
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleiding 

 

Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt 

en bewaar deze instructies. Deze handleiding is vanuit het Engels vertaald door 

Dutch-Headshop. 
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Voorwoord 
 

Maximaliseer uw dampervaring met onze AURA! Flowermate's eerste lijn van niet-

verbranding multi-inzetbare vaporizers. Met een geïsoleerde luchtweg voor zuiver vapen en 

een geavanceerde keramische verwarmingskamer met het volledige modulaire 

temperatuurbereik voor kruiden, wax en olie. 

Ontworpen in California, USA 

Gemonteerd in China 

Patent is aangevraagd  

 

Meer informatie over het product is te vinden op: 

 

www.flowermateusa.com 

Flowermate Technology, LLC  
 

Of 

 

www.dutch-headshop.nl 

Dutch-Headshop  

  

http://www.flowermateusa.com/
http://www.dutch-headshop.nl/
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1. Wat zit er in de doos? 
 

De doos waar de AURA inzit, die u van Dutch-Headshop heeft ontvangen, bevat het 

volgende:  

- 1x Aura Vaporizer 

- 1x Aura mondstuk  

- 1x Vloeistof/ waxkamer (organisch katoen) 

- 1x Middelgrote roestvrijstalen pod 

- 5x Roestvrijstalen screen / gaasje 

- 1x inpakgereedschap en ‘’vul en aanstap gereedschapje” 

- 1x USB oplaadkabel  

- 1x Garantiekaart (Warranty Card) en certificaat van echtheid (Certificate of 

Authenticity) 

- 1x Handleiding (EN)  

 

2. Belangrijkste kenmerken 
 

- Portable vaporizer. 

- Van hoge kwaliteit. Alle materialen zijn van medische kwaliteit. 

- Volledig geïsoleerd luchtpad zorgt voor een schone en pure vaping.  

- OLED-Display zorgt voor volledige temperatuurregeling, van 40°C – 230 °C.  

Bedankt dat u Flowermate Technology heeft gekozen. De Flowermate Technology heeft een 

uitzonderlijk ontwerp, een niet-verbrandende en multifunctionele verdamper.  Lees deze 

handleiding aandachtig door voordat u uw AURA Pen Vaporizer gebruikt. 

 

3. Wat zit er in de AURA? 
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A. De aan/uit knop 

B. Temperatuur controle knoppen 

C. OLED-Display 

D. Mondstuk 

E. Keramische verwarmingskamer 

F. Roestvrijstalen screen / gaasje  

G. Middelgrote roestvrijstalen pod 

H. Vloeistof/ waxkamer 

I. Oplaad poort 

4. Product configuratie 
 

A. De aan/uit knop → zet hiermee de AURA aan / uit.  

B. Temperatuur controle knoppen → temperatuurknoppen voor het hele bereik.   

C. OLED-Display → toont de gewenste instellingen.  

D. Mondstuk → ergonomisch ontworpen om te passen.  

E. Keramische verwarmingskamer → verwarmt kruiden grondig en gelijkmatig. 

F. Roestvrijstalen screen / gaasje → schoner vapen.  

G. Middelgrote pods → verpak uw kruidenmix voor nu of onderweg vapen (het beste 

te combineren met uw Load-X-Grinder en lader - wordt apart verkocht).  

H. Vloeistof / wax pod → vul hier uw gekozen olie / wax in (niet tegelijk).   

I. Oplaadpoort → micro USB-kabel. 

 

5. De AURA gebruiken met droge kruiden 

 

Wanneer u onderweg wilt vapen kunt u extra pods (zie hoofdstuk 3 ook) samen met de 

‘’Load-X Grinder en lader’’ (afzonderlijk verkocht) vooraf vullen voor later gebruik. 

 

LADEN  

- Verwijder het mondstuk van de AURA; 

 

- Vapen zonder de middelgrote gaasjes / screens; 

Laad het gekozen mengsel / kruidenmix in de keramische verwarmingskamer. Tik 

erop met de dabber-tool. Niet laten overlopen. N.B. Schakel het apparaat niet in 

tijdens het vullen van de pod. 

 

- Vapen met de middelgrote roestvrijstalen pods; 

Schroef het dopje van de pod los en vul deze met de door jou gekozen mix losjes in 

de pod (aanbevolen om onze gepatenteerde Load-X Grinder en lader te gebruiken 

om rommelvrij te kunnen slijpen en laden). Tik erop met het vul en aanstamp 

gereedschapje. Niet laten overlopen. Sluit de pod. Plaats de pod in de keramische 

verwarmingskamer  

 

Let op: zet het apparaat niet aan tijdens het vullen van de pod. 
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- Vervang het mondstuk van de AURA.  

 

ACTIVEREN 

- Druk binnen twee minuten vijf keer achter elkaar op de aan/uit knop om de AURA 

aan te zetten. De standaardtemperatuur is 375°F bij het aanzetten.  

 

- Houd de + en – knop voor drie seconden tegelijk ingedrukt om de temperatuur van 

Fahrenheit (°F) naar Celsius (°C) te veranderen.  

 

- Verander de gewenste temperatuur handmatig door op de – of + knop drukken. Tip: 

houd de + ingedrukt voor één seconde om de temperatuur automatisch verhogen. 

Druk daarna weer op de – om het verhogen van de temperatuur stoppen. Ditzelfde 

geldt om de temperatuur te verlagen door de – ingedrukt te houden voor één 

seconde.  

 

- Laat de AURA rustig opwarmen totdat de gewenste temperatuurstand bereikt is. Het  

-symbool geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik. 

 

- Om de AURA uit te zetten, druk vijf maal achterelkaar op de aan/uit knop (binnen 

twee seconden). 

PROEVEN 

- Om te vapen: inhaleer langzaam via het mondstuk. Geniet ook van het handsfree 

kenmerk: vapen zonder de aan/uitknop ingedrukt te hoeven houden voor vijf minuten. 

 

6. LOAD-X Grinder en lader  
De Load-X droge kruiden grinder en lader wordt los verkocht! 

 

 

 

 

Introductie: 

Maximaliseer uw dampervaring met onze Load-X 

droge kruidenmolen en -lader. Dit is Flowermate's 

unieke ontwerp waarvoor octrooi is aangevraagd. 

De Load-X is gemaakt om knoeivrij te kunnen 

malen en het vapen van uw kruiden met behulp 

van de screens / gaasjes makkelijker te maken. 

- Knoeivrij grinden en vullen.  

- Compact ontwerp voor gebruik onderweg. 

- Transparant ontwerp om je blend te zien. 

- De mogelijkheid om 2 pods tegelijkertijd te 

vullen. 

- Handig en gemakkelijk te gebruiken.  

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar 

de handleiding van de Load-X.  
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Tip: Dutch-Headshop heeft ook een groot assortiment in grinders. Bekijk onze website of 

vraag onze klantenservice om advies.  

7. De AURA gebruiken met oliën of wax 
 

LADEN 

OLIE                                                                                       WAX 

 

8. Technische specificaties 
 

- Afmetingen: 5,78 x 1,10 x 1,10 inch of 147 x 28 x 28 mm (h x d x b). 

- Beeldscherm: OLED digitaal beeldscherm. 

- Capaciteit: 2600mAH originele LG/Samsung lithium ion batterij.  

- Uitgangsspanning: 3,7 V. 

- AAN / UIT-knop: druk de knop vijf keer achter elkaar in om het apparaat aan of uit te 

zetten. 

- Temperatuur: 40°C – 230°C (104°F - 466°F). 

- Snelheid van de temperatuur: ongeveer 25 seconden om de gewenste temperatuur 

te bereiken. 

- Duur van de veiligheidssterkte: 5 minuten.  

 

9. Schoonmaken en onderhoud 
 

Het mondstuk van de AURA kan op een gegeven moment verstopt raken; dit kan leiden tot 

een moeilijke trekweerstand of minder vrijkomende damp. Gebruik de volgende richtlijnen 

om uw apparaat schoon te maken en te onderhouden: 

- De keramische verwarmingskamer: gebruik de borstel om de muren van de 

verwarmingskamer voorzichtig schoon maken. 

- Keramische filter: gebruik een dunne paperclip of speld om deze voorzichtig tussen 

de gaten te steken. Druk grondig door om de luchtweg vrij te maken en maak dan 

schoon met een pluisvrije doek.  

- Vul de olie/wax pod met minstens vijf 

druppels olie (0,2 – 0,3 ml). Laat de 

olie enkele seconden inwerken.  

 

- Plaats de olie/wax pod in de 

keramische verwarmingskamer.  

N.B. Zet het apparaat niet aan 

tijdens het plaatsen van de olie/wax 

kamer. 

- Plaats geconcentreerde olie rond de 

uitsparing van de deksel. Schroef de 

deksel op de olie/wax pod. 

 

- Plaats de olie/wax pod met de 

deksel naar beneden in de richting 

van de keramische 

verwarmingskamer.  

Let op: schakel het apparaat niet 

aan tijdens het vullen van de olie-/ 

wax pod. 

https://www.dutch-headshop.nl/headshop/grinders
https://www.dutch-headshop.nl/klantenservice
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- Mondstuk: verwijder het mondstuk van het apparaat en was deze voorzichtig met 

warm water. Droog het mondstuk, na het afspoelen, niet af. Het is beter dat deze aan 

de lucht droogt (luchtdrogen). Indien er hardnekkige vlekken op het mondstuk zitten, 

kunt u deze schoonmaken met een natte katoenen doek.  

 

TIPS:  

1. Om het beste resultaat te krijgen dient de keramische verwarmingskamer niet overvol 

te zitten met het gekozen product (bijvoorbeeld kruiden). Het overvol vullen van de 

kamer zorgt ervoor dat er maar een beperkte hoeveelheid lucht uit kan, waardoor u 

niet goed kunt vapen.  

 

2. Gebruik na het vullen het verpakkingshulpmiddel om het product voorzichtig te roeren 

en te beluchten om ervoor te zorgen dat er damp vrijkomt.  

 

3. Maak het apparaat altijd goed schoon vóór gebruik om verstopping van het mondstuk 

te verminderen. 

 

4. Met een LOAD-X-grinder en lader (wordt apart verkocht) verkleint u de kans op 

knoeien aanzienlijk. U kunt ook andere grinders kopen bij Dutch-Headshop. Zij 

hebben vele maten en soorten beschikbaar. 

 

10. Veiligheidsiconen 
 

Het apparaat beschikt over een intelligent veiligheidsbeschermingssysteem. Echter, om de 

integriteit en efficiëntie van het apparaat te behouden, vermijd activiteiten die de batterij 

kunnen schaden om zo kortsluiting, overladen of te veel ontladen te voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximale temperatuur instelling van de AURA 

Gekozen of maximale temperatuur instelling is bereikt.  

De batterij is volledig opgeladen.  

Batterij is bijna leeg. Apparaat dient opgeladen te worden.  

https://www.dutch-headshop.nl/headshop/grinders
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11. De batterij en het opladen 
 

OPLADEN 

- Het opladen duurt ongeveer 3 tot 3,5 uur. De batterij stopt met opladen als het icoon 

van de batterij vol is (zie ook hoofdstuk 11. Veiligheidsiconen.)  

 

- Als de batterij bijna leeg is, kan deze opgeladen worden met de meegeleverde micro 

USB-kabel. Deze kabel kan worden aangesloten op de USB-aansluiting van een 

computer / laptop of een adapter die de juiste hoeveelheid stroom doorgeeft.  

 

- Gebruik de AURA niet als deze opgeladen wordt. Dit veroorzaakt schade aan het 

apparaat.  

 

- Om te zorgen dat het apparaat niet oververhit raakt, laad deze niet ’s nachts op.  

 

- Laat de oplader niet aangesloten of onbeheerd zonder het apparaat. Laad het 

apparaat niet op terwijl hij op een tapijt ligt. 

 

BATTERIJ 

- Het apparaat bevat een lithium-ion batterij. Wees voorzichtig en recycle deze batterij, 

indien nodig, op een verantwoordelijk manier. Gooi deze niet weg bij het gewone 

afval. Overlaad de batterij niet en zorg niet voor kortsluiting.  

 

- Let op: lithium-ion batterijen zijn onderhevig aan degradatie, waardoor, bij regelmatig 

gebruik boven de 200 ° F, de gebruikstijd afneemt. Ondanks dat Flowermate met 

grote zorg hoogwaardige lithium-ion batterijen met een lange levensduur selecteert 

(vanwege hun niet-geheugenfuncties en het vermogen om 300 keer de voorlopende 

afbraakcyclus te ondergaan zonder degradatie) zal de levensduur van de batterij 

mettertijd toch geleidelijk afnemen. 

 

12. Veiligheidsvoorschriften 
 

WAARSCHUWING 

- Wanneer de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd, is het mogelijk dat er 

persoonlijk letsel of schade ontstaat. Men gebruikt dit apparaat op eigen risico. Noch 

Flowermate Techonology, LCC als haar verkopers aanvaarden enige 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het gebruik / misbruik van 

dit apparaat. De producten van Flowermate Technology zijn uitsluitend bedoeld voor  

volwassenen en consumptie. Bewaar te allen tijde deze handleiding op een veilige 

plaats voor toekomstig gebruik. 
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DISCLAIMER 

- Dit apparaat is ontworpen als een mobiele oplossing voor beoefenaars van 

aromatherapie en moet worden gebruikt voor droge kruidenmengsels zoals 

aangegeven. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met illegale middelen. 

STIKKINGSGEVAAR 

- De AURA bevat kleine onderdelen die een stikkingsgevaar kunnen vormen voor 

kinderen. Houd daarom dit apparaat en zijn accessoires uit de buurt van kinderen.  

GEBRUIK 

- Laat de AURA niet vallen, vervormen, buigen, doorboren, verbranden, versnipperen, 

beschilderen, stop het niet in de magnetron en plaats geen vreemde voorwerpen in 

het apparaat die daar niet horen.  

 

- Maak de AURA niet op een andere manier schoon dan de manier die beschreven is 

in de instructie van Flowermate Technology, LCC.  

 

- Probeer niet zelf de AURA te repareren of wijzigen.  

 

- Gebruik geen beschadigde AURA-oplader of niet-Flowermate Techonology-oplader. 

Niet-compatibele opladers kunnen verschillende spanningen hebben, wat 

brandgevaarlijk kan zijn. Gebruik alleen de meegeleverde oplader. Als u dit niet doet, 

vervalt de garantie op Flowermate Technology-producten. 

 

- Wees voorzichtig bij het hanteren van de AURA; het verwarmingsgebied is heet als 

het apparaat is ingeschakeld. Vermijd direct contact met de hoofdverwarmingskamer 

als deze heet is. Laat het apparaat niet onbewaakt achter wanneer het is 

ingeschakeld of wanneer het apparaat nog heet is. 

 

SLAAPBESCHERMING 

- Het apparaat beschikt over een veiligheidsslaapmodus. Als het apparaat vijf minuten 

niet gebruikt wordt, zal deze automatisch in slaapmodus gaan. Druk de AAN/UIT-

knop in en houd deze ingedrukt voor twee seconden om weer te kunnen vapen.  

 

GEHEUGENFUNCTIE  

- Het apparaat beschikt over een slimme geheugenfunctie. Het zal data over het 

huidige gebruik onthouden, voordat het apparaat wordt uitgeschakeld. Wanneer het 

apparaat weer wordt aangezet worden de laatste instellingen getoond.  

 

HANDS-FREE INSTELLING  

- De AURA beschikt over een slimme functie om handsfree te kunnen vapen. Nadat de 

gewenste temperatuur is bereikt, kunt u genieten van uw gekozen mix zonder  de 

hele tijd de AAN/UIT-knop ingedrukt te hoeve houden.  
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13. Garantie 
 

1 JAAR BEPERKTE GARANTIE 

Flowermate Technology, LCC geeft garantie tegen defecten in materialen en vakmanschap 

bij normaal gebruik gedurende een periode van één jaar voor elektronica, keramische 

verwarmingskamer, structurele integriteit en aanhechtingen. Op de lithium-ion batterij rust 90 

dagen garantie. Als zich een fysiek defect voordoet en u een claim indient binnen de 

garantieperiode, zal Flowermate Technology, naar eigen keuze en wat wettelijk is 

toegestaan…  

- het defect van het product repareren. 

- het product verwisselen. Hierbij ontvangt u een nieuw of functioneel gelijkwaardig 

apparaat.  

- de prijs van het product terugbetalen.  

Heeft u vragen over uw garantie? Neem dan contact op met de klantenservice van Dutch-

Headshop, waar u het product heeft gekocht. 

 

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN 

De garantie is alleen van toepassing op producten vervaardigd door Flowermate 

Technology, LCC, die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van het handelsmerk 

'Flowermate Techonology'  of logo aangebracht op het apparaat. De garantie is niet van 

toepassing op producten die niet van Flowermate Technology, LCC zijn.  

Daarnaast is de garantie ook niet van toepassing op (i) schade veroorzaakt door een 

ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, overstromingen, brand, aardbevingen, piraterij of 

andere externe oorzaken; (ii) schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het 

toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven is door Flowermate Technology, LCC; (iii) 

een apparaat of onderdeel is gewijzigd om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen 

zonder schriftelijke toestemming van Flowermate Technology, LCC; (iv) cosmetische 

schade, inclusief tot deuken, krassen en / of gebroken plastic. 

Deze garantie is van toepassing op de oorspronkelijke eindgebruiker en is niet 

overdraagbaar. Flowermate Technology, LCC-garanties zijn alleen van toepassing op 

apparaten die bij geautoriseerde detailhandelaars – zoals Dutch-Heashop - worden 

aangeschaft door een erkende Flowermate Technology, LCC-distributeur. 

Voor vragen over erkende detailhandelaars, aanvullende garantiegegevens, bezoekt u 

www.flowermateusa.com. Ook kunt u direct contact opnemen met Dutch-Headshop, waar u 

het apparaat heeft gekocht. Zie hoofdstuk 15. Overige informatie voor de contactgegevens. 

 

14. Overige informatie 
 

In de meegeleverde verpakking vindt u de garantie kaart, die ook geldt als certificaat van 

echtheid, en een extra notitie.  

De extra notitie (‘’special note’’) luidt als volgt:  

https://www.dutch-headshop.nl/klantenservice
https://www.dutch-headshop.nl/klantenservice
http://www.flowermateusa.com/
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Leg vóór gebruik een screen / gaasje in de keramische verwarmingskamer. Screens / 

gaasjes (meegeleverd in de verpakking) in de behuizing en verwarmingskamer zorgen 

ervoor u schoon kunt vapen en geen verkruimelde kruiden binnenkrijgt. Extra screens / 

gaasjes worden apart verkocht. 

- Middelgrote screens / gaasjes (één inbegrepen) voor droge kruiden. 

- Vloeibare / waxachtige pod (inclusief één) voor olie / wax. 

Meer screens / gaasjes bestellen? Bekijk ook het assortiment van Dutch-Headshop. Voor 

andere vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Dutch-Headshop. Zij zijn 

bereikbaar via:  https://www.dutch-headshop.nl/contact  

https://www.dutch-headshop.nl/headshop/vaporizer-accessoires
https://www.dutch-headshop.nl/contact

