
GEBRUIKSAANWIJZING 
Vóór de ingebruikname aandachtig lezen  

en bewaren.



2 

Inhoudsopgave .............................................................pagina 

1 Productoverzicht CRAFTY+  ................................................5
 1.1  Inhoud  ...............................................................................5
 1.2 Functionele onderdelen .................................................6
 1.3 Service ...............................................................................7

2 Voor uw veiligheid ....................................................................9
 2.1 Symbolen ...........................................................................8
 2.2 Verklaring van de tekens ................................................8
 2.3 Basisregels ..................................................................... 10
 2.4  Veiligheidsinstructies ................................................... 10
  2.4.1 Gevaar voor letsel door  
   elektrische schokken...................................... 10
  2.4.2 Gevaar voor letsel door  
   verbranding / dampen.....................................11
  2.4.3 Gevaar voor letsel door  
   verschillende oorzaken ...................................11

3 Doel   ............................................................................. 12

4 Plantenoverzicht ...................................................................12 

5  Invloedsfactoren bij het verdampen ............................... 13

6  Ingebruikname en bediening ............................................. 14
 6.1 Uitpakken ........................................................................ 14
 6.2 Aansluiting stroomnet ................................................. 14
 6.3 Opladen van de batterij ................................................ 14
 6.4 Vullen van de vulkamer .................................................15
 6.5 Opwarmen  ......................................................................15
  6.5.1 Fabrieksinstellingen .........................................15
  6.5.2 Basistemperatuur ............................................16
  6.5.3 Booster temperatuur .......................................16
  6.5.4 Superbooster temperatuur ............................16
 6.6 Gebruik .............................................................................17
 6.7 Einde gebruik ..................................................................17
 6.8 Automatische uitschakeling ....................................... 18
 6.9 Bewaring ......................................................................... 18

G E B R U I KS A A N W I J ZI N G N E D E R L A N D S



3 

G E B R U I KS A A N W I J ZI N G N E D E R L A N D S

Inhoudsopgave  ............................................................pagina

7  Reiniging   ...........................................................................19
 7.1 Koeleenheid ....................................................................19
  7.1.1 Productoverzicht ..............................................19
  7.1.2  Demontage ........................................................19
  7.1.3 Reiniging .............................................................21
  7.1.4  Montage ............................................................ 22
 7.2 Zeven   .......................................................................... 22
 7.3  Reinigen van de vulkamer ........................................... 22
  7.3.1 Verwijderen van de onderste Zeef ............... 22
  7.3.2 Reiniging ............................................................ 22
  7.3.3 Aanbrengen van de onderste Zeef .............. 22
 7.4 Verdamper en USB-C Kabel ....................................... 22

8  Storz & Bickel App ................................................................ 24
 8.1  Fabrieksinstellingen ......................................................24
 8.2  De verbindingsopbouw van de Verdamper 
  met een smartphone ....................................................24
 8.3 De menuonderdelen van de  
  Storz & Bickel App .........................................................25
 8.4 Temperatuurinstelling met de  
  Storz & Bickel App .........................................................25
 8.5 Andere persoonlijke instellingen ................................26
 8.6 Resetten naar fabrieksinstellingen ............................26

9  Optionele Accessoires......................................................... 27
 9.1 Kruidenmolen ................................................................ 28
 9.2 Vulhulp  .......................................................................... 28
  9.2.1 Vullen met de Vulhulp ..................................... 28
  9.2.2 Vullen van de vulkamer  
   met de Vulhulp ................................................. 28



4 

G E B R U I KS A A N W I J ZI N G N E D E R L A N D S 

Inhoudsopgave .............................................................pagina 

 9.3 Doseercapsules (voor eenmalig gebruik)  
  en Bewaardoos .............................................................. 29
  9.3.1  Vullen van de Doseercapsules ..................... 30
  9.3.2 Vullen van de Bewaardoos  
   met Doseercapsules ...................................... 30
  9.3.3 Plaatsen van de Doseercapsule 
   in de Koeleenheid ............................................ 30

10  Storingen  .............................................................................32
 10.1.  Mogelijke storingen / Probleemoplossing .............. 32
 10.2. Na storingen................................................................... 32
 10.3. Afvoer  ............................................................................. 32
11 Technische gegevens  .........................................................33
12 Naleving van de wettelijke eisen en normen ................33
13 Vrijwaring, Aansprakelijkheid  ..........................................34
 13.1 Vrijwaring ........................................................................ 34
 13.2 Aansprakelijkheid .......................................................... 34
 13.3 Copyright ........................................................................ 35



5 

1.1 Inhoud

1  P R O D U C TOV E R ZI C H T C R A F T Y+ 

5 1 stk. Doseercapsule
6 1 stk. Reinigungsborstel
7 1 stk. Beknopte Gebruiksaanwizing

1  CRAFTY+ Verdamper
2 1 stk. USB-C Kabel
3 3 stk. Normale Zeef, klein  
 3 stk. Grove Zeef, klein
4 3 stk. Bodemafdichtring, klein

1

3 4 5

6
7

2
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1  P R O D U C TOV E R ZI C H T C R A F T Y+ 

1.2  Functionele onderdelen

4

3 

6

5

1 2

7

1  Vulkamer
2 Mondstuk
3 Vulkamerhulpmiddel
4 USB-C Laadbus  
 (achter het Vulkamerhulpmiddel)

5 LED-indicator
6 Aan-/uitschakelaar (ON/OFF)
7 Koeleenheid
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1  P R O D U C TOV E R ZI C H T C R A F T Y+ 

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, aanspraak op 
garantie en afvoer van het apparaat tot het volgende adres:

Storz & Bickel GmbH 
In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Duitsland 
Voor serviceaanvragen kunt u een RMA (Return Merchandise Authorization) 
starten via onze homepage: www.storz-bickel.com/rma.



2.1  Symbolen
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2  VO O R U W V E I L I G H E I D

Bullet

Gevaarsymbool

Behandeling

Aanwijzingi

2.2  Verklaring van de tekens

Gebruiksaanwijzing opvolgen!  

Symbool voor de fabrikant - naast het symbool staat naam en adres 
van de fabrikant

Symbool EU-conformiteit: Met deze teken bevestigt de fabrikant de 
conformiteit van de producten met de geldende richtlijnen en 
normen van de Europese Unie.

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. Het apparaat bevat 
een geïntegreerde lithium-ionbatterij. Bij de afvoer dient deze leeg te 
zijn.



Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SUED conform EN 
60335-1, UL 499 en CAN/CSA 22.2 nr. 64-M91.
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2  VO O R U W V E I L I G H E I D

Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SUED conform EN 
60335-1.

Tegen zonlicht beschermen.

Beschermen tegen nattigheid en vocht.

Symbool voor het serienummer - gevolgd door het serienummer 
van het product

Gelijkstroom 

Apparaat van beschermingsklasse II

Voorzichtig! Heet oppervlak! 
Metalen onderdelen niet aanraken!

Symbool voor bestelnummer 
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2  VO O R U W V E I L I G H E I D

2.3  Basisregels
 X Deze Gebruiksaanwijzing is een es-

sentieel onderdeel van de Verdam-
per en moet aan de gebruiker ter 
beschikking worden gesteld. 

 X De actuele uitgebreide versie van 
de Gebruiksaanwijzing onder  
www.storz-bickel.com downloa-
den. 

 X Lees deze aanwijzingen zorgvul-
dig en volledig door voordat u de 
Verdamper en de USB-C Kabel in 
gebruik neemt.

 X Volg altijd de instructies in deze 
Gebruiksaanwijzing voor gebruik 
en onderhoud.

 X Dit Verdamper kan door kinderen 
vanaf 8 jaar en ouder en ook door 
personen met een fysieke, zintuig-
lijke 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 Verdam-
per en de daaruit voortvloeiende 
gevaren begrijpen. Kinderen mo-
gen niet met het apparaat spelen. 
Reiniging en onderhoud mogen 
niet zonder toezicht door kinderen 
worden uitgevoerd.

 X Als de gebruiker lijdt aan een lucht-
weg- of longaandoening, mag het 
apparaat alleen worden gebruikt 
na overleg en met toestemming 
van de behandelende arts. Afhan-
kelijk van de dichtheid de lucht-

wegen en de longen kunnen de 
dampen tot irritatie en daarom tot 
hoesten leiden.

 X De Verdamper niet onbeheerd ge-
bruiken.

 X Bewaar en gebruik de Verdamper 
en de USB-C Kabel alleen op vol-
doende afstand van warmtebron-
nen (oven, fornuis, open haard, 
enz.) en op een droge plaats waar 
de omgevingstemperatuur niet on-
der +5 °C (+41° F) kan komen.

 X De Verdamper niet aan extreme 
schommelingen van de omge-
vingstemperatuur blootstellen. 
Door condensvocht kan er een sto-
ring van de functionering optreden.

 X Gebruik alleen originele Storz & Bic-
kel accessoires en reserveonderde-
len. 

 X Gebruik de Verdamper en de USB-
C Kabel niet op een ongeschikte, 
onjuiste of onverstandige manier, 
de fabrikant stelt zich niet aans-
prakelijk voor eventuele schade die 
hieruit voortvloeit.

2.4  Veiligheidsinstructies 

2.4.1   Gevaar voor letsel door  
elektrische schokken

 X De Verdamper en de USB-C Kabel 
na gebruik voor eventuele onder-
houdswerkzaamheden en tijdens 
onweersbuien, uitschakelen en de 
stekker uit het stopcontact halen. 
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2  VO O R U W V E I L I G H E I D

 X Zorg ervoor dat de USB-C Kabel 
niet beschadigt door buigen, knel-
len of trekken.

 X Gebruik geen meervoudige stop-
contacten en/of verlengsnoeren. 
Gebruik, indien absoluut noodza-
kelijk, alleen producten met kwa-
liteitscertificering (zoals UL, IMQ, 
VDE, +S, enz.) als de opgegeven 
vermogenswaarde het vereiste 
vermogen (A=Ampère) van de aan-
gesloten apparaten overschrijdt.

 X Gebruik de Verdamper en de USB-
C Kabel niet als deze beschadigd 
zijn. Reparaties mogen alleen wor-
den uitgevoerd door ons service 
center. Pogingen om zelf schade 
te herstellen, maken de vrijwaring 
ongeldig. Ons Service Center ver-
vangt een defecte USB-C Kabel.

 X Laat de Verdamper en de USB-C 
Kabel niet in contact komen met 
vocht.  

 X Houd de Verdamper en de USB-C 
Kabel uit de buurt van huisdieren 
(bijv. knaagdieren) en ongedierte. 

 X Gebruik de Verdamper en de USB-
C Kabel niet in een potentieel explo-
sieve of ontvlambare atmosfeer.

2.4.2   Gevaar voor letsel door  
verbranding / dampen

 X Hete oppervlakken van de Verdam-
per (vulkamer) tijdens de werking 
en de afkoelfase niet aanraken. 

 X Plaats de hete Verdamper alleen 
op een stevige en hittegevoelige 
ondergrond en let erop dat deze 
niet wordt afgedekt.

 X Gebruik de Verdamper niet in de 
buurt van brandbare voorwerpen 
zoals gordijnen, tafelkleden of pa-
pier.

 X De openingen van de Verdamper 
niet afsluiten, niet afdekken en niet 
blokkeren tijdens de werking en de 
afkoelfase. 

 X Zorg er vóór het inschakelen van de 
Verdamper voor dat alle dampen, 
bijv. van brandbare reinigings- 
en desinfectiemiddelen, zijn 
verdampt.

2.4.3   Gevaar voor letsel door 
verschillende oorzaken

 X Zorg ervoor dat kleine onderdelen 
van de Verdamper niet worden 
ingeslikt.  

 X Let op het gevaar van wurging door 
de USB-C Kabel.

 X Verdamper met de aanbevolen, 
te verdampen kruiden en planten-
delen gebruiken. Het gebruik van 
andere stoffen kan tot vergiftiging 
of brandgevaar leiden.

 X Let op de symptomen (bijv. hoest, 
kortademigheid, pijn op de borst) 
tijdens of na gebruik en raadpleeg 
onmiddellijk een arts als u gezond-
heidsproblemen hebt.
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3  D O E L

De Verdamper wordt gebruikt om geu-
ren of aroma‘s te produceren van de in 
hoofdstuk 4, pagina 12 genoemde 
kruiden en plantendelen. Door verdam-
ping met behulp van hete lucht worden 
de geuren en aroma‘s opgelost en kun-
nen ze direct worden ingeademd.
De Verdamper is geen medisch pro-
duct.

 X Verdamp alleen geuren en aroma‘s 
van de hier genoemde plantenma-
terialen die volgens de richtlijnen 
van de Europese Farmacopee (of 
vergelijkbaar) zijn getest op au-
thenticiteit, zuiverheid en ziekte-
verwekkers.

4  P L A N T E N OV E R ZI C H T

  Gebruikt deel Temperatuur-  
Plantennaam Botanische naam van de plant instelling 

Eucalyptus Eucalyptus globulus de bladeren 130°C 
Hop Humulus lupulus de kegels 154°C 
Kamille Matriarca chamomilla de bloemen 190°C 
Lavendel Lavandula angustifolia de bloemen 130°C  
Citroenmelisse Melissa officinalis de bladeren 142°C 
Salie Salvia officinalis de bladeren 190°C 
Tijm Thymus vulgaris het kruid 190°C 

 X Koop deze planten of delen van 
planten in uw apotheek. 

i  Elk ander gebruik is oneigenlijk en 
potentieel gevaarlijk.

i  De Verdamper is niet bedoeld voor 
gebruik met tabak- of nicotinepro-
ducten.
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Neem de volgende aanwijzingen in 
acht, dan kunt u de Verdamper met het 
gebruikte plantenmateriaal optimaal 
aan uw persoonlijke behoeften aan-
passen.
De hoeveelheid opgeloste aroma‘s en 
geuren wordt beïnvloed door de vol-
gende factoren:
1. Kwaliteit: Het aandeel verdampbare 

aroma‘s en geuren in het desbetref-
fende plantenmateriaal.   

2. Kwantiteit: De hoeveelheid van het 
verdampingsmateriaal in de vulka-
mer dat wordt doorstroomt.

3. Oppervlak: Hoe fijner de planten 
fijngemakt zijn, des te groter wordt 
het oppervlak waarvan de aroma‘s 
en geuren bij het verdampingspro-
ces kunnen vrijkomen.  

4. Temperatuur: Hoe hoger de tempe-
ratuur, hoe meer aroma‘s en geuren 
in één keer worden opgelost. Een 
verhoging van de temperatuur 
moet altijd een laatste redmiddel 
zijn, omdat het plantenmateriaal bij 
hogere temperaturen meer geroos-
terd smaakt.

U kunt het verdampingsproces met 
dezelfde vulkamerinhoud herhalen tot 
er bij de maximumtemperatuur geen 
dampen meer worden gevormd. Om 
redenen van smaak is het echter aan te 
raden om het verdampingsmateriaal 
vooraf te vervangen. 

5  I N V LO E D S FAC TO R E N B I J H E T V E R DA M P E N



14 

6  I N G E B R U I K N A M E E N B E D I E N I N G

6.1  Uitpakken
 X Controleer de Verdamper met be-

hulp van hoofdstuk 1.1  “Leverings-
omvang”, pagina 5 op volledig-
heid.  

6.2  Aansluiting stroomnet 
 X Controleer de Verdamper en de 

USB-C Kabel aan de buitenkant op 
zichtbare beschadigingen. Gebruik 
geen beschadigde Verdamper.

 X Laat in geval van twijfel de elektri-
sche installatie door een specia-
list controleren of de plaatselijke 
veiligheidsvoorschriften worden 
nageleefd.  

6.3  Opladen van de batterij 
De batterij van het nieuwe product is 
tot 80% opgeladen.  

 X Laad de batterij voor het eerste ge-
bruik volledig op.   

 X Sluit de USB-C Kabel aan op de 
USB-C laadbus van de Verdamper 
en vervolgens op een geschikt 
stopcontact.  

i  Het oplaadproces wordt bevestigd 
door kort oplichten van de LED-
indicator (kort groen/rood/blauw) 
en trillingen.

i  De laadtoestand van de batterij 
wordt aangegeven doordat de 
LED-indicator blauw oplicht. 

Toelichting over de batterijindicator tij-
dens de oplaadbeurt:

 Blauw continulicht: de batterij is 
volledig opgeladen.

 Blauw, langzaam knipperen: de bat-
terij is voor ca. 61 – 96% opgeladen

 Blauw, snel knipperen: de batterij is 
voor ca. 31 – 60% opgeladen.

 Blauw flitsen: de batterij is voor ca. 
30% opgeladen.

Toelichting over de batterijindicator na 
het uitschakelen:  

 Blauw continulicht: de batterij is 
voor ca. 64 – 100% opgeladen.

 Blauw, langzaam knipperen: de bat-
terij is voor ca. 32 - 63% opgeladen.

 Blauw, snel knipperen: de batterij is 
voor ca. 1 - 31% opgeladen.

 Blauw flitsen: de batterij is leeg.
 X Wanneer het opladen is voltooid, 

moet u eerst de USB-C Kabel van 
de stroombron en vervolgens van 
de Verdamper loskoppelen. 

i  U kunt de Verdamper niet gebrui-
ken als deze met de USB-C Kabel 
op een stroombron is aangesloten. 
Pas nadat een gedeeltelijke lading 
heeft plaatsgevonden, kunt u deze 
weer inschakelen.

i  U kunt de accu ook via de optioneel 
verkrijgbare 12 V Auto-Oplader op-
laden.  
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6  I N G E B R U I K N A M E E N B E D I E N I N G

 X Sluit de 12 Volt Auto-Oplader aan 
op de netaansluitbus van de Ver-
damper en vervolgens op een ge-
schikt 12 Volt stopcontact of siga-
rettenaansteker. . 

LET OP

Verlies van vrijwaring / schade 
aan eigendommen als de batterij 
door uzelf wordt vervangen
Als de Verdamper verkeerd  
wordt geopend, raakt deze 
beschadigd.
•  Vervanging van de batterij  
 alleen door ons Service  
 Center  

 X Schroef de Koeleenheid van de 
Verdamper door deze 90° tegen de 
wijzers van de klok in te draaien.

6.4  Vullen van de vulkamer 

 X Vul de vulkamer volledig tot aan de 
kunststof rand met gemalen plan-
tenmateriaal.

i  Te veel gecomprimeerd planten-
materiaal of een te volle vulkamer 
bemoeilijkt het inademen. 

 X Verwijder overtollig plantenmateri-
aal rond de vulopening.

 X Plaats de Koeleenheid op de Ver-
damper door deze 90° met de wij-
zers van de klok mee te draaien.  

6.5  Opwarmen 

6.5.1  Fabrieksinstellingen
De Verdamper heeft drie, vooraf in de 
fabriek ingestelde temperatuurni-
veaus:  
- Basistemperatuur: 180 °C (356 °F)
- Booster temperatuur: +15 °C (27 °F) 
(ten opzichte van de basistemperatuur)  
komt overeen met 195 °C (383 °F)
- Superbooster temperatuur: +30 °C 
(54 °F) 
(ten opzichte van de basistemperatuur)  
komt overeen met 210 °C (410 °F)
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6  I N G E B R U I K N A M E E N B E D I E N I N G

i  De temperatuurniveaus voor ba-
sis- en booster temperatuur kun-
nen worden aangepast met behulp 
van een smartphone en de Storz & 
Bickel app. Zie hoofdstuk 8  “Storz 
& Bickel App”, pagina 24. 

i  Als een temperatuurniveau niet 
meer voldoende is, gaat u naar het 
volgende niveau, zoals hieronder 
beschreven.

6.5.2  Basistemperatuur
 X Houd de oranje aan-/uitschakelaar 

(ON/OFF) ten minste een halve se-
conde ingedrukt. 

i  Een trilling bevestigt het inschake-
len en het rode continue licht van 
de LED-indicator geeft het verwar-
men aan. Als de batterij volledig 
is opgeladen, duurt het ongeveer 
60-80 seconden om op te warmen. 
Een dubbele trilling en groen con-
tinu licht geven aan dat de basis-
temperatuur is bereikt.

6.5.3  Booster temperatuur
 X Activeer de booster temperatuur 

door te dubbelklikken op de oranje 
aan-/uitschakelaar (ON/OFF).

i  De LED-indicator geeft aan dat 
het opwarmingsproces wordt uit 
gevoerd door rood te knipperen. 
Een dubbele trilling en een groen 
knipperend signaal geven aan dat 
de temperatuur van de booster is 
bereikt.

i  De boostermodus eindigt auto-
matisch na 90 seconden nadat 
de boostertemperatuur is bereikt; 
de ingestelde temperatuur is dan 
weer gelijk aan de Basistempera-
tuur.

6.5.4  Superbooster temperatur
 X Activeer de superbooster tempe-

ratuur door driemaal op de oranje 
aan-/uitschakelaar (ON/OFF) te 
klikken.  

i  De LED-indicator geeft aan dat het 
opwarmingsproces bezig is door 
snel rood te knipperen. Een dubbe-
le trilling en snel groen knipperen 
geven aan dat de superbooster-
temperatuur is bereikt.

i  De superboostermodus eindigt au-
tomatisch na 90 seconden nadat 
de superboostertemperatuur is 
bereikt; de ingestelde temperatuur 
is dan weer gelijk aan de Basistem-
peratuur.
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6  I N G E B R U I K N A M E E N B E D I E N I N G

i  Start de verdamping nadat de ver-
warming is voltooid. 

 X Klap het Mondstuk van de Koeleen-
heid open.

 X Neem het Mondstuk tussen uw 
lippen.  

 X Adem een paar seconden gelijk-
matig in en slechts de helft van wat 
u eigenlijk kan.  

 X Houd de lucht een paar seconden 
vast en adem dan langzaam uit.  

 X Focus bewust op het ademproces.

i  Hoe intensiever de damp, hoe meer 
de smaak beïnvloed wordt.

 VOORZICHTIG

Gezondheidsproblemen als ge-
volg van inademing van dampen
Hoesten
•  Geen toepassing in geval van  
 aandoeningen aan de lucht- 
 wegen/longen

6.6  Gebruik

 VOORZICHTIG

Heet oppervlak van de vulkamer
Gevaar voor verbranding
•  Raak de vulkamer niet aan  
 totdat de Verdamper is  
 afgekoeld

6.7  Einde gebruik 

 X Houd de oranje aan-/uitschakelaar 
(ON/OFF) ten minste een halve se-
conde ingedrukt.  

i  De Verdamper breekt het uitscha 
 kelen met een trilling af.

 X Laat de Verdamper volledig afkoe-
len.

6.8  Automatische uitschakeling 

i  Om de batterijcapaciteit te behou-
den, schakelt de Verdamper twee 
minuten na de laatste toetsaanslag 
of het laatste gebruik automatisch 
uit. De uitschakeling wordt beves-
tigd door een trilling en indicator 
van het oplaadniveau.

i  De automatische uitschakeling kan 
worden gereset naar twee minuten 
door de aan-/uitschakelaar (ON/
OFF) tijdens het gebruik kort in te 
drukken. 
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6  I N G E B R U I K N A M E E N B E D I E N I N G

6.9  Bewaring 
 X Bewaar de Verdamper en de USB-

C Kabel op een droge tegen weers-
omstandigheden beschermde 
plaats en buiten het bereik van kin-
deren of onbevoegden. 
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7  R E I N I G I N G

7.1    Koeleenheid

i  Koeleenheid en Mondstuk moeten 
vrij zijn van afzettingen. Deze wor-
den veroorzaakt door dampcon-
dens in de Koeleenheid. Controleer 
daarom de Koeleenheid en het 
Mondstuk voor elk gebruik. 

i  Reinig de Koeleenheid inclusief 
het mondstuk regelmatig en bij ge-
bruik door meer dan één persoon. 
Hygiëne is een voorwaarde voor 
een goede werking.dens in de Koe-
leenheid. 

7.1.1 Productoverzicht

7.1.2   Demontage     

i  Een verwarmde Koeleenheid is ge-
makkelijker te demonteren omdat 
het condensaat van de stoom plak-
kerig kan zijn.

1  Dekselvergrendeling
2 Mondstuk
3 Afdichting Mondstuk
4 Koeleenheiddeksel
5 Bodemafdichtring klein
6 Koeleenheidbodem
7 Bovenste Zeef (grof maaswijdte) 
8 Bodemafdichtring groot

 X Trek de dekselvergrendeling naar 
het Mondstuk toe.   

 X Trek de Koeleenheiddeksel van de 
Verdamper.

 X Trek het Mondstuk uit het deksel 
van de Koeleenheid door het licht 
heen en weer te bewegen.

 X Trek de afdichtring van het 
Mondstuk af.

1

2

4

5

8
7

6

3
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7  R E I N I G I N G

 X Als u het deksel van de Koeleen-
heid in isopropylalcohol wilt reini-
gen, verwijder dan de dekselver-
grendeling van de Koeleenheid 
door deze aan één kant omhoog te 
trekken.

i  Het signet-hologram op de deksel-
vergrendeling is een sticker. 

 X Schroef de Koeleenheidbodem van 
de Verdamper door deze 90° tegen 
de wijzers van de klok in te draaien.

 X Til de grote Bodemafdichtring aan 
de onderzijde met het Vulkamer-
hulpmiddel bij de uitsparing in de 
groef eruit.  

 X Verwijder de kleine Bodemafdicht-
ring.

 X Gebruik het meegeleverde Vulka-
merhulpmiddel om de bovenste 
Zeef van boven naar beneden uit 
het Koeleenheidbodem te duwen.
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LET OP

Materiële schade door  
ondeskundige reiniging
Stickers met signet-hologram 
kunnen verbleken en de lijm kan 
oplossen
•  Langdurig contact met  
 isopropylalcohol vermijden

7  R E I N I G I N G

7.1.3   Reiniging    

 VOORZICHTIG

Isopropylalcohol is brandbaar en 
gemakkelijk ontvlambaar
Gevaar voor verbranding
•  Volg de veiligheidsinstructies  
 van de fabrikant van de  
 isopropylalcohol! 

 X Leg alle onderdelen van de Koe-
leenheid (behalve de Dekselver-
grendeling) en de Vulkamerzeef 
niet langer dan 1/2 uur in isopro-
pylalcohol.

i  Langdurig contact met isopropyl-
alcohol kan leiden tot verkleurin-
gen of brosheid van de kunststof 
onderdelen.

 X Laat alle onderdelen goed drogen.   
 X Controleer alle onderdelen op be-

schadigde oppervlakken, scheur-
vorming, verweking, verharding, 
vervuiling of verkleuring.

 X Verwijder beschadigde onderde-
len.

i  Reinig indien nodig de dekselver-
grendeling met warm spoelwater 
of veeg hem af met isopropylalco-
hol.

i  Reinigingsborstel, wattenstaafjes 
en papieren of katoenen doeken 
zijn geschikt voor handmatige rei-
niging. Wij adviseren warm spoel-
water of isopropylalcohol als op-
losmiddel.

i  De optionele toebehoren: Kruiden-
molen, vulhulp en bewaardoos 
mogen niet in isopropylalcohol 
worden gelegd. Reinig deze on-
derdelen in de vaatwasser of met 
warm afwaswater.
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7  R E I N I G I N G

7.1.4   Montage  
 X Monteer de onderdelen in omge-

keerde volgorde.

i  Let bij de montage op de juiste posi-
tie van de Afdichtringen. Vooral de 
klein Bodemafdichtring dient in zijn 
geheel en niet meer zichtbaar in het 
deksel Koeleenheid te zitten.

 X Steek de bovenste Zeef voorzichtig 
in de daarvoor bestemde groef.

i  Als dit niet in acht wordt genomen, 
kunnen plantendelen in de Koe-
leenheid terechtkomen, deze ver-
stoppen of ingeademd worden.

7.2   Zeven    
 X Reinig de zeven na elke verdam-

ping met de meegeleverde Reini-
gingsborstel.  

7.3   Reinigen van de vulkamer 

i  De vulkamer moet worden gerei-
nigd zodra de onderste Zeef ver-
stopt is.  

7.3.1   Verwijderen van de onderste 
Zeef

 X Verwijder de onderste Zeef door 
deze met het Vulkamerhulpmiddel 
langs de groef van de vulkamer te 
drukken. Dit zorgt ervoor dat de 
onderste Zeef uitpuilt en loskomt 
van de groef.

LET OP

Materiële schade door  
ondeskundige reiniging 
Er kan water in de Verdamper of 
de USB-C Kabel binnendringen en 
deze beschadigen.
•  Niet onderdompelen in water of  
 andere vloeistoffen

•  Niet reinigen met irecte water-,  
 stoom- of persluchtstraal

7.3.2   Reiniging
 X Reinig de vulkamer met een wat-

tenstaafje gedrenkt in isopropylal-
cohol.

i  Zorg ervoor dat er geen isopropyl-
alcohol in het binnenste van het ap-
paraat druppelt. 

7.3.3    Aanbrengen van de onderste 
Zeef

 X Buig de onderste Zeef.
 X Plaats de onderste Zeef in de vulka-

mer met de bolle kant naar boven.
 X Druk met het Vulkamerhulpmiddel 

de Zeef plat in de daarvoor bestem-
de groef. 

7.4  Verdamper en USB-C Kabel
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 X Koppel de USB-C Kabel los van de 
stroombron.

 X Schakel de Verdamper uit. 
 X Reinig de behuizing van de 

Verdamper en de USB-C Kabel 
alleen met een droge doek of, 
indien nodig, met een vochtige 
doek.

7  R E I N I G I N G



24 

8 S TO R Z & B I C K E L A P P

De Storz & Bickel App is voor de be-
diening van de Verdamper niet nodig, 
maar maakt persoonlijke instellingen 
en het aflezen van aanvullende infor-
matie mogelijk tijdens gebruik van de 
Verdamper.
Aangezien de Verdamper te klein is 
voor het aanbrengen van een display, 
kan de Verdamper via Bluetooth® met 
een smartphone verbonden worden en 
gebruikmaken van hun display. 
De beschikbaarheid van de Storz & 
Bickel App is afhankelijk van het bestu-
ringssysteem.  

8.1  Fabrieksinstellingen 
- Basistemperatuur: 180°C 
- Booster temperatuur: +15°C  
(ten opzichte van de basistemperatuur)  
komt overeen met 195°C  
- Superbooster temperatuur: +30°C  
(ten opzichte van de basistemperatuur)  
komt overeen met 210°C  

LED-indicator helderheid 
CRAFTY+:  100%
Ladingsindicator CRAFTY+:  ON 
Trilling CRAFTY+:  ON 
Trilling smartphone:  OFF
Alarmsignaal smartphone:  OFF

8.2   De verbindingsopbouw van de 
Verdamper met een smartphone 

 X Download de Storz & Bickel App.  
 X Controleer of de Bluetooth®-

functie is ingeschakeld en niet door 
een ander Bluetooth®-apparaat 
wordt gebruikt. 

 X Zet de Verdamper aan.
 X Start de Storz & Bickel App.
 X Voer het serienummer in (=zes 

alfanumerieke tekens op het type-
plaatje aan de onderkant van het 
apparaat en prefix (CP of CY)) van 
uw Verdamper. 

i  Wanneer de Storz & Bickel App 
vervolgens wordt opgeroepen, 
worden de twee apparaten auto-
matisch met elkaar verbonden.

i  Als een andere CRAFTY+ Verdam-
per door dezelfde smartphone 
moet worden aangestuurd, ont-
koppel dan de vorige verbinding 
met behulp van de knop “Discon-
nect” en voer het serienummer van 
de andere CRAFTY+ Verdamper 
in.
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8 S TO R Z & B I C K E L A P P

8.3   De menuonderdelen van de 
Storz & Bickel App 

Temperatuur 
Hier kunt u de ingestelde en feitelijke 
temperaturen aflezen en de tempera-
tuur instellen. Bovendien vindt u hier 
de ladingsindicator van de Verdamper.

Apparaat 
Apparaatgerelateerde informatie zoals 
bedrijfsuren, softwareversies etc. kun-
nen hier worden opgevraagd.

Informatie 
Hier vindt u meer informatie zoals de 
plantenlijsten, de Quick Start Manual, 
de Gebruiksaanwijzing, de algemene 
voorwaarden, de verklaring gegevens-
bescherming, maar ook directe links 
naar de Storz & Bickel homepage of 
naar de online shop. 

8.4    Temperatuurinstelling met de 
Storz & Bickel App 

i  Naast de drie af fabriek ingestelde 
temperatuurniveaus kunt u ook 
individueel temperaturen tussen 
40°C en 210°C instellen (zie hoofd-
stuk 4 „Plantenoverzicht“, pagina 
12). 

 X Druk kort op de bovenste plus-
toets om de streefwaarde in stap-
pen van 1 graad te verhogen.

 X Druk kort op de bovenste min-toets 
om de streefwaarde in stappen van 
1 graad te verlagen.

 X Houd deze plus- of min-toets in-
gedrukt, zodat de streefwaarden 
continu in de betreffende richting 
lopen. 

i  De huidige temperatuur is af te 
lezen van de bovenste regel in de 
display.

i  De booster- resp. superbooster 
temperatuur wordt altijd toege-
voegd aan de basis- of booster 
temperatuur. Bovendien kan het 
graadverschil tussen de basis-
temperatuur en de boostertempe-
ratuur met de onderste plus- en 
min-toets op de graad nauwkeurig 
worden ingesteld. Het gradenver-
schil tussen booster- en super-
boostertemperatuur is vast en is 
altijd +15°C. Daarbij kan het totaal 
van 210°C niet overschreden wor-
den.

Fahrenheit/Celsius
 X Raak de plus- en min-toets tege-

lijkertijd aan om de indicator om 
te zetten van graden Celsius naar 
graden Fahrenheit. 

Ladingsindicator 

i  De ladingsindicator toont een 
batterijsymbool met zes laadtoe-
standvelden. Afhankelijk van de 
laadtoestand zijn meer of minder 
laadtoestandvelden te zien. 
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8 S TO R Z & B I C K E L A P P

 Volle batterij: indicator van alle zes 
oplaadstatusvelden

 bijna lege batterij: knipperend bat-
terijframe  

 Opladen: knipperende oplaadindi-
catdor en indicator van de actuele 
accustatus.

8.5   Andere persoonlijke instellingen  

i  De Storz & Bickel App kan ook 
worden gebruikt voor andere nut-
tige instellingen, zoals het in- en 
uitschakelen van de vibratiemotor, 
het dimmen of uitschakelen van de 
LED-indicator, het verlengen van 
de automatische uitschakeling, het 
lokaliseren van de Verdamper op 
de app met een druk op de knop 
en nog veel meer. Meer informatie 
over de Storz & Bickel App is te vin-
den op: 

 https://www.storz-bickel.com/eu/
de/app/. 

8.6   Resetten naar  
fabrieksinstellingen    

Instellingen die u via de Storz & Bickel 
App hebt gewijzigd, kunnen als volgt 
worden gereset:

 XZet de Verdamper aan.
 XDruk de aan-/uitschakelaar (ON/
OFF) 10 seconden in. De reset wordt 
bevestigd door de volgende door-
lopende verlichting: rood/groen/
blauw/rood/groen/blauw/rood/
groen/blauw en gelijktijdig trillen. 
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9  O P T I O N E L E AC C E S S O I R E S

Slijtageset - SKU 06 02 CY
De Slijtageset bevat alle benodigde reserveonderdelen om de Koeleenheid te 
vervangen.
Set Koeleenheid - SKU 03 05 CY / Koeleenheid - SKU 03 04 CY
Vervang de Koeleenheid regelmatig om te garanderen dat die schoon blijft.
Mondstuk Set - SKU 11 11
De Set bevat vier Mondstukken voor de Koeleenheid.
Set Zeven, klein - SKU 11 12 
De Set bestaat uit vier Zeven met grove maaswijdte voor de Koeleenheid en twee 
Zeven met normale maaswijdte voor de vulkamer.
Set Grove Zeven, klein- SKU 11 40
De Set bevat zes Zeven met grove maaswijdte voor de Koeleenheid.
Set Normale Zeven, klein - SKU 11 03 
De Set bevat vier Zeven met normale maaswijdte voor de vulkamer.
Set Afdichting - SKU 06 01 CY
De Set bevat alle benodigde Afdichtingsringen voor de Koeleenheid en de vulkamer.
Kruidenmolen - SKU 09 30 / Kruidenmolen XL - SKU 09 43
De Kruidenmolen heeft extra scherpe tanden voor fijngemalen kruiden.
Vulhulp - SKU 09 31 MC
Met de Vulhulp kan het gemalen plantenmateriaal schoon in de vulkamer worden 
gedaan. 
Vulkamerhulpmiddelset - SKU 11 19 
De verschillende toepassingsmogelijkheden van het Vulkamerhulpmiddel worden 
in deze Gebruiksaanwijzing beschreven.
Vulset voor 40 Doseercapsules - SKU 09 45
Met de Vulset kunnen 40 Doseercapsules tegelijkertijd met fijngemaakt planten-
materiaal worden gevuld.
12 Volt Auto-Oplader - SKU 01 09 CY
Oplader voor de batterij.

U kunt deze en andere toebehoren en gedetailleerde informatie hierover vinden 
onder https://www.storz-bickel.com of neem contact op met ons Service Cen-
ter: 07461/969707-0.
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 X Schroef het bovenste deksel tegen 
de wijzers van de klok in los.

 X Vul de kom inclusief stop met fijn-
gemaakt plantenmateriaal.

 X Zet het bovenste deksel erop door 
het met de wijzers van de klok mee 
te draaien.

9.2.2    Vullen van de vulkamer met de 
Vulhulp 

 X Schroef de Koeleenheid van de 
Verdamper door deze 90° tegen de 
wijzers van de klok in te draaien.

 X Gebruik het Vulkamerhulpmiddel 
om eventuele resten uit de vulka-
mer te verwijderen.  

 X Schroef het onderste deksel van de 
Vulhulp met de wijzers van de klok 
mee los.

 X Plaats de Vulhulp op de Verdamper 
door hem 90° met de wijzers van 
de klok mee te draaien.  

2

4

3

1

1 Bovenste Deksel
2 Stop 
3 Kom
4 Onderste Deksel   

9  O P T I O N E L E AC C E S S O I R E S

9.1  Kruidenmolen

 X Plaats plantaardig materiaal tus-
sen de twee molenschalen van de 
Kruidenmolen.

 X Sluit de Kruidenmolen.
 X Draai de Kruidenmolen 4-5 keer 

heen en terug.

9.2  Vulhulp

i  De Vulhulp wordt gebruikt voor het 
eenvoudig en schoon vullen van de 
vulkamer.  In de kom van de Vulhulp 
kunt u gemalen plantenmateriaal 
opslaan.

9.2.1  Vullen van de Vulhulp 
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9  O P T I O N E L E AC C E S S O I R E S

 X Duw een deel van het plantenma-
teriaal door de centrale opening in 
de vulkamer.

i  Let erop dat de vulkamer niet te vol 
is (zie hoofdstuk 6.4  “Vullen van de 
vulkamer”, pagina 15).

i  Vul de vulkamer alleen tot aan de 
onderrand van de Vulhulp. 

 X Duw de stop in de centrale ope-
ning.

 X Schroef het bovenste deksel van 
de Vulhulp tegen de wijzers van de 
klok in los.

 X Trek de stop uit de Vulhulp.

 X Zet het bovenste deksel erop door 
het met de wijzers van de klok mee 
te draaien.

 X Schroef de Vulhulp los van de Ver-
damper door hem 90° tegen de wij-
zers van de klok in te draaien.

 X Plaats het onderste deksel op de 
Vulhulp door hem tegen de wijzers 
van de klok in te draaien.

 X Plaats de Koeleenheid op de Ver-
damper door deze 90° met de wij-
zers van de klok mee te draaien.

9.3    Doseercapsules  
(voor eenmalig gebruik)  
en Bewaardoos 

i  Met de als accessoire verkrijgbare 
Doseercapsules kunt u met het op 
voorraad fijngemaakte plantenma-
teriaal toevoegen en in de Bewaar-
doos bewaren tot u het gebruikt. 
Dit vergemakkelijkt het gebruik.

i  De Doseercapsules worden 
slechts een maal gebruikt. Gooi ze 
na gebruik weg bij het restafval.

i  De Bewaardoos heeft ruimte voor  
 acht Doseercapsules.
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9  O P T I O N E L E AC C E S S O I R E S

9.2.1   Vullen van de  
Doseercapsules

 X Maal het plantenmateriaal fijn met 
de Storz & Bickel Kruidenmolen.

 X Vul de Doseercapsules met behulp 
van het deksel van de Bewaardoos.

 X Schroef het deksel van de Bewaar-
doos tegen de wijzers van de klok 
in los.

 X Plaats het deksel van de Bewaar-
doos op de open Doseercapsule.

 X Duw een deel van het plantenmate-
riaal door de centrale opening in de 
Doseercapsule.

 X Sluit de Doseercapsule met het 
deksel.

9.3.2   Vullen van de Bewaardoos met 
Doseercapsules

 X De gevulde Doseercapsules in de 
Bewaardoos plaatsen.

 X Sluit de Bewaardoos door de klep 
van de doos met de wijzers van de 
klok mee te draaien.

9.3.3   Plaatsen van de Doseercapsule  
in de Koeleenheid

 X Schroef de Koeleenheid van de 
Verdamper door deze 90° tegen de 
wijzers van de klok in te draaien.
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9  O P T I O N E L E AC C E S S O I R E S

 X Plaats de Doseercapsule met het 
deksel naar boven in de vulkamer 
van de Verdamper.

 X Plaats de Koeleenheid op de Ver-
damper door deze 90° met de wij-
zers van de klok mee te draaien. 
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10.2  Na storingen 

i  Probeer de schade niet zelf te her-
stellen. Hierdoor vervalt de vrijwa-
ring.  

 X Schakel de Verdamper onmiddel-
lijk uit.

 X Koppel de Verdamper los van de 
stroombron.

 X Neem rechtstreeks contact op met 
ons Service Center.  

 X Stuur de defecte Verdamper voor 
reparatie naar ons Service Center.

10  S TO R I N G E N

10.1  Mogelijke storingen / Probleemoplossing

Storing Mogelijke oorzaken/Oplossing

De Verdamper kan niet 
aangezet worden.

Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen.

LED-indicator knippert 
afwisselend rood/blauw.

De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Laat de 
Verdamper afkoelen of opwarmen.

LED-indicator knippert 
blauw. 

De batterij is leeg. Sluit de Adapter of Oplader aan. 

LED-indicator knippert 
afwisselend rood/groen.

De USB-C Kabel is niet geschikt. Gebruik de meege-
leverde USB-C Kabel.

LED-indicator knippert 
afwisselend rood/oranje. 

De Verdamper is defect.

10.3  Afvoer 
 X Na afloop van de vrijwaringspe-

riode dient u een onherstelbare 
Verdamper via de materiaalkring-
loop af te voeren of voor verwij-
dering naar ons Service Center 
te sturen.
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CRAFTY+ Verdamper: 
Ingangsspanning:  5 V directstroom 
De spanningsopgave staat op het typeplaatje van de Verdamper.
Energieverbruik Verdamper: 10 W max. 
Bedrijstemperatuur: 5°C bis 35°C  

Verdampingstemperatuur: 
Keuzebereik tussen ca. 40°C - 210°C
Maten: 11,0 x 5,7 x 3,3 cm
Gewicht: ca. 135 g 

Technische wijzigingen voorbehouden. 

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

11  T EC H N I S C H E G EG E V E N S 

De apparaten beantwoorden aan de eisen van de volgende EG-richtlijnen:
 IEC 60335 
 EN 55011
 EN 61000-4-X

Fabrikant:

Storz & Bickel GmbH   
In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Duitsland  

12. 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 E N N O R M E N
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13.1  Vrijwaring 
De Storz & Bickel GmbH en de Storz & 
Bickel America Inc. als verkoper waar-
borgen de klant dat het product scha-
devrij is volgens de richtlijnen van het 
Duitse recht overeenkomstig onze al-
gemene levervoorwaarden (Allgemei-
nen Lieferbedingungen, AGB), die aan 
het koopcontract ten gronde liggen. 
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.
Ter verduidelijking wijzen wij er hierbij 
nogmaals op, dat de vrijwaring alleen 
betrekking heeft op het verhelpen van 
aanvankelijke schade, die zich voor-
doet ondanks deskundig gebruik van 
het product met inachtneming van 
deze Gebruiksaanwijzing en overige 
gebruikersinformatie. Normale slij-
tage of gebruikelijke versluiting van de 
producten – speciaal ook van de bat-
terijen - 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 al-
leen bestaan, als de klant kan bewijzen 
dat de schade niet te wijten is aan het 

gebruik van de service van derden of 
het externe product.
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 vrij-
waring moet worden gericht aan 
Storz & Bickel GmbH, 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.
On misverstanden te voorkomen wij-
zen wij u erop, dat alle informatie over 
onze producten in deze Gebruiksaan-
wijzing en op andere plaatsen geen 
gewaarborgde eigenschappen of 
houdbaarheid weergeven, voor zover 
er niet uitdrukkelijk wordt gewezen op 
het bestaan van een desbetreffende 
garantie. 

13.2  Aansprakelijkheid 
Storz & Bickel is tegenover de klant 
aansprakelijk voor schade veroor-
zaakt door onze producten volgens 
de richtlijnen van het Duitse recht 
overeenkomstig onze AGB. Er is dus 
alleen aansprakelijkheid voor schade 
die door grove nalatigheid of opzet-

13  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
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telijk is veroorzaakt, tenzij het gaat 
schade aan leven, lichaam en gezond-
heid of de schendig betreft een essen-
tiële contractuele verplichting. In dit 
geval zijn wij tegenover de klant ook 
aansprakelijk voor eenvoudige nalatig-
heid.

13.3   Copyright 
Dit document is door het auteursrecht 
beschermd en mag zonder de vooraf-
gaande toestemming van Storz & Bic-
kel noch geheel noch gedeeltelijk wor-
den gebruikt volgens §§ 15 ff. UrhG 
(Urheberrechtsgesetz, auteursrecht). 

13  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
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