van
onder in de Dekselcilinder duwen en
in de daarvoor bestemde groef laten
vastklikken.

De Vulkamercilinder met Zeef of evt.
Druppelkussen naar boven uit de Vulkamerbehuizing duwen.

Bij gebruik van essences (aromatische
oliën) zijn de beide Zeven niet nodig.
Alleen het Druppelkussen wordt gebruikt in de plaats van de onderste
Zeef gebruikt.
Dekselring

Voorzichtig!
Isopropylalcohol is
brandbaar en gemakkelijk
ontvlambaar.
De veiligheidsvoorschriften
van de fabrikant van de isopropylalcohol moeten in acht
worden genomen!

Bovenste Zeef met behulp van de
Reinigingsborstel uitdrukken

Druk de Dekselcilinder naar beneden
uit de Dekselbehuizing. Daarbij wordt
de Dekselring afgestroopt.

Dekselbehuizing
Aanraakbeveiliging

Vulkamercilinder naar boven uit de
Vulkamerbehuizing drukken

De onderste Zeef naar boven uit de vulkamercilinder duwen.

Dekselcilinder
bovenste Zeef

Leg kunststof onderdelen niet
langer dan een half uur in isopropylalcohol.
Langdurig
contact met isopropylalcohol kan leiden tot verkleuringen of brosheid van
de kunststof onderdelen.
Dekselcilinder uit de Dekselbehuizing
drukken

Controleer alle onderdelen na de reiniging op beschadigde oppervlakken,
scheurvorming, verzachting of verharding, verontreinigingen, vervorming en
verkleuringen, en houd beschadigde
onderdelen apart.

Montage van de onderdelen in omgekeerde volgorde.

onderste Zeef
Vulkamercilinder

De bovenste Zeef moet zorgvuldig in de daarvoor voorziene groef worden geplaatst. Als
dit niet wordt opgevolgd, kunnen plantendeeltjes in de Ventielballon of de
Slang raken en worden ingeademd.

Vulkamerbehuizing

De Dekselcilinder in de Dekselbehuizing schuiven en laten vastklikken,
dan de Dekselring van boven over de
Dekselcilinder trekken tot aan de Dekselbehuizing.
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7. B E D I E N I N G VA N D E V O L C A N O H Y B R I D
7.8.3. M
 ontage van de VOLCANO
HYBRID Vulkamer
Druk de Vulkamercilinder langs boven
in de Vulkamerbehuizing en laat hem
vastklikken.
Plaats de Zeef c.q. Druppelkussen
langs boven in de Vulkamer. Vulkamerdeksel op Vulkamer naar rechts vastschroeven.

7.9. Druppelkussen

7.9.2. Gebruik

Het Druppelkussen dient om de essences (aromatische oliën) van de in
de plantenlijst vermelde planten te verdampen. De roestvrij stalen draad van
het Druppelkussen dient daarbij als
drager van de essence, vergelijkbaar
met de niet-verdampbare plantenvezels bij het plantaardige verdampingsmateriaal.

De Vulkamer ondersteboven zetten en
de essence goed verdeeld met behulp
van een pipet op de onderzijde van het
Druppelkussen druppelen. Het Druppelkussen (maten Ø 15 x H 5 mm) kan
tot tien druppels opnemen. Bij gebruik
van een essence met een onbekende
concentratie mag maximaal één druppel worden aangebracht en moet men
de juiste dosering voorzichtig proberen vast te stellen.

Voorzichtig! De essences
zijn meestal concentraten,
die een uiterst terughoudende dosering vereisen. De verdampte
concentraten mogen niet direct worden ingeademd, maar alleen zonder
opgezette Ventielballon of Slang direct
uit de Vulkamer in de binnenlucht worden gepompt.

7.8.4. Demontage en montage van
de Slangunit
Slangbochtstuk en Mondstuk van
Slang aftrekken.

7. B E D I E N I N G VA N D E V O L C A N O H Y B R I D
Houd er rekening mee dat oliën bij hogere temperaturen
vloeibaar worden. Als er te
veel druppels werden aangebracht,
kan de essence in de Heteluchtgenerator druppelen, wat absoluut moet worden vermeden.
Het kan gebeuren dat essences verdund zijn als alcoholische oplossingen. Dit heeft het voordeel dat de vloeistof zich gelijkmatiger rond de roestvrij
stalen draad van het Druppelkussen
verdeelt, wat tot een groter verdampbaar oppervlak leidt. De alcohol moet
dan evenwel eerst van de essence
worden gescheiden, aangezien de
alcohol niet mag worden ingeademd.
Daarvoor moet de Vulkamer op de onverwarmde (kamertemperatuur) Heteluchtgenerator worden gezet en moet
de pomp worden ingeschakeld, tot de
alcohol na enkele seconden verdampt
is. Aangezien alcohol een karakteristieke geur heeft, kan aan de hand van
een geurproef worden vastgesteld of
de Vulkamer alcoholvrij is. De pas bij
hogere temperaturen verdampbare
essences blijven in het Druppelkussen.
Daarna de Heteluchtgenerator verwarmen en de op het Druppelkussen
achtergebleven essence laten verdampen, zoals beschreven vanaf pagina
27 in hoofdstuk 7.5. “Gebruik van de
VOLCANO HYBRID Vulkamer”.

7.9.1. Voorbereiding
Bij gebruik van het Druppelkussen zijn
de Zeven in de Vulkamer niet nodig en
moeten daarom worden verwijderd.
Het Druppelkussen wordt in de plaats
van de onderste Zeef in de Vulkamer
geplaatst.

Voor de montage het Slangbochtstuk
en het Mondstuk in de Slang steken.

Aanbrengen van druppels met pipet

Essences zonder oplosmiddel kunnen
direct na het aanbrengen van de druppels worden verdampt.

Voorbereiding voor het gebruik
van het Druppelkussen
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7.9.3. Reiniging

raat wordt gebruikt. Zet vervolgens
de VOLCANO HYBRID aan en start
daarna de S&B App.

Het Druppelkussen in isopropylalcohol leggen en goed spoelen. Aangezien het Druppelkussen uit roestvrij
staal bestaat, kan het goed worden
gereinigd en steeds opnieuw worden
gebruikt.

Bij de selectie van de VOLCANO wordt
u gevraagd het serienummer in te
voeren (= zescijferige alfanumerieke
tekenreeks op het typeplaatje aan de
onderzijde van het apparaat (prefix
“VH” is al gespecificeerd)) van uw
VOLCANO HYBRID.

7.10. S&B App
De S&B App is voor de werking van de
Heteluchtgenerator niet nodig, maar
maakt echter individuele instellingen
en het aflezen van aanvullende informatie in de werking met de Heteluchtgenerator mogelijk.

Het volstaat om het serienummer eenmaal in te geven. Wanneer u de S&B
App een volgende keer activeert, worden de beide apparaten automatisch
verbonden.
Als een andere VOLCANO HYBRID
door dezelfde smartphone bediend
moet worden, verbreekt u de bestaande verbinding met de knop "Losmaken"
en voert u het serienummer van de andere VOLCANO HYBRID in.

De Heteluchtgenerator wordt hiertoe
per Bluetooth® met een iPhone of
Android Smartphone verbonden. Minimale voorwaarde is iOS6 of hoger
en Android 4.3 of hoger. De S&B App
is voor de werking van de Heteluchtgenerator niet nodig, maar maakt echter
individuele instellingen en het aflezen
van aanvullende informatie in de werking met de Heteluchtgenerator mogelijk. pp kan van de App Store of Google
Play Store worden gedownload.

7.10.2. D
 e menuonderdelen van de
S&B App
Temperatuur
Temperatuurmetingen en -instellingen
kunnen niet alleen op het apparaat,
maar ook via de app worden uitgevoerd.

7.10.1. D
 e verbindingsopbouw van
de VOLCANO HYBRID met
een smartphone

Temperaturen kunnen tussen 40°C230°C (104°F-446°F) ingesteld worden (zie hoofdstuk 4. „Plantenoverzicht“, pagina 14).

Zet de smartphone aan en download de S&B App. Let erop dat de
Bluetooth® functie aanstaat en niet
door een andere Bluetooth® appa-
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Instellingen

Door op de plustoets te drukken, wordt
de gewenste waarde verhoogd, door
op de mintoets te drukken, wordt de gewenste waarde verlaagd. Door de plusof mintoets kort in te drukken, worden
de gewenste waarden in stappen van
1 graad in de desbetreffende richting
veranderd. Door de plus- of mintoets
langdurig in te drukken, beginnen de
gewenste waarden doorlopend in de
desbetreffende richting te lopen

Hier kunt u nog meer individuele instellingen uitvoeren, zoals het inkorten of
verlengen van de automatische uitschakeling. Meer informatie over de
S&B App vindt u onder:
https://www.storz-bickel.com/eu/en/app/.

De huidige temperatuur is af te lezen
van de bovenste regel in de display.
Fahrenheit/Celsius
Bij gelijktijdig indrukken van de plus- en
mintoets verandert de weergave van
graden Celsius in graden Fahrenheit
en omgekeerd.
Apparaat
Hier kunt u informatie over het apparaat, zoals bedrijfsuren, softwareversies etc. opvragen.
Informatie
Hier vindt u meer informatie zoals de
planten- en prijslijsten, de Quick Start
Manual, de Gebruiksaanwijzing, de
algemene voorwaarden, de verklaring
van gegevensbescherming, maar ook
directe links naar de Storz & Bickel
homepage of naar de online shop.
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8. ACCESSORIES
8.1. Verkleiner van de Vulkamer

8.1.2. V
 ullen van de Verkleiner van
de Vulkamer met aromatische
oliën

Voor de verdamping van kleinere hoeveelheden plantenmateriaal is de Verkleiner van de
Vulkamer geschikt, die verkrijgbaar is
als accessoire, samen met de Doseercapsule. Gebruik bij de verdamping van
kleinere hoeveelheden aromatische
oliën het kleine Druppelkussen.

8. ACCESSORIES
Elke Doseercapsule kunt u vullen met
fijngemalen plantenmateriaal en in het
Magazijn op voorraad bewaren tot het
gebruik.

8.2. Doseercapsules (voor eenmalig
gebruik) en Bewaardoos

In de Vulkamerverkleiner moet ofwel
het kleine Druppelkussen (maten Ø
15 x H 5 mm) direct worden geplaatst
ofwel een met een Druppelkussen
(maten Ø 13 x H 6 mm) uitgeruste Doseercapsule.

De Vulkamerverkleiner wordt in plaats
van de Vulkamercilinder geplaatst
(zie hoofdstuk 7.8.2. “Demonteren
van de VOLCANO HYBRID Vulkamer” en 7.8.3. “Montage van de
VOLCANO HYBRID Vulkamer”, vanaf
pagina 37).

Doseercapsule met verwijderd deksel

Maal de plantenmateriaal fijn en vul
de Doseercapsule met behulp van het
deksel van de Bewaardoos (trechter).
Doseercapsules met Bewaardoos

8.1.1. V
 ullen van de Verkleiner van
de Vulkamer met fijngemalen
plantenmateriaal

In de Verkleiner van de Vulkamer het kleine
Druppelkussen of een Doseercapsule die is
uitgerust met een Druppelkussen inlegen

De Verkleiner van de Vulkamer kan
rechtstreeks met fijngemalen plantenmateriaal worden gevuld. Het is ook mogelijk om Doseercapsules die zijn gevuld
met fijngemalen plantenmateriaal in de
Verkleiner van de Vulkamer te doen.

men.

Let erop dat het Druppelkussen niet te vol wordt. Hij kan
maximaal vijf druppels opne-

Raadpleeg voor het gebruik
van het Druppelkussen zie
hoofdstuk 7.9. “Druppelkussen”, pagina 38.

Met de Doseercapsules, die als accessoire verkrijgbaar zijn, kunt u fijngemalen plantenmateriaal op voorraad
gebruiken, of bij gebruik van het Druppelkussen vullen met aromatische
oliën en in het Magazijn bewaren tot
het gebruik. Dit maakt het gebruik eenvoudiger.
De Doseercapsules zijn wegwerpartikelen die na gebruik
met het restafval moeten worden verwijderd.
Doseercapsule bij het vullen met deksel van
de Bewaardoos (trechter)

8.2.1. V
 ullen van de Doseercapsules
met fijngemalen
plantenmateriaal

Breng het deksel van de Doseercapsule
weer aan. Herhaal het vullen net zo vaak
tot het gewenste aantal Doseercapsules is gevuld. Plaats deze daarna in de
Bewaardoos. De Bewaardoos heeft
ruimte voor acht Doseercapsules.

Het plantenmateriaal moet vervolgens
met de bijgevoegde Kruidenmolen
worden verkleind.

De Verkleiner van de Vulkamer direct met
fijngemalen plantenmateriaal of met een
gevulde Doseercapsule vullen
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8. ACCESSORIES
Raadpleeg voor het gebruik
van het Druppelkussen zie
hoofdstuk 7.9. “Druppelkussen”, pagina 38.
Breng het deksel van de Doseercapsule weer aan. Herhaal het vullen net zo
vaak tot het gewenste aantal Doseercapsules is gevuld. Plaats deze daarna
in de Bewaardoos. De Bewaardoos
heeft ruimte voor acht Doseercapsules.

8. ACCESSORIES
U kunt de Verkleiner van de Vulkamer
ook rechtstreeks vullen (zonder Doseercapsule), zie hoofdstuk 8.1. “Verkleiner van de Vulkamer”, pagina 42.

monteren van de VOLCANO HYBRID
Vulkamer”” en 7.8.3. “Montage van de
VOLCANO HYBRID Vulkamer”, vanaf
pagina 37), daarna de Doseercapsule in de Vulkamerverkleiner plaatsen.

8.3. Vulset voor 40 Doseercapsules
De Vulset voor 40 Doseercapsules is
ontwikkeld om een grotere hoeveelheid Doseercapsules gelijktijdig met
het gemalen plantaardige materiaal te
vullen.

Deksel van de Bewaardoos aanbrengen

Breng daarna het deksel van de Bewaardoos weer aan en draai deze
rechtsom dicht.

De Doseercapsules die worden gebruikt in
de Verkleiner van de Vulkamer

8.2.2. V
 ullen van de Doseercapsules
met aromatische oliën

Schroef vervolgens het Vulkamerdeksel opnieuw vast.

De Doseercapsules waarin een Druppelkussen ligt, die als accessoire verkrijgbaar zijn, kunt u vullen met aromatische oliën en in het Magazijn op
voorraad bewaren tot het gebruik.

Vulset voor 40 Doseercapsules

Deksel van de Bewaardoos aanbrengen

Breng daarna het deksel van de Bewaardoos weer aan en draai deze
rechtsom dicht.
8.2.3. P
 laatsen van de
Doseercapsules

Doseercapsule waarin een Druppelkussen is
gelegd, het deksel is eraf gehaal

men.

Daarna moet de ook als toebehoren
verkrijgbare Vulkamerverkleiner in
plaats van de Vulkamercilinder worden
geplaatst (zie hoofdstuk 7.8.2. “De-

Let erop dat het Druppelkussen niet te vol wordt. Hij kan
maximaal vijf druppels opne-
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Vulkamerdeksel vastschroeven
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9. T E C H N I S C H E G E G E V E N S
Kenmerk

VOLCANO HYBRID

Spanning

220-240 V / 50-60 Hz of 110-120 V / 50-60 Hz

10. N A L E V I N G VA N D E W E T T E L I J K E E I S E N
EN NORMEN
De apparaten beantwoorden aan de eisen van de volgende EG-richtlijnen:

Fabrikant:
Storz & Bickel GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Duitsland

³³ Laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU

Vermogen van de
verwarming

270 W

Vermogen van de pomp

10 W

Keuzebereik van de
verdampingstemperatuur

tussen ca. 40°C-230°C (104°F-446°F)

Automatische
uitschakeling

Fabrieksinstelling: na 30 min.
via de app individueel instelbaar.

Gewicht

ca. 1,8 kg

Maten

20,0 x 18,0 cm

Beschermklasse

II (beschermisolatie)

³³ Elektromagnetische compatibiliteit
2014/30/EU
³³ EN 61000 Elektromagnetische
compatibiliteit (EMC)

De spanningsgegevens bevinden zich
aan de onderzijde (bodemplaat) van de
VOLCANO HYBRID Heteluchtgenerator.

Octrooien en modellen:
www.storz-bickel.com/patents

Trek de stekker uit het stopcontact om
het apparaat volledig van het stroomnet los te koppelen.

Fabrikant:
Storz & Bickel GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Duitsland

Technische wijzigingen voorbehouden.
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11. V R I J WA R I N G , A A N S P R A K E L I J K H E I D
klant kan bewijzen dat de schade niet te
wijten is aan het gebruik van de service
van derden of het externe product.

11.1. Vrijwaring
De Storz & Bickel GmbH & Co. KG en de
Storz & Bickel America Inc. als verkoper
waarborgen de klant dat het product
schadevrij is volgens de richtlijnen van
het Duitse recht overeenkomstig onze
algemene voorwaarden (Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, AGB), die aan
het koopcontract ten gronde liggen.
Bovendien garanderen wij dat ons product VOLCANO HYBRID drie jaar schadevrij is. Storz & Bickel heeft uiteraard
alleen een vrijwaringsplicht als de klant
de producten rechtstreeks via ons heeft
verworven. Als de klant de producten
via derden verwerft, komen eventueel
aanspraken op vrijwaring tegenover
deze derden in aanmerking, waarbij
Storz & Bickel geen uitspraak kan doen
over de inhoud ervan.

Storz & Bickel beslist er naar eigen
goeddunken over, of het verhelpen van
een schade die in aanmerking komt
voor vrijwaring gebeurt door reparatie
of levering van een nieuw product.
De vordering tot aanspraken op vrijwaring moet worden gericht aan
Storz & Bickel GmbH & Co. KG, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Duitsland, en voor klanten uit de VS en Canada aan Storz & Bickel America Inc.,
1078 60th Street, Suite A, Oakland,
CA 94608. Stuur ons de beschadigde
goederen niet-gedemonteerd en volledig met de factuur in een verpakking
die schade tijdens het transport voorkomt.

Ter verduidelijking wijzen wij er hierbij
nogmaals op, dat de vrijwaring alleen
betrekking heeft op het verhelpen van
aanvankelijke schade, die zich voordoet
ondanks deskundig gebruik van het
product met inachtneming van deze
Gebruiksaanwijzing en overige gebruikersinformatie. Normale slijtage of gebruikelijke versluiting van de producten
behoren niet tot de schade die valt onder de vrijwaring. Voor zover de klant in
het kader van het onderhoud of de reparatie van het product een beroep doet op
service van derden of externe producten gebruikt, blijft de vrijwaringsplicht
van Storz & Bickel alleen bestaan, als de

On misverstanden te voorkomen wijzen wij u erop, dat alle informatie over
onze producten in deze Gebruiksaanwijzing en op andere plaatsen geen
gewaarborgde eigenschappen of
houdbaarheid weergeven, voor zover
er niet uitdrukkelijk wordt gewezen op
het bestaan van een desbetreffende
garantie.

11. V R I J WA R I N G , A A N S P R A K E L I J K H E I D
overeenkomstig onze AGB. Er is dus
alleen aansprakelijkheid voor schade
die door grove nalatigheid of opzettelijk is veroorzaakt, tenzij het gaat
schade aan leven, lichaam en gezondheid of de schendig betreft een essentiële contractuele verplichting. In dit
geval zijn wij tegenover de klant ook
aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid.
11.3. Reparatiedienst
Buiten de vrijwaringsplicht bieden wij
onze klanten een competente reparatieservice. De reparatie van defecte
producten uit onze fabriek gebeurt onmiddellijk na mededeling van de klant
over de geschatte kosten en een toestemming hiervoor.
11.4. Copyright
Dit document is door het auteursrecht
beschermd en mag zonder de voorafgaande toestemming van Storz & Bickel
noch geheel noch gedeeltelijk worden
gebruikt volgens §§ 15 ff. UrhG (Urheberrechtsgesetz, auteursrecht).

11.2. Aansprakelijkheid
Storz & Bickel is tegenover de klant
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onze producten volgens
de richtlijnen van het Duitse recht
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