Handleiding
Lees aandachtig deze handleiding door voordat u het apparaat gebruikt
en bewaar deze instructies. Deze handleiding is vanuit het Engels vertaald door
Dutch-Headshop.
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1. Productoverzicht
The Extreme Q-tower is een hete lucht machine die geschikt is voor meerdere doelen;
-

Potpourri verwarmer
Etherische olie diffuser
Aromatherapie apparaat
Kruidenstomer / vaporizer

Wat zit er in het pakket wat vanuit Dutch-Headshop geleverd is aan u:

-

1 x Extreme Q multifunctionele verwarming
1 x Extreme Q-lichtnetadapter
1 x Extreme Q-afstandsbediening
2 x Extreme Q glazen cycloonschaal
1 x Extreme Q-glasaromatherapieschotel
2 x Extreme Q verwisselbare glazen zweep mondstuk
1 x glazen roerstaafje
1 x Extreme Q 3 'zweep (siliconen)
1 x Extreme Q All-Glass Mini Whip
2 x Extreme Q-ballon met mondstuk van gesmeed glas
1 x Spare Extreme Q Flat Screen
1 x Spare Extreme Q Dome-scherm
1 x Sample Aromatic Botanicals
1 x Extreme Q Gebruikershandleiding (EN)

* Tevens zijn de accessoires los te koop in de webshops van de Dutch-headshop en
Arizer.
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2. De toetsen op de voorkant

Indicatie lichten (3)

Externe zender
MENU: indrukken om een functie te selecteren

‘’Omhoog’’ knop. Verhoogt de functie
(bijvoorbeeld de temperatuur).

AAN/UIT knop

‘’Omlaag’’ knop. Verlaagt de functie
(bijvoorbeeld de temperatuur).

Druk op de menuknop totdat de gewenste functie wordt bereikt (een menu met een volledige
weergave zal het volgende tonen: temperatuur instellingen, Celsius of Fahrenheit, basis licht
aan/uit, ventilatorsnelheid, automatische uitschakeltimer en audio instellingen).
Door de ‘’omhoog’’ en ‘’omlaag’’ knop te gebruiken, heeft u de mogelijkheid om binnen de
gekozen functie aanpassing maken. Op het LCD-scherm is de snelheid van de ventilator
(speed 1,2 &3), de looptijd / automatische uitschakeltimer en de vooraf ingestelde
temperatuur weergegeven.

3. Toetsenbordfuncties op de afstandsbediening
Ventilatorknop: om de ventilator aan te krijgen; druk op de ventilator#1 knop voor een lage snelheid, ventilator#2 voor
een gemiddelde snelheid en een ventilator#3 voor een hoge snelheid. Om de ventilator uit te zetten druktu op ven#0 te
drukken.
De lichtknop: Om het blauwe ligt op het scherm aan te zetten, druk eenmaal aan de knop. Om het licht uit te
schakelen, druk nogmaals eenmaal op de knop.

De AAN/UIT-knop: om het verwarmingselement aan te zetten drukt u een keer op deze knop en om het
verwarmingselement uit te schakelen drukt u nogmaals op de knop.

Automatische uitschakelingtimer: om de automatische uitschakelingtimer in te schakelen dient u de twee uur (2h) of
vier uur (4h) optie te kiezen. Als u het proces binnen de gekozen tijd wilt cancelen dient u 0 uur (0h) knop te drukken.

Audio knop: om de audio ‘’beep’’ aan te zetten dient u een keer op deze knop te drukken en dit dient u ook te doen als
u het geluid uit wilt zetten.
Vooraf ingestelde temperatuurkeuzes: met deze knoppen kunt u de meest gebruikte temperaturen snel instellen.

De ‘’plus’’ en ‘’min’’ knop: met deze knoppen kunt u de temperatuur ook instellen; dit gaat per 5 graden. Het
temperatuurbereik ligt tussen de 50 graden Celsius en de 260 graden Celsius.

4

* Vertaald door Dutch-Headshop

4. Waarschuwingen en tips
-

De glazen bol wordt erg heet tijdens het gebruik, zeker aan de onderkant. Voordat u
de glazen bol vastpakt dient u de temperatuur van de Extreme Q-Tower te verlagen
of helemaal uit te zetten en wachten tot de glazen bol is afgekoeld. Om de glazen bol
te verwijderen pakt u de vaporizer vast aan de bovenkant; bij de zwarte
hittebestendige wrap. Zo kunt u de glazen bol gemakkelijk leeggooien.

-

ALLE GLAZEN ONDERDELEN WORDEN HEET! Wanneer u de glazen bol uit de
verwarming unit haalt, dient u deze op een hittebestendig oppervlakte te plaatsen.
Bijvoorbeeld: metaal of glas. Plaats de verwarmde bol nooit op een oppervlakte van
hout, stof, plastic of andere niet-hittebestendig materiaal.

-

Laat glazen voorwerpen nooit vallen of tikken op harde oppervlakten, dit zal scheuren
/ breuken veroorzaken. Zelfs het sterkste glas zal barsten / breken. Dus behandel het
voorzichtig.

-

Stel de onderdelen van heet glas NOOIT bloot aan koud water of extreme
temperatuurschommelingen, dit zal leiden tot barsten / breuken. Laat de eenheid en
onderdelen opwarmen tot kamertemperatuur voordat de pluk erin wordt geplaatst als
de verwarmingseenheid en de glazen onderdelen in koude temperaturen blijven
staan.

-

Zorg ervoor dat de Extreme Q-Tower kan afkoelen voordat u deze aanraakt /
schoonmaakt.

-

Wrik of forceer het glas nooit samen of uit elkaar. Als het moeilijk of moeizaam gaat
met de glazen onderdelen om deze samen te voegen of als het glas aan elkaar blijft
plakken aan de ‘’gewrichten’’, beweeg dan het glazen stuk voorzichtig heen en weer;
deze bewegingen zorgen ervoor dat de glazen stukken loslaten. Vaak geven zulke
situaties aan dat dat het tijd is om de glazen onderdelen schoon te maken, zodat de
glazen onderdelen weer goed op elkaar aanpassen. Als de glazen onderdelen aan
elkaar vastplakken, plaats dan de verwarmingsunit én de glazen onderdelen in een
erg koude ruimte; zoals een koude kamer. Als de onderdelen afkoelen, laten ze
gemakkelijker los.

-

Filterschermen kunnen verschuiven of bewegen, maar na een paar keer gebruiken
zullen de schermen passen.

-

Experimenteer met de verschillende temperatuurinstellingen voor verschillende
kruiden om uw eigen voorkeur te ontdekken. Verschillende factoren zullen resulteren
in verschillende temperatuurinstellingen, zoals vochtgehalte, potentie van elk
essentieel ingrediënt enz.
Opmerking: op het scherm staat de temperatuur vermeld van de verwarmingskamer.
Dit is niet de temperatuur van de damp die eruit komt; deze is lager.

-

Bij het vullen van de Cyclone Bowl worden kleine hoeveelheden aanbevolen om een
goede afgifte van de kruidenessenties te garanderen. Voor etherische oliën plaats je
één druppel op een katoenen inzetstuk.
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-

Het roestvaststalen screen / gaasje in de glazen slangadapter kan periodiek fijne
deeltjes vullen en verzamelen. Als dit gebeurt, gebruik de meegeleverde glazen
roerpen en schraap regelmatig de binnenkant van het screen / gaasje schoon.
Wanneer het screen / gaasje vies / verstopt raakt, is het tijd om het te reinigen en / of
deze te vervangen.

-

Onze verwarmingselementen zijn vervaardigd volgens de eisen van
kwaliteitsaardewerk.

-

De 360 graden draaibare swivel action zweep & mini zwepen zijn gemaakt van nietgiftig, voedsel / medische vinyl buizen. Daarom is er niet sprake van gifstoffen, geur
of slechte smaak.

-

Alle screens / gaasjes zijn gemaakt van roestvrij staal / titanium materiaal.

-

Al het glas is van hoogwaardig borosilicaat. Dit is het sterkste glas dat ook bestand is
tegen hitte.
Let op: voorzichtigheid geboden met betrekking tot de zorg van het glas.

-

Laat het apparaat niet vallen, want het is een elektrische eenheid die zowel glas als
fijne schakelingen bevat die het apparaat kunnen beschadigen. Gebruik het apparaat
niet indien deze beschadigd is.

-

Gebruik het apparaat altijd op een vlak en droog oppervlakte. Blokkeer nooit de verse
luchtinlaat op de bodem van de vaporizer.

5. Snelle opstartgids
5.1 Met het glazen zweep mondstuk
1. Sluit eerst de warmingsunit aan, schakel deze in via het voorpaneel. Stel de
gewenste temperatuur in en laat deze 15 minuten staan om eventuele resten uit de
verpakking te verwijderen.
2. Plaats een kleine hoeveelheid fijngemalen kruiden in de cycloonschaal en plaats
deze op de verwarmingseenheid. Het voorverwarmen van uw kruiden kan door de
kom bovenop het apparaat te laten staan, terwijl het opwarmen ervoor zorgt dat uw
apparaat snel klaar is voor gebruik. Wanneer u de kruiden in de kom doet, zorg er
dan voor dat u deze afsluit, dit zal de luchtstroom naar de kruiden gaan verstoren.
Hoe u uw kom vult en hoeveel kruiden u per keer erin stopt, is naar eigen
voorkeuren. Experimenteren is hierin de beste oplossing. Als u essentiële oliën
gebruikt, plaats dan een druppel op een steriele katoenen lat (katoenen bal) en trek
deze in de cycloonschaal. Het gebruik van te veel olie kan ertoe leiden dat de olie
naar het verwarmingselement stroomt, waardoor er rook en verbranding optreedt.
Daarom: één druppel is genoeg. Vervang het katoen na elk gebruik.
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3. Bevestig de glazen zweep mondstuk aan de bovenkant van de cycloonschaal. De
draaibare slang is ontworpen om 360 graden rond te kunnen draaien. Hierdoor kunt u
de vaporizer gemakkelijk te gebruiken met meerdere mensen, zonder dat de slang
knikt. Mondstukken met verbindingskoppelingen kunnen eenvoudig worden in- en
uitgeschakeld, zodat elke persoon zijn eigen mondstuk heeft. Alle stukjes zijn
universeel en verbonden met elkaar.
4. Experimenteer met de verschillende temperatuurinstellingen. Begin met
voorverwarmen op een lagere temperatuurinstelling; verander de temperatuur naar
beneden of boven om uw persoonlijke voorkeur te ontdekken. Na het apparaat een
paar keer te gebruiken weet u uw favoriete temperatuurinstelling voor elk gebruikt
kruid.
5. '' Damp op aanvraag '': adem langzaam en diep in. U kunt de dichtheid van uw damp
regelen door hoe snel en diep u inademt. Adem langzaam in en u verwarmt de
kruiden, waardoor het een damper wordt. Adem snel in en uit en ervaar minder
krachtige dampen. Houd het dome-scherm binnen in de zweepelleboog schoon en
vrij van deeltjes die de luchtstroom kunnen verstoppen of beperken.
6. Gebruik na elke 4 tot 5 inhalaties de meegeleverde roerstok om de kruiden in de
cycloonschaal te roeren. Dit zal uw kruid afbreken tot een fijnere vermaling, waardoor
een groter oppervlakte wordt blootgesteld aan de hitte en er meer damp wordt
gecreëerd. Herhaal dit zo vaak als nodig. Als u de damp niet langer ziet of proeft, is
het kruid op. Uw kruid ziet er uitgedroogd en donkerder uit van kleur.
7. Gooi de inhoud van de bol weg en vul deze naar eigen behoefte nogmaals.

5.2 Geforceerd lucht met glazen zweep mondstuk
Volg de stappen die hierboven beschreven zijn.
Hierna kunt u de ventilatorinstellingen zetten op:
#1 Instelling (lage snelheid) voor lichte damp / stoom.
#2 Instelling (gemiddelde snelheid) voor een gemiddelde afgifte.
#3 Instelling (hoge snelheid) voor een snelle afgifte.

6. Verfrist en ontgeurt ook
Deze methode is uitstekend voor het direct opfrissen / ontgeuren van een kamer of
Aromatherapie. Vul de potpourri- of cycloonschaal met uw favoriete geur / kruid. Kies de
gewenste instelling voor de ventilator en verspreid het aroma door uw huis.
Let op: sommige kruiden laten hun aroma / geur in de glazen zweep mondstuk / slang
achter. Daarom raden wij u aan afzonderlijke verschillende glazen mondstukken voor
verschillende soorten kruiden te gebruiken.
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7. Hoe plaatst u de ballon

Stap 1 – plaats 1 O-ring op het glazen tussenstuk, tussen de twee glazen ringen in (zie afbeelding). Vouw de
opening strak dicht (niet de opening van de zak draaien!) en plaats de andere O-ring op de opening van de
ballon. Rol de O-ring iets naar achteren op de ballon (ongeveer 1,5 cm). Nu de O-ring geplaatst is,
vouw de ballon terug totdat je de middelste opening kunt zien.

Stap 2 – Zodra u de centrale opening van de ballon ziet kunt u het glazen middenstuk aan de ballon
bevestigen (duw het glazen stuk recht in de ballon om schade aan de ballon te voorkomen). Trek daarna de
ballon met de O-ring over de eerste glazen ring van het middenstuk.

Stap 3 – Vouw het uiteinde van de ballon naar achteren en schuif de andere O-ring (die op het glazen
eindstuk zit) naar achteren, zie ook de afbeeldingen hierboven.

8. Schoonmaken / onderhoud
Koppel de eenheid los van het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Laat alle
onderdelen afkoelen voor gebruik en reiniging. Wanneer u het glas reinigt, stel de hete
glazen onderdelen dan NOOIT bloot aan koud water of extreme temperatuurwisselingen, dit
kan scheuren en/of breken in het glas veroorzaken.
Alle onderdelen / schermfilters zijn afneembaar om schoon te maken. Regelmatige
ontsmettingsalcohol, Q-tips, pijpreinigers etc. kunnen worden gebruikt om te reinigen /
steriliseren; gebruik geen schuurmiddelen om de glazen unit schoon te maken. Dompel de
vinylslang niet in alcohol, want het kan de geur / smaak absorberen. Al het glas en het
schermfilter zijn veilig om te laten weken.
Wanneer de verschillende onderdelen schoon zijn, spoel deze dan grondig na met warm
water. Uiteraard de niet-elektronische onderdelen. Alle onderdelen kunnen worden
schoongemaakt wanneer ze worden gemonteerd of gedemonteerd. Als u de vinylslang
verwijdert, moet u voorzichtig zijn wanneer u de glazen onderdelen aan- en uittrekt. Als u
problemen ondervindt bij het verwijderen van de vinylslang uit de glazen onderdelen, dan de
8
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buis enkele minuten in warm water onderdompelen, nu zult u merken dat de slang zachter
en buigzamer is om mee te werken.
Gebruik voor het schoonmaken van de verwarming en afstandsbediening geen schurende of
agressieve schoonmaakmiddelen. Een eenvoudige met water bevochtigde (niet natte) doek
is voldoende. Als er per ongeluk gemorst wordt met kruiden / tabak in het apparaat, schakel
het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Draai het ondersteboven en
schud hem zachtjes heen en weer tot het vuil eruit valt. Bewaar de koepelschermen altijd in
de zweep ellebogen, vrij van deeltjes die de luchtstroom kunnen verstoppen en beperken,
vervangen / reinigen indien nodig.
Wanneer het koepelscherm (dome screen) dreigt eruit te vallen, pak het koepelscherm
tussen de duim en de wijsvinger. Druk hem voorzichtig een beetje naar beneden, zodat het
scherm iets naar beneden klapt om de diameter te vergroten zodat deze breder wordt zodat
ik er niet uit kan vallen.
Voor eventuele tips of vragen over het schoonmaken verwijzen wij u graag door naar de
klantenservice van Dutch-Headshop (https://www.dutch-headshop.nl/contact).

9. Potpourri / aromatherapie kom
De laagste warmte-instelling (50 graden Celsius) is de beste bij gebruik van de
verwarmingseenheid voor potpourri / aromatherapie. U kunt de potpourri droog gebruiken of
voor een vol aroma, houd de potpourri vochtig tijdens het gebruik. Neem de ingesloten
potpourri verpakt in de aromakom en bevochtig deze licht met water. Zorg ervoor dat er geen
water afdruppelt; het dient handdoeklicht-droog te zijn. Plaats potpourri terug in de kom en
voeg één druppel van uw favoriete geurende etherische oliën toe bovenop de gedempte
potpourri. Plaats de aromakom op de warmingsunit.
U kunt de kom op een laag vuur laten staan en / of de ventilator inschakelen om de geur in
uw kamer te verdrijven. Normaal gesproken zou een goede instelling van de ventilator de # 1
instelling (laag) zijn, maar als u de instelling # 2 (medium) of #3 (hoog) wilt gebruiken, kunt u
dat doen. Afhankelijk van het gebruikte potpourri / kruid (natuurlijk zwaar of licht luchtige
potpourri / kruiden) zal de ventilatorsnelheid bepalen, omdat u niet wilt dat de potpourri /
kruiden uit de kom blazen! Wanneer u de essentiële oliën gebruikt, plaats dan een platte
decoratieve steen in de glazen aromakom en plaats een paar druppels op de top van de
steen, terwijl deze de aroma opwarmt.

Leun achterover en ontspan – geniet ervan!

10.

Disclaimer / waarschuwingen / beschermingen

-

Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat gebruikt wordt in de buurt
van kinderen. Houd het buiten het bereik van kinderen/minderjarigen en zorg dat zij
het apparaat ook niet gebruiken.

-

Verdampingsbevestiging is voor gebruik bij personen van 18 jaar of ouder.
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-

Het gebruiken voor een accessoire die niet wordt aanbevolen om met dit apparaat te
gebruiken kan schade veroorzaken.

-

Laat het apparaat niet aan terwijl niemand oplet. Om het apparaat los te koppelen,
schakel het uit en haal de kabel uit het stopcontact. Verwijder altijd de stekker altijd
uit het stopcontact door deze aan de stekker eruit te halen en niet aan de kabel van
de stekker te trekken.

-

Dit product is niet geregistreerd als medisch hulpmiddel. Gebruik het apparaat niet
voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

-

Gebruik het apparaat als het op welke manier dan ook beschadigd is. Arizer Tech
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade die voortvloeit uit het
gebruik van verkeerd gebruik hiervan.

-

Met betrekking tot aromatherapie / kruideninhalator, is het de verantwoordelijkheid
van de gebruiker om een arts, medisch adviseur of natuurdeskundige te raadplegen
over het gebruik van dergelijke items.

-

Laat de kabel niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of op hete
oppervlakte liggen. Als u een verlengsnoer nodig hebt, zorg er dan voor dat het snoer
een geaard driepolig netsnoer is (aardingstype 3-draads snoer). Het moet ook veilig
worden geplaatst waar het niet kan worden aangetrokken en dat niemand eroverheen
kan struikelen.

-

Om elektronische schokken / vuur te voorkomen en u er tegen te beschermen,
dompelt u het apparaat nooit onder of laat u het drijven in of rond water / vloeistoffen.
Plak of giet niets in de eenheid.

-

Bewaar / bedien het apparaat en de inhoud niet in extreme temperaturen en stel het
apparaat hier ook nooit aan bloot.

-

Open het apparaat niet; dit kan een elektrische schok veroorzaken en maakt alle
garantie ongeldig. De garantie dekt niet de schade aan de unit wanneer deze is
ontstaan door het laten vallen, ermee te knoeien, ongeoorloofde uitgevoerde of
opgestarte service uit te voeren, aanpassing aan of het misbruiken van het apparaat.

-

Dit product is niet bedoeld voor illegaal gebruik. Raadpleeg uw lokale-, provincialeen federale wetten.

-

De informatie in dit boekje is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden voor
instructieve en waarschuwende instructies. Op geen enkele manier is enige
informatie bedoeld als een medische of voorgeschreven handleiding of om een
gezondheidsprobleem, aandoening of ziekte te diagnosticeren of te behandelen.
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11.

Garantie informatie

Alle units hebben een levenslange garantie op de verwarmingselementen en twee jaar
garantie op onderdelen en arbeid tegen defecten in materialen of vakmanschap. Neem voor
reparaties / garantie contact op met klantenservice via https://www.dutchheadshop.nl/contact of sales@arizer.com. Stuur geen glazen onderdelen mee terug als u
het apparaat opstuurt voor reparatie.
Glasdelen vallen niet onder de garantie; filterschermen en accessoires zijn vervangbaar.
Neem contact op met Dutch-Headshop of onze eigen klantenservice voor actuele prijzen en
informatie:
Sales@arizer.com / www.arizer.com
Dutch-Headshop:
https://www.dutch-headshop.nl/contact

11

