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1. PRODUCTOVERZICHT MIGHTY VERDAMPER

(Optioneel verkrijgbare accessoires: 12-volt-autoadapter)

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

Storz & Bickel GmbH & Co. KG · Rote Strasse 1 · 78532 Tuttlingen, Duitsland

Tel.: +49-7461-969707-0 · Fax: +49-7461-969707-7  
email: service @storz-bickel.com 

Adapter

Kruidenmolen

Vulhulp
Reinigingsborstel

3 stk. Reservezeven

 1 set Reserveafdicht-
ringen

MIGHTY  
Verdamper

Druppelkussen

Gebruiks-
aanwijzing

Leveringsomvang:
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1. PRODUCTOVERZICHT MIGHTY VERDAMPER

Aan-/uitschakelaar  
(ON/OFF)

Typeplaatje  
(op de achterkant)

Temperatuurtoets min Temperatuurtoets plus

Indicator werkelijke  
temperatuur

Laadbus

Vulkamer 

Mondstuk

Koeleenheid

Vulkamerhulpmiddel   
(onder het typeplaatje)

Indicator  
gewenste  

temperatuur

Batterijindicator 

Functionele onderdelen MIGHTY Verdamper:
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Symboolverklaring

Gebruiksaanwijzing opvolgen! 

Veiligheidsinstructies!   
Om letsel aan personen en schade aan het apparaat te voorko-
men, dienen de aanwijzingen met dit symbool verplicht opgevolgd 
te worden.

Aanwijzing/tip!  
Aanwijzingen voorzien van dit symbool geven technische 
informatie of aanvullende tips over het omgaan met de verdamper. 

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. 

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

2 .  VEI L I G H EI DS I N ST R U C TIES

Lees de volgende veilig-
heidsinstructies zorgvul-
dig en volledig door voor-

dat het apparaat in gebruik wordt 
genomen!

Deze Gebruiksaanwijzing is een 
essentieel bestanddeel van de ver-
damper en de adapter en moet wor-
den overhandigd aan de gebruiker. 

De daarin opgenomen instructies 
moeten nauwgezet in acht wor-
den genomen, aangezien ze van 

uitermate groot belang zijn voor 
de veiligheid bij het gebruik en de 
instandhouding van de verdamper 
en de adapter.

Deze brochure moet zorgvuldig 
worden bewaard voor verdere 
raadpleging.

U kunt steeds de meest actuele 
versie van de MIGHTY Gebruiks-
aanwijzing downloaden van www.
storz-bickel.com.  
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Apparaat van beschermingsklasse II 

Nationally Recognized Testing Laboratory: 
Op basis van EN 60 335-1 werden de aanvullende eisen van de 
UL 499 en CAN/CSA-22.2 nr. 64 getest. 

Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SUED Germany

Voorzichtig! Heet oppervlak! 
Metalen onderdelen niet aanraken! 

Buiten direct zonlicht bewaren. 

Beschermen tegen nattigheid en vocht. 

UL Recognized Component Mark: Dit teken geeft aan dat de 
betreffende componenten bij UL zijn geregistreerd.

Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlĳke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur 

Kenmerk voor de FCC-goedkeuring  
(radiotechnische goedkeuring VS) 

Apparaten met dit symbool mogen alleen binnenshuis worden 
bediend (droge omgeving). 

Efficiency Level 5 
Werkingsgraad van de adapter 

2 .  VEI L I G H EI DS I N ST R U C TIES

Gelijkstroom 

De onderstaande symbolen hebben betrekking op de adapter: 
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2 .  VEI L I G H EI DS I N ST R U C TIES

Veiligheidsinstructies 

 De verpakkingselementen (plastic 
zakken, dozen enz.) mogen niet in 
de handen van kinderen terechtko-
men, aangezien ze een potentieel 
gevaar vormen. 

 Hulpbehoevende personen mogen 
alleen onder permanent toezicht 
van een volwassene gebruiken. 
Dikwijls worden de gevaren (bijv. 
verwurging met adapterkabel) 
verkeerd ingeschat, waardoor erm 
gevaar van letsel kan bestaan.

 Het apparaat bevat kleine onder-
delen die de luchtwegen blokkeren 
en tot verstikkingsgevaar leiden. 
Let er daarom op dat u de ver-
damper en de accessoires steeds 
buiten het bereik van baby's en 
peuters bewaart.

 Gebruik voor het opladen van 
de batterij uitsluitend de met de 
verdamper meegeleverde adapter 
of de als accessoire verkrijgbare 
12-volt-autoadapter van Storz & 
Bickel. Het gebruik van andere 
producten kan schade toebrengen 
aan de batterij.

 Bij twijfel moet men de elektrische 
installatie door een vakman laten 
controleren op inachtnehming van 
de lokale veiligheidsvoorschriften.

 Bij storingen tijdens de werking 
moet de adapter onmiddellijk uit 
het stopcontact worden getrokken. 

 De adapterkabel moet over zijn 
volledige lengte worden afgerold 

(oprollen en op elkaar leggen van 
de adapterkabel vermijden). Hij 
mag niet worden blootgesteld aan 
stoten of toegankelijk zijn voor 
kinderen, zich niet in de buurt 
van vloeistoffen of warmtebron-
nen bevinden en niet worden 
beschadigd. De adapterkabel niet 
strak oprollen, niet over scherpe 
randen trekken, nooit knellen en 
knikken. Laat de adapterkabel bij 
beschadigingen vervangen door 
ons Service Center. Repareer de 
adapterkabel nooit zelf!

 Het gebruik van verdeeldozen en/
of verlengkabels wordt afgera-
den. Indien absoluut noodzake-
lijk, mogen alleen producten met 
kwaliteitscertificatie (zoals bijv. 
UL, IMQ, VDE, +S enz.) worden 
gebruikt, voor zover de aange-
geven vermogenswaarde het be-
nodigde vermogen (A=ampère) 
van de aangesloten apparaten 
overschirjdt.

 Zet de verdamper na gebruik 
uitsluitend op een stabiel en vlak 
oppervlak. Houd bij gebruik van 
het apparaat voldoende afstand 
tot warmtebronnen (kachels, 
fornuizen, open haarden, etc.) 
en zet het op een plek waar de 
omgevingstemperatuur niet lager 
kan worden dan +5°C (+41°F). 
Bewaar de verdamper en de 
adapter op een droge en tegen 
weersinvloeden beschermde plek 
en buiten het bereik van kinderen 
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2 .  VEI L I G H EI DS I N ST R U C TIES

of onbekwame personen. Het 
verdamper mag in geen geval in 
vochtige ruimten (zoals badka-
mers enz.) worden opgesteld. 

 Laat de verdamper niet in de 
buurt van licht ontvlambare voor-
werpen, bijvoorbeeld gordijnen, 
tafelkleden of papier, werken. 

 Houd het verdamper en de 
adapter buiten het bereik van 
huisdieren (bijv. knaagdieren) 
en ongedierte. Deze kunnen de 
isolatie van het adapterkabel 
beschadigen. 

 Reparaties aan de verdamper 
of de adapter mogen uitsluitend 
worden uitgevoerd door ons 
Service Center. Verkeerd uitge-
voerde reparaties zonder gebruik 
van originele onderdelen kunnen 
gevaarlijk zijn voor de gebruiker.

 Bij het openen van de adapter 
dreigt levensgevaar, aangezien 
spanningvoerende componenten 
en aansluitingen worden blootge-
legd. 

 De verdamper mag in geen geval 
met een ingestoken adapter 
worden gerepareerd of getrans-
porteerd.

 De verdamper en de adapter 
mogen in geen geval in gebruik 
worden genomen als de adapter-
kabel defect is.

 Steek geen voorwerpen in de 
openingen van het apparaat.

 Tijdens de werking mag de 
verdamper niet onbeheerd wor-
den achtergelaten. Schakel de 
verwarming na gebruik uit.

 De ventilatiesleuven en de lucht-
afvoeropening van de verdamper 
mogen tijdens de werking of de 
afkoelfase niet worden dichtge 
houden, afgedekt of verstopt.  

 Gevaar voor verbranding! 

 Raak de metalen vulkamer niet 
aan als deze warm is.

 De verdamper en de adapter 
mogen alleen droog of eventueel 
met een vochtige doek worden 
gereinigd. Trek voordien steeds de 
adapter uit het stopcontact en zet 
de verdamper uit. De verdamper 
of de adapter mogen in geen geval 
in water of in andere vloeistoffen 
worden ondergedompeld of met 
een directe water- of stoomstraal 
worden gereinigd.

 De verdamper of de adapter mag 
niet in een vochtige of natte omge-
ving worden gebruikt.

 Stel de verdamper of de adapter 
niet bloot aan regen. Gebruik de 
verdamper niet in bad of boven 
water.  

 Raak de verdamper of de adapter 
nooit aan met natte of vochtige 
lichaamsdelen.
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2 .  VEI L I G H EI DS I N ST R U C TIES

De fabrikant aanvaardt 
geen enkele aansprakelijk-
heid voor beschadigingen, 

die veroorzaakt zijn door oneigen-
lijk, verkeerd of onoordeelkundig 
gebruik.  

 Neem de verdamper of de adapter 
nooit in gebruik, zolang hij nat 
of vochtig is. Als de verdamper 
of de adapter nat geworden is, 
moet deze door ons Service 
Center worden gecontroleerd op 
eventuele beschadigingen aan 
elektrische onderdelen. 

 Gebruik de verdamper of de adap-
ter niet in een explosiegevaarlijke 
of ontvlambare atmosfeer.

 Laat de verdamper en de adapter 
nooit gebruiken door kinderen of 
onbekwame personen. 

 Gebruik uitsluitend originele ac-
cessoires en reserveonderdelen 
van Storz & Bickel.  

3 .  D O EL

De MIGHTY Verdamper is bedoeld 
voor de opwekking van geuren c.q. 
aroma‘s uit de hierna vermelde krui-
den en plantendelen. De geuren en 
aroma‘s komen vrij door verdamping 
met behulp van hete lucht en kunnen 
rechtstreeks ingeademd worden.

De MIGHTY Verdamper is niet be-
stemd voor medisch-therapeutische 
doeleinden. 

Het apparaat mag uitsluitend gebruikt 
worden met de aanbevolen te ver-
dampen middelen. Het gebruik van 
andere substanties kan een risico vor-
men voor de gezondheid.
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4 .  PL A N T EN OVER ZI C H T

  Gebruikt deel  Temperatuur-  
Plantennaam Botanische naam van de plant instelling 

Eucalyptus Eukalyptus globulus de bladeren 130°C (266°F) 
Hop Humulus lupulus de kegels 154°C (309°F) 
Kamille Matriarca chamomilla de bloemen 190°C (374°F) 
Lavendel Lavandula angustifolia de bloemen 130°C (266°F) 
Citroenmelisse Melissa officinalis de bladeren 142°C (288°F) 
Salie Salvia officinalis de bladeren 190°C (374°F) 
Tijm Thymus vulgaris het kruid 190°C (374°F) 

Hierna volgt een overzicht van de 
planten, die geschikt zijn voor ver-
damping in de MIGHTY Verdamper. 

De aroma‘s en geuren uit de hier ver-
melde plantenmaterialen kunnen wor-
den verdampt. 

zuiverheid en ziekteverwekkers. In de 
apotheek kunnen dergelijke planten of 
delen van planten worden gekocht.

De inachtneming van de volgende in-
structies is belangrijk, om de MIGHTY 
Verdamper met het door u gebruikte 
plantenmateriaal optimaal te kunnen 
instellen voor uw persoonlijke behoef-
ten.

Houd er rekening mee, dat de MIGHTY 
Verdamper niet bestemd is voor me-
disch-therapeutische doeleinden.

LET OP: 
Bij gezondheidsproblemen 
dient u uw arts of apotheker 

te raadplegen. Het is goed mogelijk 
dat een plant allergische reacties ver-
oorzaakt bij de gebruiker. In dit geval is 
het ten stelligste af te raden deze plant 
verder te gebruiken. 

Gebruik alleen delen van planten, die 
vermeld zijn in deze lijst en die volgens 
de richtlijnen van de Europese farma-
copee (of vergelijkbaar) onder andere 
werden gecontroleerd op echtheid, 

Elk ander gebruik is oneigenlijk en po-
tentieel gevaarlijk.

Actuele informatie over de bruikbare 
planten vindt u terug op www.storz-
bickel.com. 
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De hoeveelheid opgeloste aroma‘s en 
geuren wordt beïnvloed door de vol-
gende factoren: 

1. Kwaliteit: Het aandeel verdampba-
re aroma‘s en geuren in het desbe-
treffende 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, des te meer aroma‘s en 
geuren in één keer vrijkomen. 

Houd er rekening mee dat een tem-
peratuurverhoging altijd het laatste 
middel moet zijn, aan gezien het plan-
tenmateriaal bij hogere temperaturen 
sterker geroosterd smaakt. 

Aangezien de ingrediënten van de 
planten op een zachte manier vrijko-
men, kan het verdampingsproces met 
dezelfde vulkamerinhoud, afhankelijk 
van de vier bovengenoemde factoren, 
meermaals worden herhaald tot alle 
aroma‘s en geuren volledig vrijgeko-
men zijn.  

Wanneer er bij een maximale tempe-
ratuur geen dampen meer worden 
gevormd, is het verdampingsmateriaal 
volledig opgebruikt en moet het wor-
den vervangen door nieuw materiaal. 
Omwille van de smaak is het echter aan 
te bevelen het verdampingsmateriaal 
reeds eerder te vervangen. 

5 .  I N V LO EDS FAC TO R EN  B IJ  H E T  VER DA M PEN

6 .  D E  M I G HTY  VER DA M PER 

Uitpakken

De doos bevat alle bestanddelen en 
de Gebruiksaanwijzing, die moet wor-
den bewaard voor verdere raadple-
ging. 

Neem de verdamper en de accessoi-
res uit de verpakking. Controleer met-
een na het uitpakken of de verdamper, 
de accessoires, de adapter en de ap-
paraatstekker in orde en compleet 
zijn. Verwittig bij beschadigingen on-
middellijk de verkoper of de besteller. 

De verpakkingselementen 
(plastic zakken, dozen enz.) 
mogen niet in de handen van 

kinderen terechtkomen, aangezien ze 
een potentieel gevaar vormen.

Laat ter wille van het milieu geen ver-
pakkingselementen in de natuur ach-
ter en gooi ze volgens de voorschrif-
ten weg. 

Wij raden aan de originele verpak-
king te bewaren voor eventueel later 
gebruik (transport, Storz & Bickel Ser-
vice Center, enz.).
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6 .  D E  M I G HTY  VER DA M PER 

Aansluiting stroomnet 

Voordat de verdamper wordt aange-
sloten moet men controleren of de 
gegevens op het typeplaatje van de 
adapter overeenstemmen met de ge-
gevens van het plaatselijke stroom-
net.

De elektrische installatie moet op alle 
gebieden voldoen aan de huidige 
overheidsvoorschriften.

Plaats een opgewarmde verdamper 
uitsluitend op een stevig oppervlak, 
niet zetten op een zachte of warmte-
gevoelige ondergrond. 

Zorg ervoor, dat de adapterkabel niet 
wordt beschadigd door knikken, knel-
len of strak spannen. 

Een onjuiste aansluiting kan 
leiden tot lichamelijk letsel en 
materiële schade, waarvoor 

de fabrikant niet aansprakelijk kan 
worden gesteld. 

Gebruik en bediening

De verdamper werd ontwik-
keld voor het verdampen van 
de in het plantenoverzicht ver-

melde plantenmaterialen en hun es-
sences. Elk ander gebruik is oneigen-
lijk en potentieel gevaarlijk.

De gebruiker moet voor het gebruik en 
het onderhoud altijd de aanwijzingen 
in deze Gebruiksaanwijzing opvolgen.   

Bij twijfel of storingen moet de ver-
damper onmiddellijk worden uitge-
schakeld en de eventueel gebruikte 

adapter uit het stopcontact worden 
getrokken. Probeer in geen geval de 
schade zelf te herstellen. Neem recht-
streeks contact op met ons Service 
Center.

Laat de verdamper en de adapter na 
gebruik afkoelen voordat ze worden 
opgeborgen.

Bewaring 

Bewaar de verdamper en de adapter 
op een droge en tegen weersinvloe-
den beschermde plek en buiten het 
bereik van kinderen of onbekwame 
personen.

Na storingen 

Trek de eventueel gebruikte adapter 
meteen uit het stopcontact en zorg 
ervoor dat niemand de verdamper on-
gemerkt opnieuw kan aansluiten op 
het stroomnet.

Voor elk onderhoud moet de ver-
damper worden uitgeschakeld en de 
adapter uit het stopcontact worden 
uitgetrokken. 

Breng de verdamper in de originele 
verpakking of op een andere wijze 
goed verpakt naar onze Service Cen-
ter ter reparatie.
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6 .  D E  M I G HTY  VER DA M PER 

Mogelijke storingen / Probleemoplossing 

Probleem Mogelijke oorzaken/Oplossing

De MIGHTY kan niet  
aangezet worden.

Zorg ervoor dat de batterij van de MIGHTY is opgeladen 
of dat de verdamper met de adapter op een werkend 
stopcontact is aangesloten. 

Mocht de verdamper alsnog niet werken, is het apparaat 
defect. Koppel in dit geval de adapter meteen los van 
het elektriciteitsnet en licht per omgaande ons Service 
Center in.

De display van de MIGHTY  
vermeldt: ERR 001.

Batterijtemperatuur te hoog. Laat de verdamper afkoelen.

De display van de MIGHTY  
vermeldt: ERR 002.

Batterijtemperatuur te laag. Laat de verdamper  
opwarmen.

De display van de MIGHTY  
vermeldt: ERR 003.

De adapter is niet geschikt. Gebruik de originele adapter 
of 12-volt-autoadapter van Storz & Bickel.

De display van de MIGHTY  
vermeldt: ERR 004.

De verdamper is defect. Koppel in dit geval de adapter 
meteen los van het stroomnet en licht per omgaande ons 
Service Center in. 

Mochten de voorgaande aan-
wijzingen geen resultaat heb-
ben en bij alle andere storin-

gen of hier niet vermelde problemen, 
haal dan onmiddellijk de adapter uit 
het stopcontact en neem contact op 
met ons Service Center.  

Open de verdamper en de 
adapter niet! Zonder speciaal 
gereedschap en specifieke 

kennis zal iedere poging om de beide 
apparaten te openen leiden tot schade 
daaraan. Bij een dergelijke poging ver-
vallen de garantierechten. 

Probeer in geen geval de schade zelf 
te herstellen. Neem rechtstreeks con-
tact op met onze Serivce Center.

Afvoer

Gooi de verdamper of de adapter niet 
gewoon weg als ze onherstelbare 
schade hebben opgelopen. Aange-
zien ze bestaan uit hoogwaardige, 
volledig recyclebare componenten, 
moeten ze worden ingeleverd bij uw 
gemeentelijk inzamelen recyclingbe-
drijf of ter verwerking naar ons Service 
Center worden gestuurd. 
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7.  I N G EB R U I K N A M E  EN  B ED IEN I N G 

Tijdens de werking mag het 
apparaat niet onbeheerd wor-
den achtergelaten. Plaats de 

MIGHTY Verdamper uitsluitend op 
een hittebestendig, vlak, stabiel en 
stevig oppervlak; nooit op een zachte 
of gemakkelijk brandbare ondergrond. 
Controleer of de netspanning over-
eenstemt met de gegevens op de 
adapter. De adapter en de adapterka-
bel moeten in ongeschonden staat 
verkeren. 

De adapter mag alleen worden aan-
gesloten op een correct geïnstalleerd 
stopcontact. 

7.1. Opladen van de batterij 

Toelichting bij batterijindicator:

De batterijindicator toont een batterij-
symbool met zes laadtoestandvelden. 
De rand van het batterijsymbool be-
gint te knipperen als de batterij bijna 
leeg is; bij een volle batterij zijn de 
randen van alle zes velden zichtbaar. 

Afhankelijk van de laadtoestand zijn 
meer of minder laadtoestandvelden 
te zien. 

Controleer vóór ieder gebruik 
en vóór iedere oplaadbeurt of 
de behuizing van de verdam-

per en de adapter onbeschadigd zijn. 

De verdamper of de adapter mogen 
niet opgeladen of gebruikt worden als 
ze beschadigd zijn.

De batterij van het nieuwe product 
is tot 80% opgeladen. Laad vóór het 
eerste gebruik de batterij helemaal 
op.

De oplaadtijd van de batterij hangt af 
van de leeftijd en de restcapaciteit; bij 
een lege batterij bedraagt deze tijd ca. 
twee uur.

Sluit de adapter aan op de laadbus 
van de verdamper en vervolgens op 
een geschikt stopcontact. 

Info: bij het aansluiten van de adapter 
licht de display kort op en trilt de ver-
damper kort. Dit is edoeld om de wer-
king te controleren en laat zien dat het 
opladen begint.

De batterijindicator licht op en begint 
te knipperen, m.a.w. de batterij wordt 
opgeladen. Zodra de batterij volledig 
is opgeladen, stopt de batterijindica-
tor met knipperen en geeft deze de 
laadtoestand (vol = alles zes velden) 
aan. 

Haal na afronding van de oplaadbeurt 
de adapter eerst uit het stopcontact 
en daarna uit de verdamper.

 

Batterijindicator
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7.  I N G EB R U I K N A M E  EN  B ED IEN I N G 

Het aansluiten van de verdamper op de 
adapter of de 12-volt-autoadapter

De batterij kan ook via de opti-
oneel verkrijgbare 12-volt-au-
toadapter opgeladen worden. 

Sluit de 12-volt-autoadapter aan op de 
netaansluitbus van de verdamper en 
daarna op een geschikt stopcontact of 
een geschikte sigarettenaansteker 
van 12 volt. Voer het opladen en vol-
tooien van de oplaadbeurt uit zoals 
voor de adapter beschreven is (zie 7.1. 

“Opladen van de batterij”).

Batterijen zijn speciaal ont-
worpen slijtende onderdelen 
die uitsluitend door Storz & 

Bickel na het opsturen van de MIGH-
TY Verdamper vervangen kunnen 
worden. 

Iedere poging om de batterijen zelf te 
vervangen is in potentie gevaarlijk en 
leidt tot verlies van het recht op ga-
rantie alsmede iedere aansprakelijk-
heid van de kant van Storz & Bickel. 

Gebruik van stroomnet  

De MIGHTY Verdamper kan bij een 
volledig lege batterij ook met de adap-
ter of de 12-volt-autoadapter gebruikt 
worden. Ga daarvoor te werk zoals 
beschreven bij 7.1. “Opladen van de 
batterij” en zet daarna de verdamper 
aan.

Automatische uitschakeling 

Het automatisch uitschakelen heeft 
tot doel het batterijgebruik te be-
perken, zodat de verdamper zo lang 
mogelijk zonder oplaadbeurt gebruikt 
kan worden.  

Het apparaat gaat één minuut na de 
laatste druk op een knop of het laatste 
gebruik automatisch uit. Het uitscha-
kelen van de verdamper wordt ken-
baar gemaakt door een korte trilling. 

 Door tijdens het gebruik de 
aan-/uitschakelaar (ON/
OFF) te bedienen, kan de au-

tomatische uitschakeling weer een 
minuut uitgesteld worden. 

7.2. Opwarmen 

Zet het apparaat aan (geadviseerd 
wordt om de verdamper met een 
gevulde vulkamer en daarop de koe-
leenheid op te warmen). Druk daartoe 
minimaal één seconde lang op de 
oranjekleurige aan-/uitschakelaar 
(ON/OFF). De verdamper breekt het 
inschakelen met een korte trilling af. 
Als er echter een probleem is, vindt er 
geen trilling plaats.



Temperatuurtoets min Temperatuurtoets plus

Indicator werkelijke  
temperatuur

Indicator gewenste  
temperatuur

Batterijindicator
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7.  I N G EB R U I K N A M E  EN  B ED IEN I N G 

Er kunnen temperaturen tussen 40°C 
en 210°C (104°F en 410°F) worden 
ingesteld (zie 4. “Plantenoverzicht”).

Door op de plustoets te drukken, wordt 
de gewenste waarde verhoogd, door 
op de mintoets te drukken, wordt de 
gewenste waarde verlaagd. Door de 
plus- of mintoets kort in te drukken, 
worden de gewenste waarden in stap-
pen van 1 graad in de desbetreffende 
richting veranderd. Door de plus- of 
mintoets langduring in te drukken, be-
ginnen de gewenste waarden doorlo-

pend in de desbetreffende richting te 
lopen. 

De huidige temperatuur (werkelijke 
temperatuur) is af te lezen van de bo-
venste regel in de display. 

Fahrenheit/Celsius

Bij gelijktijdig indrukken van de plus- 
en mintoets verandert de weergave 
van graden Celsius in graden Fahren-
heit en omgekeerd. 

7.3. Temperatuurinstelling 

De display geeft door weergave van 
de gewenste en werkelijke tempera-
tuur aan hoe het opwarmingsproces 
verloopt. Stel met de temperatuur-
toetsen links en rechts de gewenste 
waarden in. Het opwarmen van het 

verwarmingsblok kan, afhankelijk van 
de ingestelde temperatuur en de bat-
terijcapaciteit, ca. twee minuten duren. 
Als de ingestelde gewenste tempera-
tuur is bereikt, wordt dit kenbaar ge-
maakt door een korte dubbele trilling.
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8 .  V U L LEN  VA N  D E  V U L K A M ER

Neem de koeleenheid van de verdam-
per door deze 90° tegen de wijzers van 
de klok in te draaien. 

Vul de metalen vulkamer altijd vol-
ledig tot aan de kunststof rand met 
fijngemalen plantenmateriaal. Druk 
het plantenmateriaal niet te sterk in 

Koeleenheid (met mondstuk) verwijderen

Vulkamer correct gevuld

Vulkamer deels gevuld met daarop liggend 
druppelkussen

elkaar om het inademen niet te zeer 
te bemoeilijken. Verwijder overtollig 
plantenmateriaal rondom de vulope-
ning, zodat de koeleenheid schoon 
geplaatst kan worden. 

Als de vulkamer slechts ge-
deeltelijk wordt gevuld, kan 
het verdampingsmateriaal 

verschuiven zodat de warme lucht 
langs dit materiaal stroomt en er daar-
door geen verdamping kan plaatsvin-
den. 

Als de vulkamer niet volledig moet 
worden gevuld, wordt geadviseerd 
om het meegeleverde druppelkussen 
op de kruiden te leggen en daarna 
de koeleenheid op de verdamper te 
plaatsen.  



Bovenste  
deksel

Stop

Onderste  
deksel 

Kom
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8 .  V U L LEN  VA N  D E  V U L K A M ER

Gevulde vulhulp  
(bovenste deksel verwijderd)

Zorg ervoor dat de zeven niet 
verontreinigd zijn met plan-
tenmateriaal. Om een opti-

male functie te garanderen is het aan 
te bevelen om de zeven na elke ver-
damping te reinigen met de meegele-
verde reinigingsborstel.  

Vooral in de bovenste zeef kan zich 
plantenmateriaal ophopen en het 
inademen bemoeilijken. Demonteer 
en reinig de zeef in dit geval zoals 
beschreven in hoofdstuk 10. (Demon-
tage, reiniging en montage) of breng 
een nieuwe zeef aan. 

Breng daarna de koeleenheid weer 
aan door deze 90° met de klok mee 
te draaien.  

8.1. Vulhulp 

De meegeleverde vulhulp helpt bij het 
eenvoudig en schoon vullen van de 
vulkamer en dient als reservoir voor 
het meenemen en bewaren van plan-
tenmateriaal dat al met de kruidenmo-
len is fijngemalen.

Neem voor het vullen het bovenste 
deksel eraf en vul de kom inclusief 
stop met het fijngemalen plantenmate-
riaal. Breng het bovenste deksel weer 
aan en sluit dit. 
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8 .  V U L LEN  VA N  D E  V U L K A M ER

8.2. Vullen van de vulkamer met de 
vulhulp 

Haal de koeleenheid van de verdam-
per en verwijder eventuele resten uit 
de vulkamer. Hierbij kan het vulkamer-
hulpmiddel gebruikt worden. 

Neem het onderste deksel van de vul-
hulp en breng de vulhulp aan, in plaats 
van de koeleenheid, op de verdamper 
te draaien. Neem het bovenste deksel 
van de vulhulp. Trek de stop eruit en 
gebruik de stop om een hoeveelheid 
plantenmateriaal door de centrale 
opening in de vulkamer te brengen. 

Let erop dat de vulkamer niet 
overvuld raakt (zie 8. “Vullen 
van de vulkamer”).

Slechts vullen tot aan de onderste 
rand van de vulhulp (zie onderstaande 
tekening “Vullen van de vulkamer met 
de vulhulp”)!

Overvullen leidt tot verstopte zeven en 
moeilijker inademen.  

Plaats daarna de stop weer in de 
centrale opening en draai het boven-
ste deksel van de vulhulp weer vast. 
Draai de vulhulp met een slag van 90° 
los en draai het onderste deksel weer 
vast. Breng de koeleenheid weer aan 
door deze 90° met de klok mee vast 
te draaien.

 

Vullen van de vulkamer met de vulhulp 

De onderste rand van de vulhulp moet vrij 
blijven
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9 .  G EB R U I K

Gebruik van de MIGHTY Verdamper 

Plaats de koeleenheid zoals beschre-
ven op de verdamper en warm deze 
op. Daardoor wordt bereikt dat zowel 
de vulkamer als het verdampingsma-
teriaal voorverwarmd wordt en met-
een na afronding van het opwarmings-
proces met het verdampen gestart kan 
worden. 

Gevaar voor verbranding! 
Raak geen onderdelen van 
de vulkamer aan  zolang deze 

na gebruik voor de MIGHTY Verdam-
per nog niet afgekoeld zijn. 

Als de verdamper de ingestelde tem-
peratuur heeft bereikt (gewenste en 
werkelijke temperatuur zijn gelijk, ook 
weergegeven door een korte dubbele 
trilling) en het mondstuk is openge-
klapt, kan met inademen begonnen 
worden.

Neem het mondstuk bij ingebruikna-
me tussen de lippen en adem gelijk-
matig en langzaam enige seconden in.

Let bij de dampontwikkeling op het vol-
gende: hoe intensiever de damp, hoe 
meer de smaak beïnvloed wordt.

Bij een zeer hoge intensiteit 
(dichtheid) van de damp kan 
de aroma- en geurconcentra-

tie leiden tot irritatie van de luchtwe-
gen. 

In een dergelijk geval moet de tempe-
ratuur omlaag gebracht worden zodat 
de intensiteit van de damp afneemt. 

Inhaleer slechts half zo veel 
als u eigenlijk kunt. Houd de 
adem enkele seconden in en 

adem dan langzaam weer uit. Het is 
aan te bevelen om u heel bewust te 
concentreren op het ademen. 

Schakel na het verdampen de MIGH-
TY Verdamper uit. Druk daartoe mini-
maal één seconde op de oranje aan-/
uitschakelaar (ON/OFF). De verdam-
per breekt het uitschakelen met een 
korte trilling af. 

Trek de adapter (indien gebruikt) uit 
het stopcontact en koppel deze los 
van de verdamper. Laat de verdamper 
en adapter afkoelen voordat ze opge-
borgen worden. 



Dekselvergrendeling 

Mondstuk

Koeleenheiddeksel

Bodemafdichtring klein

Bodemafdichtring groot

Bovenste zeef

Koeleenheidbodem

Afdichting mondstuk
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10 .  D EM O N TAG E ,  R EI N I G I N G  EN  M O N TAG E

Bij het afkoelen van de damp zal een 
klein deel daarvan vanzelf condense-
ren op het inwendige oppervlak van de 
koeleenheid.

De onderdelen van de koeleenheid 
en het mondstuk moeten regelma-
tig grondig worden gereinigd om 
een foutloze werking en een zuivere 
smaak te garanderen. 

Als het verdamper door anderen ge-
bruikt gaat worden, is een reiniging 
van deze onderdelen uit hygiënisch 
oogpunt vereist. 

Het condensaat kan kleverig 
zijn. Een koeleenheid die 
voorheen wordt opgewarmd, 

kan eenvoudiger gedemonteerd wor-
den.  

Productoverzicht MIGHTY Koeleenheid

De koeleenheid bestaat uit: 
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10 .  D EM O N TAG E ,  R EI N I G I N G  EN  M O N TAG E

10.1. Demontage en montage van 
de MIGHTY Koeleenheid  

Neem de koeleenheid van de verdam-
per door deze 90° tegen de wijzers van 
de klok in te draaien.

Trek het mondstuk door licht heen 
en weer draaien uit het koeleenheid-
deksel en haal de afdichtring van het 
mondstuk.

Verwijderen van het mondstuk uit het 
koeleenheiddeksel 

Verwijderen van de dekselvergrendeling 

Het koeleenheiddeksel van de koeleenheid-
bodem trekken 

Openen van de  
dekselvergrendeling 

Open de dekselvergrendeling door 
deze naar achteren te trekken.

Haal de dekselvergrendeling van het 
deksel door deze aan één kant om-
hoog te trekken.

Haal het deksel en de bodem van de 
koeleenheid van elkaar door het dek-
sel er naar boven af te trekken.



24

10 .  D EM O N TAG E ,  R EI N I G I N G  EN  M O N TAG E

Verwijderen van de grote bodemafdichtring

Naar buiten drukken van de bovenste zeef 

Verwijder de grote en de kleine bo-
demafdichtring. Haal met het vulka-
merhulpmiddel de grote afdichtring uit 
de uitsparing in de groef.

  

Montage van de onderdelen vindt 
plaats in omgekeerde volgorde. 

Let bij de montage op de juiste 
positie van de afdichtringen. 
Vooral de afdichtring van het 

mondstuk dient in zijn geheel en niet 
meer zichtbaar in het deksel te zitten. 

De bovenste zeef moet zorgvuldig in 
de daarvoor bestemde groef worden 
geplaatst. Als dit niet in acht wordt 
genomen, kunnen plantendelen in de 
koeleenheid terechtkomen, deze ver-
stoppen of ingeademd worden. 

Druk de bovenste zeef met behulp van 
het meegeleverde vulkamerhulpmid-
del van boven naar beneden uit het 
vulkamerdeksel. 
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10 .  D EM O N TAG E ,  R EI N I G I N G  EN  M O N TAG E

Handmatige reiniging van de gedemon-
teerde koeleenheid 

Leg kunststof onderdelen niet 
langer dan een uur in alcohol 
of spiritus. Langdurig contact 

met alcohol of spiritus kan leiden tot 
verkleuringen of brosheid van de 
kunststof onderdelen.

Laat alle onderdelen goed drogen 
voor de montage. 

Controleer alle onderdelen na de rei-
niging op beschadigde oppervlakken, 
scheurvorming, verzachting of verhar-
ding, verontreinigingen, vervorming 
en verkleuringen, en houd bescha-
digde onderdelen apart.

Voorzichtig! Spiritus (ethyl-
alcohol) is brandbaar en 
gemakkelijk ontvlambaar.

Nieuwe koeleenheden kun-
nen per set via www.storz-
bickel.com besteld worden. 

10.2. Reiniging van de MIGHTY 
Koeleenheid 

De koeleenheid kan ten behoeve 
van reiniging gedemonteerd en weer 
gemonteerd worden (zie 10.1. “De-
montage en montage van de MIGHTY 
Koeleenheid“)

Voor de handmatige reiniging kunnen 
de reinigingsborstel, wattenstaafjes 
en de papieren of katoenen doekjes 
als hulpmiddel worden gebruikt. Als 
oplosmiddel adviseren wij spiritus 
(ethylalcohol) of warm water met af-
wasmiddel.

 



26

Adapter: 

Energieverbruik:  36 W    
Ingangsspanning:  100-240 V / 50-60 Hz     
Uitgangsspanning:  12 V

MIGHTY Verdamper: 

Ingangsspanning:  12 V directstroom 

De spanningsgegevens bevinden zich op het typeschildje van de MIGHTY 
Verdamper en van de adapter. 

Energieverbruik MIGHTY Verdamper: 36 W 

Bedrijstemperatuur: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F 

Verdampingstemperatuur:  

Keuzebereik tussen ca. 40°C - 210°C / 104°F - 410°F 

Gewicht: ca. 230 g 

Trek de adapter uit het stopcontact om het apparaat volledig van het stroomnet los 
te koppelen. 

Technische wijzigingen voorbehouden.

Fabrikant 

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
Rote Str. 1  
78532 Tuttlingen, Duitsland 

11.  T EC H N IS C H E  G EG E VEN S
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De apparaten beantwoorden aan de eisen van de volgende EG-richtlijnen:

 DIN EN 60 335 

 DIN EN 60 950 

 Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

12 .       -VER K L A R I N G  VA N  C O N FO R M IT EIT
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Vrijwaringen en waarborgen van 
de fabrikant  

Deze waarborgen en vrijwaringen 
gelden voor alle eindklanten (de 
“Klanten” en elke individuele klant, de 
“Klant”), die producten (“Producten”) 
van Storz & Bickel GmbH Co. KG of 
Storz & Bickel America, Inc. (de “Fir-
ma”) kopen. 

Vrijwaring en beperkingen  

De Firma garandeert uitsluitend aan 
de oorspronkelijke koper van de Pro-
ducten, dat de Producten binnen de 
periode van vrijwaring (zie hierna) bij 
normaal gebruik vrij zijn van materi-
aalfouten en productiefouten en dat 
ze overeenstemmen met de gepubli-
ceerde productbeschrijvingen van de 
Firma. Ongeacht het bovenstaande 
behoudt de Firma zich het recht voor 
om op grond van actuele innovaties 
en verbeteringen aan de werking en 
het design van de Producten af te wij-
ken van de gepubliceerde productbe-
schrijvingen. De hierboven beschre-
ven vrijwaring geldt alleen, wanneer 
de Producten correct werden opgesla-
gen, getransporteerd en gebruikt en 
sluit gebreken uit, die ontstaan door 
normale slijtage. Dit omvat gebreken 
aan batterijen, zeven en soortgelijke 
slijtstukken.

De Klant moet de Producten bij le-
vering onmiddellijk controleren op 
conformiteit en zichtbare gebreken. 
De Klant moet de Firma onmiddellijk 

schriftelijk informeren over eventu-
ele non-conformiteiten of zichtbare 
gebreken aan de Producten en moet 
schriftelijk contact opnemen met de 
Firma aangaande teruggave of repa-
ratie, al naargelang de aard van de 
situatie. 

Vrijwaring en beperkingen  

De Klant moet de Firma schriftelijk 
informeren over eventuele gebreken 
aan de Producten. De enige verplich-
ting van de Firma overeenkomstig de 
hierboven beschreven vrijwaring be-
staat erin, de gedekte gebreken te re-
pareren of te verhelpen of het Product 
te vervangen of om te ruilen, op voor-
waarde dat de Klant de Producten met 
een kopie van het originele aankoop-
bewijs op eigen kosten heeft terug-
bezorgd aan de Firma of één van de 
geautoriseerde hersteldiensten. Elk 
gerepareerd, hersteld, vervangen of 
omgeruild Product is na de reparatie, 
herstelling, vervanging of omruiling 
onderworpen aan de bepalingen van 
vrijwaring, zoals beschreven onder 
“Vrijwaring en beperkingen”. Als de 
Firma een schriftelijke kennisgeving 
van de Klant heeft ontvangen, maar 
geen gebreken aan het Product kon-
den worden vastgesteld, dan draagt 
de Klant de kosten die voor de Firma 
ontstaan zijn naar aanleiding van de 
kennisgeving. 

De vrijwaring gaat in op de datum 
waarop de Klant de Producten feite-

13 .  VR IJ WA R I N G ,  A A N S PR A K EL IJ K H EI D,  
R EPA R AT IED IEN ST 
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lijk ontvangen heeft. Deze periode is 
vierentwintig (24) maanden voor de 
MIGHTY Verdamper. 

Individuele personen noch groepen 
van personen zijn door de Firma ge-
autoriseerd om in verband met de 
Producten andere verplichtingen of 
aansprakelijkheidsvoorwaarden dan 
de hier genoemde aan te gaan of vast 
te leggen voor de Firma.  

Aanvragen en mededelingen in over-
eenstemming met deze vrijwaring 
moeten worden gericht aan:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
Rote Strasse 1 
78532 Tuttlingen, Duitsland

Phone: +49-7461-969707-0 
Fax: +49-7461-969707-7

email: service@storz-bickel.com 

Aanvragen en mededelingen van VS-
Amerikaanse en Canadese Klanten in 
het kader deze vrijwaring moeten 
worden gericht aan:

Storz & Bickel America, Inc.  
1078 60th Street, Suite A 
Oakland, CA 94608

Phone: 510-451-1553 
Fax: 510-451-2053

email:  
service-america@storz-bickel.com

De vrijwaring onder “Vrijwaring en 
beperkingen” wordt verleend in de 
plaats van andere vormen van vrijwa-
ring (zowel uitdrukkelijk als stilzwij-
gend), rechten of voorwaarden en de 
Klant erkent dat behalve in geval van 
een dergelijke beperkte vrijwaring de 
Producten “zonder vrijwaring voor 
gebreken” worden geleverd. De aan-
vaarding van iedere andere vrijwaring, 
zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, 
wordt zonder beperking afgewezen 
door de Firma. Dit omvat zonder be-
perking de stilzwijgend verzekerde 
vrijwaringen van de algemene ge-
bruiksgeschiktheid, de geschiktheid 
voor een bepaald doeleinde, de niet-
inbreuk op rechten en alle vrijwarin-
gen, die voortkomen uit een bepaalde 
wijze van nakoming van de overeen-
komst, regelmatige gedragswijzen of 
handelsgebruiken, maar is echter niet 
beperkt hiertoe. 

Aansprakelijkheid 

Iedere handeling aan de Producten 
stelt de precieze kennis en inachtne-
ming van deze Gebruiksaanwijzing 
voorop. De aansprakelijkheid voor de 
veilige werking van de Producten gaat 
in ieder geval over op de gebruiker, 
wanneer het apparaat niet in overeen-
stemming met het voorziene doeleinde 
wordt gebruikt. Een doelmatig gebruik 
heeft uitsluitend betrekking op de door 
ons genoemde plantenmaterialen. 

13 .  VR IJ WA R I N G ,  A A N S PR A K EL IJ K H EI D,  
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aanleiding van deze overeenkomst, 
mag in geen geval de aankoopprijs 
van de Producten overstijgen. Met de 
bepalingen van deze overeenkomst 
wordt vastgelegd en erkend, dat de 
risico‘s tussen de Firma en de Klant 
worden verdeeld, dat de prijsvorming 
van de Firma deze verdeling van de 
risico‘s weerspiegelt en dat de Firma 
zonder deze verdeling en beperking 
van de aansprakelijkheid deze over-
eenkomst niet zou hebben afgesloten. 

Waar jurisdicties het toepassingsge-
bied beperken of beperkingen of de 
uitsluiting van rechtsmiddelen of van 
schadevergoedingen of verplichtin-
gen, zoals bijvoorbeeld de aanspra-
kelijkheid bij grove nalatigheid of op-
zette-lijk wangedrag uitsluiten of het 
uitsluiten van de wettelijke vrijwaring 
niet toelaten, geldt de bovenstaande 
beperking of uitsluiting van vrijwarin-
gen, rechtsmiddelen, schadevergoe-
dingen of aansprakelijkheidsplichten 
voor de volle omvang van de moge-
lijkheden die het geldende recht biedt. 
De Klant kan ook andere rechten heb-
ben, die variëren afhankelijk van de 
staat, het land of de jurisdictie.

De in deze Gebruiksaanwijzing op-
genomen informatie is gebaseerd op 
onze ervaring en beantwoordt aan 
de actuele stand van kennis en de 
capaciteiten op het tijdstip van het 
drukken. Storz & Bickel GmbH & Co. 
KG aanvaardt geen verantwoordelijk-
heid voor fouten, omissies of foutieve 

Reparaties mogen enkel worden uit-
gevoerd door Storz & Bickel GmbH & 
Co. KG of een geautoriseerde klanten-
dienst. 

Voor het gebruik van deze Producten of 
onderdelen daarvan mogen alleen ori-
ginele accessoires van Storz & Bickel 
worden gebruikt.

Bij niet-inachtneming van de in deze 
Gebruiksaanwijzing opgenomen aan-
wijzingen vervalt de aansprakelijkheid 
van de firma Storz & Bickel GmbH & 
Co. KG. 

Beperking van aansprakelijkheid 

De Firma kan in geen geval aanspra-
kelijk worden gesteld voor enige indi-
recte, incidenteel ontstane of concrete 
schade, gevolgschade of schadever-
goeding met een boetekarakter. Deze 
beperking van aansprakelijkheid om-
vat ook, maar is niet beperkt tot, scha-
devergoeding voor winstderving, ge-
derfde inkomsten, vermindering van 
de goodwill of van het operationele 
vermogen, veroorzaakt door de Klant 
of derden, zowel door vorderingen uit 
de overeenkomst, eisen op basis van 
een ongeoorloofde handeling, risico-
aansprakelijkheid of gebaseerd op 
de wettelijke voorschriften of andere 
voorschriften, zelfs wanneer er werd 
verwezen naar de mogelijkheid van 
dergelijke schade. 

De aansprakelijkheid van de Firma 
voor schade, die ontstaat uit of naar 
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interpretaties van de inhoud of van de 
hierin opgenomen gegevens. De ge-
bruikers worden er op gewezen, dat 
iedere toepassing en ieder gebruik 
van de beschreven Producten moet 
beantwoorden aan de ter plaatse gel-
dende rechtspraak, verordeningen en 
wetboeken. Verder worden de gebrui-
kers van de Producten er op gewezen, 
dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor 
de bepaling en verzekering van de 
geschiktheid van het desbetreffende 
Product voor het voorziene gebruiks-
doeleinde.  

Reparatiedienst    

Na afloop van de periode van vrijwa-
ring of in geval van andere defecten, 
die niet onder de vrijwaring vallen, 
worden defecten door onze serviceaf-
deling gerepareerd na voorafgaande 
kennisgeving van de kosten aan de 
Klant en na ontvangst van de betaling.    

Copyright 

Geen bestanddeel van dit document 
mag zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van Storz & Bickel 
GmbH & Co. KG in enigerlei vorm 
worden verveelvoudigd (door druk, fo-
tokopie of op andere wijze) of worden 
bewerkt, gedupliceerd of elektronisch 
in omloop worden gebracht.  
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