FOCUSVAPE Handleiding
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt
en bewaar de instructies. Deze handleiding is vanuit het Engels vertaald door DutchHeadshop.
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1. Introductie
Bedankt voor uw aankoop van de Focusvape bij Dutch-Headshop! Graag introduceren
wij aan u de belangrijkste kenmerken van de Focusvape:
-

Luchtstroom controle systeem: door te draaien aan de ring op de behuizing kunt u
de luchtstroom gemakkelijk sturen.

-

Afgesloten luchtroom: om u de beste en puurste smaak te geven hebben wij de
buis voor de luchtstroom gescheiden van andere elektronica.

-

Vibrerend notificatie systeem: samen met de LED indicatie geeft de vibratie een
signaal dat de goede temperatuur is bereikt.

-

Wordt snel warm: doordat het omhulsel van de keramische ‘’verwarmingskamer‘’ 0,6
mm is, verwarmt de Focusvape ontzettend snel en blijft de temperatuur stabiel.

-

Verwisselbare/ oplaadbare batterijen: zit nooit zonder stroom; neem een extra
opgeladen batterij mee.

Door middel van deze geweldige kenmerken hopen wij u een fijne vaping ervaring te bieden.
Om de functies van de Focusvape volledig te begrijpen kunt u de handleiding zorgvuldig
lezen.

2. Inhoud van de verpakking
In de verpakking van de Focusvape, geleverd door Dutch-Headshop, vindt u de volgende
onderdelen:
1 x Focusvape pen
1 x origineel LG / Samsung 2.500mAH hoge afvoerbatterij
1 x 5-pins micro USB kabel
1 x extra glazen mondstuk
1 x inpakwerktuig
1 x schoonmaakborstel
3 x gaasjes
1 x gebruiksaanwijzing
1 x cadeauverpakking

3. Specificaties
Kleuren
Grootte
Gewicht
Batterij capaciteit
Batterij voltage
Temperatuurlevels

Zwart / Grijs / Koffiekleur / Camo kleur / Legergroen / Wit
172 x 23.6 (mm)
180(g)
Originele LG LG / Samsung 2.500mAH 20A ontlaatsnelheid batterij
4.2V
160 ℃ / 320 ℉;
170 ℃ / 338,
180 ℃ / 356 ℉;
190 ℃ / 374,
200 ℃ / 392 ℉;
220 ℃ / 428,
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Stap 1
Ontkoppel het mondstuk en de filterruimte om de keramische
oven te zien.
Stap 2
Laad de kruiden in de keramische oven.
Stap 3
Sluit het mondstuk en de filterruimte weer op het grote stuk
aan en de Focusvape is klaar voor gebruik.
Stap 4
Druk, binnen twee seconden, vier keer op de ‘’aan knop’’ om het apparaat aan te zetten. De
Focusvape zal vibreren en de LED lamp zal 3 keer branden om de hoeveelheid batterij aan
te geven ( wit, groen of rood). De betekenissen van de kleur:
- Wit – batterij voltage is meer dan 3.8V
- Groen – batterij voltage zit tussen 3.6 en 3.8.
- Rood – batterij voltage is lager dan 3.6
Om te voorkomen dat de batterij op is; laad deze op of vervang de batterij met een
opgeladen batterij.
Stap 5
Druk de ‘’aan knop’’ weer in voor twee seconden en laat deze
los om de verwarming van de oven te activeren. De LED lamp
geeft een turquoise kleur aan; dit geeft de eerste
temperatuurkeuze (160 ℃ / 320 ℉) aan. Druk nogmaals twee
keer op de knop om naar de volgende temperatuurkeuze te
gaan. Blijf dit herhalen tot u bij de gewenste temperatuur bent.
Als de LED lamp de goede kleur aangeeft en wanneer de
vibratie voelbaar is, dan is hij klaar om gebruikt te worden.

4. Aanpasbare luchtstroom en afgesloten luchtstroom
Draai aan de ring op het apparaat om de luchtstroom aan
te passen; als de 3 gaten openzijn, is er een maximale
luchtstroom.
Belangrijk kenmerk: om u de beste en puurste smaak te
geven, hebben wij de buis voor de luchtstroom
gescheiden van de andere elektronica in de pen. De
luchtstroom komt gelijk van de buitenlucht → het metaal (3
gaten) → het rubbertje → de keramische oven → komt
naar de ‘’mesh’’ / keramische filter → het glazen mondstuk
naar je mond.

4

*Vertaald door Dutch-Headshop

5. Aanzetten en slaapmodus
Elke bolverwarming duurt vijf minuten, waarna het apparaat in slaapmodus gaat voor drie
minuten. Hierin stopt de keramische oven met verwarmen.
Tijdens de slaapperiode dient er twee seconden op de ‘’aanknop’’ gedrukt te worden om het
apparaat weer aan te krijgen. Hierna zal de keramische oven weer opwarmen tot de
laatstgekozen warmte.
Uitschakelen / automatisch uitschakelen
Druk vier keer op de ‘’aanknop’’ om het apparaat uit te zetten. Het apparaat zal één keer
vibreren.
Een cyclus van de Focusvape duurt hierdoor ongeveer acht minuten (vijf minuten staat de
Focusvape aan + drie minuten in ‘’slaapmodus’’). Hierna gaat het apparaat automatisch uit.
Heeft u verder nog vragen over het gebruik? Neem dan contact op met de webshop waar u
het product heeft gekocht: Dutch-Headshop. Zij helpen u graag verder.

6. Opladen
De Focusvape beschikt over een ‘’5-pins USB-interface’’ oplaad poort en een batterij
oplader. Hierdoor is het mogelijk om de batterij te vervangen, indien gewenst.
Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer drie tot vier uur.
Opladen via de USB-poort
Het apparaat ondersteunt een doorvoerfunctie.
Tijdens het opladen geeft de LED lamp de eerdergenoemde kleuren, Rood → Groen → Wit,
aan om aan te geven hoe ver de batterij is opgeladen. Indien de batterij volledig is opgeladen
gaat de LED lamp uit.
Let op: om de levensduur van de batterij te besparen, indien de batterij volledig leeg en
uitgeschakeld is, is er in de software geprogrammeerd dat het apparaat niet gebruikt kan
worden als de LED lamp rood is. U wordt verzocht om te wachten tot de LED lamp weer
groen is om het apparaat te gebruiken.

7. Onderhoud tips
Indien de vapeur niet vrijkomt, gebruik de inpakwerktuig om de droge kruiden voorzichtig in
de keramische oven te plaatsen.
Maak het mondstuk schoon
Gebruik een vochtig wattenstaafje om het binnenste gedeelte van het mondstuk schoon te
maken.
Maak de keramische oven schoon
Gebruik het penseel om de wanden van de oven voorzichtig schoon te maken.
N.B. Zorg ervoor dat de Focusvape uit staat en afgekoeld is!
5

*Vertaald door Dutch-Headshop
Waarschuwing
Dit apparaat bevat een lithium ion batterij. Let er alstublieft op dat deze bij het juiste
afvalsoort wordt weggegooid. Niet weggooien in de normale afvalbak. Niet overladen en
maak geen kortsluiting.
Wanneer u niet de originele oplader van de Focusvape gebruikt, kan het zijn dat er een
andere voltage gebruikt wordt. Dit kan brandgevaar veroorzaken. Hierdoor willen wij u
verzoeken om altijd de meegeleverde oplader, die in de verpakking zit, te gebruiken. Als u
een andere oplader gebruikt, dan die door ons is meegeleverd, vervalt automatisch de
garantie.

8. Garantie
Focusvape staat garant voor dit apparaat indien er technische mankementen bij de
onderdelen ontstaan. Deze garantie geldt voor één jaar na de aankoopdatum. Garantie kan
alleen door de originele eindgebruiker gebruikt worden. Als de claim geldig wordt verklaard,
dan regelt Focusvape dat het (defecte) product:
1. wordt gerepareerd;
2. geruild wordt.
Gelimiteerde garantie is niet van toepassing bij…
•
•
•

normale prestatievermindering;
de batterij;
het glazen mondstuk.

Voor verdere vragen over bijvoorbeeld de garantie kunt u contact opnemen met DutchHeadshop via: https://www.dutch-headshop.nl/contact
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