Handleiding
Lees aandachtig deze handleiding door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar
deze handleiding. Deze handleiding is vanuit het Engels vertaald door DutchHeadshop.
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1. Beperking van aansprakelijkheid (lezen voor gebruik)
Het niet lezen of opvolgen van deze instructies, oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik van de
vaporizer kan leiden tot letsel. Arizer en aanverwante bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor letsel of schade die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van dit apparaat.
Vanwege de kwetsbaarheid en aard van het glas is de Arizer en aanverwante bedrijven niet
verantwoordelijk voor snijwonden of letsel door gebroken of beschadigd glas. Arizer en
aanverwante bedrijven zijn niet aansprakelijk voor verwondingen of brandwonden in verband met
het aanraken van hete onderdelen. Arizer en aanverwante bedrijven zijn niet aansprakelijk voor
het niet naleven van deze waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen. Door dit product te kopen,
neemt de koper alle risico's van lithiumbatterijen op zich. Als u niet akkoord gaat met deze
voorwaarden, dient u het product onmiddellijk voor gebruik te retourneren.
Dit product is bedoeld voor gebruik met de hierin beschreven plantaardige producten - Arizer en
gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor gebruik met andere dan de hierin beschreven
(plantaardige) producten. De aansprakelijkheid van het bedrijf voor schade in verband met het
product en de onderdelen ervan zal nooit hoger zijn dan de aankoopprijs van het product.
BELANGRIJK: houd u aan de lokale wet- en regelgeving. Niet alle essentiële oliën en
(plantaardige) kruiden zijn niet in elk land of staat legaal te gebruiken. Controleer daarom uw
lokale, staats-, federale- en importwetten, voordat u deze producten bestelt. Dit apparaat is alleen
bedoeld voor wettelijk gebruik.

2. Waarschuwingen en disclaimers
Eerste gebruik
Onderzoek de inhoud van de doos. Zorg ervoor dat alles inbegrepen is, dat de onderdelen in
goede staat zijn en niet beschadigd zijn door de verzending. Controleer glazen onderdelen op
barsten of breuken. Verpakkingsmaterialen, zakken en kleine onderdelen kunnen een
blokkeergevaar opleveren. Buiten bereik / gebruik houden van kinderen, minderjarigen en
huisdieren.
Waarschuwing: let op met hete en glazen onderdelen
Ga voorzichtig om met hete en glazen onderdelen. Plaats geen hete onderdelen op niet-hitte
bestendige oppervlakten. Bevestig voorzichtig de hitte bestendige siliconendoppen om het hete
gedeelte van de glasdelen. Laat de verwarmingseenheid en hete delen afkoelen alvorens ze in
een tas, zak of andere houder te plaatsen waar schade door hete delen kan optreden.
De onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig borosilicaatglas. Let wel; borosilicaatglas is
breekbaar, wees te allen tijde voorzichtig. Zorg ervoor dat het glas niet tegen harde oppervlakten
tikt om zo krassen of schade te voorkomen. Als het glas valt of een stootje krijgt, controleer het
glas op barsten, deuken en andere zwakke plekken voor u het gebruikt. Stel hete onderdelen
nooit bloot aan koud water of extreme temperatuurwisselingen. Dit kan leiden tot scheuren of
breuken.
Het product bevat elektrische en gevoelige onderdelen. Laat het daarom nooit vallen. Als het
product beschadigd is, gebruik het dan niet meer. Ter voorkoming van elektrische schokken /
brand: dompel het apparaat nooit onder water. Zet het ook niet in de buurt van water of andere
vloeistoffen. Plak of giet niets in het apparaat wat er niet thuishoort en houd het uit de buurt van
(makkelijk) ontvlambaar materiaal. Bewaar / bedien het apparaat én de inhoud niet in extreme
temperaturen en stel het apparaat er ook niet aan bloot. Maak het apparaat niet open. Dit kan
leiden tot elektrische schokken, waardoor de garantie ook vervalt.
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Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het nog aanstaat!
Disclaimer
De informatie in deze handleiding is een hulpmiddel bij het begrijpen van de verschillende
theorieën en werkwijzen, bereiding en gebruik. Het is geen goedkeuring of waarborging van de
werkzaamheid of gebruik. Deze informatie is niet bedoeld om professioneel advies te vervangen.
De informatie hierin is uitsluitend voor educatieve en waarschuwende doeleinden. De hierin
benoemde informatie is op geen enkele manier bedoeld als een medische of voorschrijvende
gids of om te diagnosticeren of behandelen van een gezondheidsprobleem, aandoening of
ziekten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een arts of een medische
professional te raadplegen. Dit product is niet geregistreerd als medisch hulpmiddel. Gebruik
het daarom alleen zoals bedacht is voor dit apparaat.

3. Veiligheidscertificeringen

Het apparaat kan wereldwijd gebruikt worden met een invoercapaciteit van 110-240V.
Daarnaast bevat het apparaat Solo II internationale veiligheidscertificaten.

4. Inhoud van de verpakking
-

1 x Solo II draagbare microverwarmer
1 x Solo II lader / voedingsadapter
1 x Solo II glazen aroma-buis (90
mm)
1 x Solo II Glazen Aromabuis (110
mm)
1 x Solo II Glazen Aroma schotel
1 x Solo II riemclip-draagtas
2 x Solo II siliconen stammendoppen
4 x Solo II screens / gaasjes (RVS)
1 x roestvrijstaal roerstaafje
1 x sample aromatisch plantaardig
product
1 x Solo II-gebruikershandleiding
(EN)
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5. Controlepaneel
Het bedieningspaneel bestaat uit een OLED-display en drie knoppen: de menuknop (M) en
twee pijlknoppen (omhoog en omlaag). Gebruik de menuknop om door de verschillende
instellingen te navigeren en gebruik de pijlknoppen om de instelling aan te passen.
Temperatuurinstellingen
Het geoptimaliseerde verwarmingssysteem van de Solo II warmt snel op en heeft een breed
temperatuurbereik van 50 ° C tot 220 ° C (122 ° F - 428 ° F). De temperatuur kan worden
ingesteld in stappen van 1 tot 10 graden.
Audio / pieptoon
De audio- / piepfunctie heeft drie volume-instellingen en kan worden in- en uitgeschakeld.
Als de audio / piep is geactiveerd, hoort u een pieptoon wanneer de Solo II wordt in- of
uitgeschakeld. Als de audio / piep gedeactiveerd is, blijft de Solo II stil als hij wordt in- of
uitgeschakeld.
Inschakelvertraging
De inschakelvertraging veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat u het apparaat niet per ongeluk
inschakelt. De inschakelfunctie heeft drie verschillende instellingen voor uw gemak: 4
seconden, 6 seconden en 8 seconden. De standaardinstelling is 6 seconden.
Automatische uitschakeltimer
De veiligheid van de automatische uitschakeltimer zorgt ervoor dat u niet vergeet om het
apparaat uit te schakelen en helpt de batterij te sparen. De uitschakeltimer kan worden
ingesteld tussen 5 tot 15 minuten in stappen van één minuut. De standaardinstelling is 10
minuten.
Celsius of Fahrenheit
Het Solo II scherm kan worden ingesteld op Celsius of Fahrenheit. De standaardinstelling is
Celsius.
Schermhelderheid
De Solo II heeft drie helderheidsinstellingen: laag, gemiddeld en hoog. De
standaardinstelling is gemiddeld.

6. Toepassing
(1) Glazen aromabuis
Doe wat grof gemalen plantenextracten in een kleine container en duw het glas zachtjes in
het potje om het te vullen. Druk niet te hard op het glas en houd het glas niet te stevig vast.
Door op deze manier de glazen aromabuis te gebruiken geniet u van optimaal
gebruiksgemak.
(2) Plaats de glazen aromabuis
Verwarm de unit voordat u de aromabuis plaatst. U kunt de volgeladen glazen aromabuizen
met uw solo II-draagtas meenemen om ook onderweg eenvoudig te kunnen vapen.
(3) Houd de knoppen ''Omhoog'' en ''Menu'' (M) tegelijk ingedrukt om het apparaat aan
te zetten
Een timer telt af op het OLED-scherm en toont de opstartvertraging. Hierna wordt er een
begroetingsbericht weergegeven wanneer het apparaat aanstaat.
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(4) Stel de temperatuur in en laat het apparaat opwarmen
Druk op een van de drie knoppen op het bedieningspaneel en de Solo II begint op te warmen
tot de eerder gebruikte temperatuur. Druk op de knoppen Omhoog en Omlaag om de
temperatuur in stappen van 1 graad te veranderen of houd de knop ingedrukt om de
temperatuur in stappen van 10 graden aan te passen.
(5) Inademen van dampen
Inhaleer de dampen door de glazen aromabuis. Neem langzame gelijkmatige trekken.
Probeer verschillende inhaleertechnieken met verschillende temperaturen uit om uw
persoonlijke behoeften / voorkeuren te ontdekken.
Aromatherapie
1. Leg in de glazen aromaschotel een beetje gedroogde aromatische botanica en / of een
paar druppels etherische oliën.
2. Plaats de glazen aromaschaal in de vaporizer.
3. Houd de Omhoog- en Menu-knop ingedrukt om het apparaat aan te zetten.
4. Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de temperatuur aan te passen van 50 °C 100 °C (122 °F - 212 °F).
5. Houd de aromaschaal met de vaporizer onder je neus en adem zachtjes de aangename
aroma's in terwijl de plantaardige stoffen worden verwarmd. Ontspan en geniet ervan!

7. Batterij prestaties
Arizer-batterijen voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Bij normaal gebruik gaan ze
honderden oplaadcycli mee voordat ze capaciteit verliezen. Als u het apparaat laat vallen,
kan dit leiden tot schade aan de batterij waardoor de capaciteit van de batterij kan worden
beperkt / verminderd. Het is daarom belangrijk dat u het apparaat voorzichtig behandelt.
Opladen van de batterij
Afhankelijk van de gebruikspatronen van de temperatuurinstelling duurt de Solo II-batterij
meestal drie uur per oplaadbeurt. Het duurt drie uur om de batterij volledig op te laden.
Gebruik tijdens het opladen
Als de batterij bijna leeg is, hoeft u met de Solo II niet te wachten tot de batterij volledig is
opgeladen voordat u hem kunt gebruiken. Laad de batterij gedeeltelijk op (5 - 10 minuten) en
dan kunt u de temperatuur instellen en de Solo II gebruiken terwijl de batterij blijft opladen.
Opmerking: de Solo II werkt niet als de batterij volledig leeg is.
Batterijbesparing
De Solo II en Solo II-opladers hebben een ingebouwde beveiligingen om te voorkomen dat
de batterij te vol wordt opgeladen. Om de batterij te sparen, gebruikt u de Solo II in een
omgeving met temperatuurregeling en gebruikt u de instellingen voor een lagere
temperatuur. Als u buiten bent, blijf dan beschut voor verschillende weerselementen en
gebruik de vaporizer niet bij extreme lage temperaturen.
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8. Beschikbare accessoires
Aromabuizen voor reserveglas, opladers, onderdelen en accessoires zijn beschikbaar op
onze website; www.arizer.com of bij de webshop waar u de vaporizer heeft gekocht: DutchHeadshop. U kunt de website bezoeken op: www.dutch-headshop.nl.
Let op: metalen screens (RVS) worden meegeleverd en u kunt extra bijbestellen voor
gebruiksgemak, maar ze maken de damp agressief en verminderen de smaken. De solo II
werkt met glazen aromabuizen en heeft daardoor een ingebouwd glazen screen om de damp
zuiver en smaakvol te houden. Hierdoor is er opnieuw gebruik gemaakt van hele of grof
gemalen planten, zonder de nadelen die een metalen screen / gaasje heeft op de dampen.
Met deze vaporizer geniet u van soepele en smakelijke dampen.

9. Schoonmaken en onderhoud
De Solo II zelf is in wezen onderhoudsvrij, zodat u uw tijd kunt besteden aan het gebruik
ervan in plaats van het schoon te maken! Laad de batterij eenvoudig op wanneer deze bijna
leeg is. Wissel onderweg gemakkelijk van een lege glazen aromabuis naar een volle, zonder
dat u zich zorgen hoeft te maken over het legen of reinigen van de buizen. Belangrijk is wel
dat u uw kruiden / planten in de verwijderbare glazen aromabuizen houdt. Deze kunnen
namelijk moeiteloos worden gereinigd.
Na veelvuldig gebruik moeten de glazen onderdelen worden gereinigd om optimale
prestaties te garanderen. Om de glazen onderdelen schoon te maken, laat ze weken in
isopropyl (wrijf) alcohol en spoel ze vervolgens af met heet water. In de meeste gevallen zal
na het reinigen van de glazen aromabuizen deze zo goed als nieuw zijn. Is dit niet het geval?
Herhaal dan de schoonmaakprocedure zo vaak als nodig. Zorg ervoor dat voordat u de
glazen aromabuizen gebruikt deze volledig droog zijn.

10.

Garantie informatie

De Solo II heeft een levenslange garantie op het verwarmingselement, een garantie van
twee jaar op defecten in materialen of vakmanschap en een garantie van één jaar op de
batterij. Het glas valt niet onder de garantie. Bewaar het aankoopbewijs van dit apparaat
voor de garantie. Het retourneren van het product en de gemaakte kosten zijn de
verantwoordelijkheid van de gebruiker. Arizer zal naar eigen goeddunken de
garantieartikelen repareren of vervangen. De garantie geldt niet voor apparaten die zijn
beschadigd door vallen, knoeien, niet-geautoriseerde service die is uitgevoerd of
geprobeerd, het wijzigen van het apparaat en verkeerd gebruik / misbruik.

11.

Helpen met oplossen van problemen

Als u een probleem ondervindt met uw Solo II stuur dan een e-mail naar service@arizer.com
of neem contact op met de klantenservice van Dutch-Headshop via https://www.dutchheadshop.nl/contact.
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Een deskundige Arizer-medewerker van de klantenservice zal zo snel mogelijk uw e-mail
beantwoorden om uw probleem op te lossen. Zet in uw e-mail een duidelijke beschrijving van
het probleem, uw volledige adres, uw verzendadres, het serienummer van uw apparaat
(staat op de onderkant) en een kopie van uw kassabon om uw serviceverzoek te versnellen.

12.

Overige informatie

Voor meer informatie, support en snelle opstartvideo’s bezoek: www.arizer.com/support of
de webshop waar u dit product hebt besteld, Dutch-Headshop via https://www.dutchheadshop.nl/contact
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