
GEBRUIKSAANWIJZING 
Vóór de ingebruikname aandachtig  

lezen en bewaren. 
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1. P R O D U C TOV E R ZI C H T P L E N T Y 
H E T E LU C H TG E N E R ATO R 
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Vulkamerverbinding
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1. P R O D U C TOV E R ZI C H T P L E N T Y 
V E R DA M PI N G S E E N H E I D 
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2. V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S ,  
SY M B O O LV E R K L A R I N G 

Lees de volgende veilig-
heidsinstructies zorgvuldig 
en volledig door voordat het 

apparaat in gebruik wordt genomen! 
Deze Gebruiksaanwijzing is een es-
sentieel bestanddeel van de Verdam-
per en moet worden overhandigd aan 
de gebruiker. 
De daarin opgenomen instructies 
moeten nauwgezet in acht worden 
genomen, aangezien ze van uiterma-
te groot belang zijn voor de veiligheid 
bij het gebruik en de instandhouding 
van de Verdamper. 

Deze brochure moet zorgvuldig wor-
den bewaard voor verdere raadple-
ging. 
U kunt steeds de meest actuele ver-
sie van de PLENTY Gebruiksaan-
wijzing downloaden van www.storz-
bickel.com. 

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

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

1. S E R V I C E  
2 . V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S ,  

SY M B O O LV E R K L A R I N G 

2.1. Symboolverklaring

Gebruiksaanwijzing opvolgen! 

Veiligheidsinstructies!  
Om letsel aan personen en schade aan het apparaat te voorkomen, 
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. 

Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SUED conform 
IEC 60335-1, UL 499 en CAN/CSA 22.2 nr. 64-M91.

Voorzichtig! Heet oppervlak!
Metalen onderdelen niet aanraken!

Tegen zonlicht beschermen.

Beschermen tegen nattigheid en vocht. 

Symbool voor de fabrikant - naast het symbool staat naam en adres 
van de fabrikant.
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2.2. Veiligheidsinstructies 
³³ De verpakkingselementen (plastic 
zakken, piepschuim, dozen enz.) 
mogen niet in de handen van kinde-
ren terechtkomen, aangezien ze een 
potentieel gevaar vormen. 
³³ Hulpbehoevende personen mogen 
het apparaat alleen onder permanent 
toezicht gebruiken. Dikwijls worden 
de gevaren (bijv. verwurging met 
stroomkabel) verkeerd ingeschat, 
waardoor er gevaar van letsel kan 
bestaan. 
³³ Het apparaat bevat kleine onderdelen 
die de luchtwegen blokkeren en tot 
verstikkingsgevaar leiden. Let er 
daarom op dat u de Heteluchtgenera-
tor en de accessoires steeds buiten 
het bereik van baby’s en peuters 
bewaart.
³³ Vóór de aansluiting van de Hetelucht-
generator moet worden gecontro-
leerd of de gegevens die vermeld 
staan op het typeplaatje aan de ach-
terzijde van de Heteluchtgenerator 
overeenstemmen met de gegevens 
van het beschikbare stroomnet op de 
plaats van de installatie. 
³³ Bij twijfel moet men de elektrische 
installatie door een vakman laten 
controleren op inachtnehming van de 
lokale veiligheidsvoorschriften.
³³ Bij storingen tijdens de werking moet 
onmiddellijk de stekker uit het stop-
contact worden getrokken. 

³³ De aarding van de Heteluchtgene-
rator is verplicht. De fabrikant aan-
vaardt geen enkele aansprakelijkheid, 
wanneer deze preventiemaatregel 
voor ongevallen niet wordt nageleefd. 
³³ De stroomkabel moet over zijn 
volledige lengte worden afgerold 
(oprollen en op elkaar leggen van 
de stroomkabel vermijden). Hij mag 
niet worden blootgesteld aan stoten 
of toegankelijk zijn voor kinderen, 
zich niet in de buurt van vloeistoffen 
of warmtebronnen bevinden en niet 
worden beschadigd. De stroomkabel 
niet strak oprollen, niet over scherpe 
randen trekken, nooit knellen en 
knikken. Laat de e stroomkabel bij 
beschadigingen vervangen door ons 
Service Center. Repareer de stroom-
kabel nooit zelf!
³³ Het gebruik van verdeeldozen en/
of verlengkabels wordt afgeraden. 
Indien absoluut noodzakelijk, mogen 
alleen producten met kwaliteitscer-
tificatie (zoals bijv. UL, IMQ, VDE, +S 
enz.) worden gebruikt, voor zover de 
aangegeven vermogenswaarde het 
benodigde vermogen (A=ampère) 
van de aangesloten apparaten 
overschirjdt. 
³³ Zet de Heteluchtgenerator na gebruik 
uitsluitend op een stabiel en vlak op-
pervlak. Houd bij gebruik van het ap-
paraat voldoende afstand tot warm-
tebronnen (kachels, fornuizen, open 
haarden, etc.) en zet het op een plek 
waar de omgevingstemperatuur niet 

2. V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S ,  
SY M B O O LV E R K L A R I N G 

lager kan worden dan +5°C (+41°F). 
Bewaar de Heteluchtgenerator op 
een droge en tegen weersinvloeden 
beschermde plek en buiten het bereik 
van kinderen of onbekwame perso-
nen. Het Heteluchtgenerator mag in 
geen geval in vochtige ruimten (zoals 
badkamers enz.) worden opgesteld. 
³³ Laat de Heteluchtgenerator niet 
in de buurt van licht ontvlambare 
voorwerpen, bijvoorbeeld gordijnen, 
tafelkleden of papier, werken. 
³³ Houd het Heteluchtgenerator buiten 
het bereik van huisdieren (bijv. knaag-
dieren) en ongedierte. Deze kunnen 
de isolatie van het stroomkabel 
beschadigen. 
³³ Reparaties aan de Heteluchtgenera-
tor mogen niet door klanten worden 
uitgevoerd. Verkeerd uitgevoerde re-
paraties zonder gebruik van originele 
onderdelen kunnen gevaarlijk zijn 
voor de gebruiker. 
³³ Bij het openen van de Heteluchtgene-
rator dreigt levensgevaar, aangezien 
spanningvoerende componenten en 
aansluitingen worden blootgelegd. 
³³ De Heteluchtgenerator mag in geen 
geval met een ingestoken stekker 
worden gerepareerd of getranspor-
teerd. 
³³ Trek nooit aan de stroomkabel om de 
stekker uit het stopcontact te halen, 
maar trek direct aan de stekker. 

³³ De Heteluchtgenerator mag in geen 
geval in gebruik worden genomen, 
als de stroomkabel defect is. 
³³ Steek geen voorwerpen in de openin-
gen van het apparaat. 
³³ Tijdens de werking mag de Verdam-
per niet onbeheerd worden achter-
gelaten. Schakel de verwarming na 
gebruik uit. 
³³ De ventilatiesleuven en de luchtaf-
voeropening van de Heteluchtgene-
rator mogen tijdens de werking of 
de afkoelfase niet worden dichtge 
houden, afgedekt of verstopt.  
Gevaar voor verbranding ! 
³³ Raak het blootliggende verwarmings-
blok in de Vulkamerverbinding en de 
metalen Vulkamercilinder niet aan als 
deze warm zijn. 
³³ De Heteluchtgenerator mag alleen 
droog of eventueel met een vochtige 
doek worden gereinigd. Trek voordien 
steeds de stekker uit het stopcontact. 
De Heteluchtgenerator mag in geen 
geval in water of in andere vloeistof-
fen worden ondergedompeld of met 
een directe water- of stoomstraal 
worden gereinigd. 
³³ De Heteluchtgenerator mag niet 
in een vochtige of natte omgeving 
worden gebruikt. 
³³ Stel de Heteluchtgenerator niet bloot 
aan regen. Gebruik de Heteluchtgene-
rator niet in bad of boven water. 

2. V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S ,  
SY M B O O LV E R K L A R I N G 
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De PLENTY 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. 

Het apparaat mag uitsluitend gebruikt 
worden met de aanbevolen te verdam-
pen middelen. Het gebruik van andere 
substanties kan een risico vormen 
voor de gezondheid.
De PLENTY Verdamper is geen me-
disch product.

3. D O E L

De fabrikant aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid 
voor beschadigingen, die 

veroorzaakt zijn door oneigenlijk, 
verkeerd of onoordeelkundig ge-
bruik. 

Het verwarmingsblok in de 
Vulkamerverbinding en de Vul-
kamercilinder is van metaal en 

warmt op tijdens gebruik. Raak deze in 
geen geval aan als ze warm zijn. 
Gevaar voor verbranding ! 

³³ Raak de Heteluchtgenerator nooit aan 
met natte of vochtige lichaamsdelen. 
³³ Neem de Heteluchtgenerator nooit 
in gebruik, zolang hij nat of vochtig 
is. Als de Heteluchtgenerator nat 
geworden is, moet hij door ons 
Service Center worden gecontroleerd 
op eventuele beschadigingen aan 
elektrische onderdelen. 
³³ Gebruik de Heteluchtgenerator niet in 
een explosiegevaarlijke of ontvlam-
bare atmosfeer. 
³³ Laat de Verdamper nooit gebrui-
ken door kinderen of onbekwame 
personen. 
³³ Gebruik uitsluitend originele acces-
soires en reserveonderdelen van 
Storz & Bickel. 

2. V E I L I G H E I D S I N S T R U C T I E S ,  
SY M B O O LV E R K L A R I N G 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  1 / 130°C (266°F) 
Hop  Humulus lupulus  de kegels  3 / 154°C (309°F) 
Kamille  Matriarca chamomilla  de bloemen  6 / 190°C (374°F) 
Lavendel  Lavandula angustifolia  de bloemen  1 / 130°C (266°F) 
Citroenmelisse  Melissa officinalis  de bladeren  2 / 142°C (288°F) 
Salie Salvia officinalis  de bladeren  6 / 190°C (374°F) 
Tijm  Thymus vulgaris  het kruid  6 / 190°C (374°F) 

Hierna volgt een overzicht van de plan-
ten, die geschikt zijn voor verdamping 
in de PLENTY Verdamper. 
De aroma‘s en geuren uit de hier ver-
melde plantenmaterialen kunnen wor-
den verdampt. 

De inachtneming van de volgende in-
structies is belangrijk, om de PLENTY 
Verdamper met het door u gebruikte 
plantenmateriaal optimaal te kunnen in-
stellen voor uw persoonlijke behoeften. 

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

Elk ander gebruik is oneigenlijk en po-
tentieel gevaarlijk. 
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De hoeveelheid opgeloste aroma‘s en 
geuren wordt beïnvloed door de vol-
gende factoren: 
1.   Kwaliteit: Het aandeel verdamp-

bare aroma‘s en geuren in het des-
betreffende 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 tem-
peratuur, 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. 

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

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 verdampingsmate-
riaal reeds eerder te vervangen. 

6.1. Uitpakken 
De doos bevat alle bestanddelen en de 
Gebruiksaanwijzing, die moet worden 
bewaard voor verdere raadpleging. 
Neem de Heteluchtgenerator en de 
accessoires uit de verpakking. Con-
troleer meteen na het uitpakken of de 
Heteluchtgenerator, de accessoires, 
de stroomkabel en de stekker in orde 
en compleet zijn. Verwittig bij bescha-
digingen onmiddellijk de verkoper of 
de besteller. 

De verpakkingselementen 
(plastic zakken, piepschuim , 
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 voorschriften 
weg. 
Wij raden aan de originele verpakking 
te bewaren voor eventueel later ge-
bruik (transport, Storz & Bickel Service 
Center, enz.). 

6.2. Aansluiting stroomnet 
Voordat de Heteluchtgenerator wordt 
aangesloten moet men controleren of 
de gegevens op het typeplaatje van de 
apparaat overeenstemmen met de ge-
gevens van het plaatselijke stroomnet. 
De elektrische installatie moet op alle 
gebieden voldoen aan de huidige over-
heidsvoorschriften. 

De aarding van de Heteluchtgenerator 
is verplicht. De fabrikant aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid, wan-
neer deze preventiemaatregel voor 
ongevallen niet wordt nageleefd. 
Plaats een opgewarmde Verdamper 
uitsluitend op een stevig oppervlak, 
niet zetten op een zachte of warmtege-
voelige ondergrond. Zorg ervoor, dat 
de stroomkabel niet wordt beschadigd 
door knikken, knellen of strak spannen. 

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

de fabrikant niet aansprakelijk kan 
worden gesteld.

6.3. Gebruik en bediening
De Verdamper werd ontwik-
keld voor het verdampen van 
de in het plantenoverzicht ver-

melde plantenmaterialen. Elk ander 
gebruik is oneigenlijk en potentieel ge-
vaarlijk. 
De gebruiker moet voor het gebruik en 
het onderhoud altijd de aanwijzingen 
in deze Gebruiksaanwijzing opvolgen 
en het apparaat alleen zittend gebrui-
ken. 
Bij twijfel of storingen moet de Hete-
luchtgenerator onmiddellijk worden 
uitgeschakeld en moet de stekker uit 
het stopcontact worden getrokken. 
Probeer in geen geval de schade zelf te 
herstellen. Neem rechtstreeks contact 
op met ons Service Center. 

6. D E H E T E LU C H TG E N E R ATO R P L E N T Y 
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6. D E H E T E LU C H TG E N E R ATO R P L E N T Y 

Laat het apparaat na gebruik afkoelen 
voordat het wordt opgeborgen.

6.4. Bewaring 
Bewaar de Heteluchtgenerator op 
een droge en tegen weersinvloeden 
beschermde plek en buiten het bereik 
van kinderen of onbekwame personen. 

6.5. Na storingen 
Trek de stroomkabel onmiddellijk uit 
en zorg ervoor dat niemand de Hete-
luchtgenerator ongemerkt opnieuw 
kan aansluiten op het stroomnet. 
Voor elk onderhoud moet het appa-
raat worden uitgeschakeld en moet 
de stekker uit de stopcontact worden 
getrokken. 
Breng de Heteluchtgenerator in de 
originele verpakking of op een andere 
wijze goed verpakt naar onze Service 
Center ter reparatie. 

6.6. Mogelijke storingen
Verifieer of de stroom niet is uitgeval-
len en dat de zekering (in de zekering-
kast) werkt c.q. niet defect is. 

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

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

Open de Heteluchtgenerator 
niet! Zonder speciaal gereed-
schap en specifieke kennis zal 

iedere poging om het apparaat te ope-
nen leiden tot schade aan het appa-
raat. Bij een dergelijke poging vervallen 
de garantierechten. 
Probeer in geen geval de schade zelf te 
herstellen. Neem rechtstreeks contact 
op met onze Serivce Center.

6.7. Afvoer 
Gooi de Heteluchtgenerator niet ge-
woon weg als deze na afloop van 
de garantieperiode onherstelbare 
schade heeft opgelopen. Aangezien 
hij bestaat uit hoogwaardige, volledig 
recyclebare componenten, moet hij 
worden ingeleverd bij uw gemeentelijk 
inzamelen recyclingbedrijf of worden 
gestuurd naar ons Service Center voor 
opslag. 

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

PLENTY Verdamper uitsluitend op 
een hittebestendig, vlak, stabiel en ste-
vig oppervlak; nooit op een zachte of 
gemakkelijk brandbare ondergrond. 
Controleer of de netspanning overeen-
stemt met de gegevens op het appa-
raat. De stroomkabel en de stekker 
moeten in ongeschonden staat verke-
ren. De apparaat mag alleen worden 
aangesloten op een correct geïnstal-
leerd (geaard) stopcontact. 
De fabrikant aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid, wanneer deze 
maatregel ter preventie van ongevallen 
niet wordt nageleefd.
Trek de stekker uit het stopcontact om 
het apparaat volledig van het stroom-
net los te koppelen.

7. I N G E B R U I K N A M E E N B E D I E N I N G
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7. I N G E B R U I K N A M E E N B E D I E N I N G 

7.1. Opwarmen 
Zet het apparaat aan (geadvi-
seerd wordt om de Hetelucht-
generator met afgeschroefde 

en gevulde Vulkamer plus Koelspiraal 
te verwarmen). Gebruik daarvoor de 
oranje netschakelaar. 
Aan het oplichten van de netschake-
laar is te zien dat de verwarming klaar 
is voor gebruik. Als de ontgrendelings-
hendel al bediend is, start het opwar-
mingsproces automatisch. 
In andere gevallen moet het opwar-
mingsproces gestart worden door 
bediening van de oranje ontgrende-
lingshendel. 
Het oplichten van het oranje controle-
lampje duidt erop dat het opwarmen 
aan de gang is. Stel de gewenste 
temperatuur in met de temperatuurin-
stelknop. Het opwarmen van het ver-
warmingsblok duurt max. 4 minuten, 
afhankelijk van de ingestelde tempera-
tuur.  

Ontgrendelingshendel indrukken om het 
opwarmproces te starten

7. I N G E B R U I K N A M E E N B E D I E N I N G 

Schaalverdeling verdampingstemperatuur 

Temperatuur selecteren 

7.2. Temperatuurinstelling 
De verdampingstemperatuur schom-
melt bij de aangegeven waarden door 
het opwarmings- en afkoelproces van 
het verwarmingsblok. 

130°C
266°F

142°C
288°F

154°C

310°F
166°C

331°F

178°C

352°C

190°C
374°F

202°C
396°F

Selecteer de gewenste temperatuur 
met de instelknop van de veiligheids-
temperatuurregelaar. 

De Heteluchtgenerator PLEN-
TY is voorzien van een veilig-
heidstemperatuurregelaar. 

Als na de eenmalige bediening van de 
ontgrendelingshendel de ingestelde 
temperatuur is bereikt, is het opwar-
mingsproces voltooid en schakelt de 
verwarming uit. 
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7. I N G E B R U I K N A M E E N B E D I E N I N G 

Wordt de PLENTY tijdens het ge-
bruik in de hand gehouden en wordt 
daardoor de ontgrendelingshendel 
ingedrukt, dan wordt het ingestelde 
temperatuurniveau automatisch ge-
handhaafd. 
Na het dalen van de temperatuur van 
het verwarmingsblok vindt er niet au-
tomatisch een opwarmproces plaats, 
maar houdt het afkoelproces aan tot-
dat de oranje ontgrendelingshendel 
opnieuw bediend wordt. 
Zodra het oranje controlelampje dooft, 
is de ingestelde temperatuur bereikt 
en het opwarmingsproces van het 
verwarmingsblok voltooid. Nadat de 
gewenste, vooraf ingestelde tempera-
tuur is bereikt, kan begonnen worden 
met het verdampen. 
De huidige temperatuur kan afgelezen 
worden op de thermometer. 
Mocht de temperatuur tijdens het 
verdampen teruglopen, laat deze dan 
weer stijgen door bediening van de 
ontgrendelingshendel. 

Om technische redenen kan 
de temperatuur in de Vulka-
mer tijdens het inademen niet 

geregistreerd worden. De thermome-
ter bepaalt de temperatuur bij het ver-
warmingsblok. Door kalibratie van de 
thermometer wordt de temperatuur 
telkens in de Vulkamer tijdens het in-
ademen weergegeven. PLENTY Heteluchtgenerator neerzetten

De ontgrendelingshendel mag 
niet in de ontgrendelde stand 
vastgezet worden, bijv. door 

vastbinden of plakken. De fabrikant is 
op geen enkele wijze verantwoordelijk 
voor schade die ontstaat door wijzigin-
gen aan het apparaat of door het vast-
zetten van de ontgrendelingshendel. 

Mocht u de PLENTY niet neer-
leggen maar liever willen neer-
zetten, hoeft u enkel het bijge-

leverde Reinigingsborstel als steun te 
gebruiken en dit zoals afgebeeld met 
de houten steel in het schroefgat naast 
het rubberen voetje te steken. telkens 
in de Vulkamer tijdens het inademen 
weergegeven. 

8. V U L L E N VA N D E V U L K A M E R

Neem het Vulkamerdeksel van de Vul-
kamer door dit tegen de wijzers van de 
klok open te draaien. 

Vulkamerdeksel  
met Koelspiraal verwijderen 

De Vulkamer altijd volledig opvullen tot aan 
de bovenste rand

Neem het Vulkamerdeksel met Koel-
spiraal en Mondstuk van de Vulkamer. 
Vul de Vulkamer altijd volledig met fijn 
gemaakt plantenmateriaal. 

Vul de Vulkamer altijd volledig 
tot aan de bovenste rand. Hier-
door wordt voorkomen dat, als 

de Heteluchtgenerator niet verticaal 
gehouden wordt, het verdampingsma-
teriaal verschuift. Daardoor stroomt 
de warme lucht mogelijk langs het ver-
dampingsmateriaal en is er geen effici-
ente verdamping meer mogelijk. 
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8. V U L L E N VA N D E V U L K A M E R

Vulkamer volledig gevuld

De Vulkamer moet altijd volledig ge-
vuld zijn, zodat ongeacht de stand van 
de Heteluchtgenerator het verdam-
pingsmateriaal niet kan verschuiven. 

juist 

damp 

Doorstroming door verdampingsmateriaal  
is gelijkmatig 

Vulkamer slechts half gevuld

Alleen warme lucht, geen damp

Als de Vulkamer slechts gedeeltelijk 
wordt gevuld, kan het verdampings-
materiaal verschuiven zodat de warme 
lucht langs dit materiaal stroomt en er 
daardoor geen verdamping kan plaats-
vinden. 

onjuist 

hetelucht 

8. V U L L E N VA N D E V U L K A M E R
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8. V U L L E N VA N D E V U L K A M E R

Als de Vulkamer niet volledig moet 
worden gevuld, wordt geadviseerd 
om het meegeleverde Druppelkussen 
op de kruiden te leggen en daarna het 
Vulkamerdeksel met Koelspiraal op de 
Vulkamer te schroeven. 

Vulkamer half gevuld met daarop liggend 
Druppelkussen

Doorstroming van het verdampingsmateriaal 
is gelijkmatig 

Daardoor wordt ook bij weinig vulling 
het verschuiven van het verdampings-
materiaal voorkomen en is efficiënte 
verdamping mogelijk. 

juist 

damp 

Schroef daarna het Vulkamerdeksel 
met Koelspiraal weer op de Vulkamer. 

Let erop dat u het zwarte Vul-
kamerdeksel niet rechtstreeks 
op het verwarmingsblok 

schroeft. 
Alleen de oranjekleurige Vulkamer 
mag op het verwarmingsblok ge-
schroefd worden.
Als dit niet in acht wordt genomen, kan 
het Vulkamerdeksel vervormen. 

Zorg ervoor dat de Zeven niet 
verontreinigd zijn met planten-
materiaal. Om een optimale 

functie te garanderen is het aan te be-
velen om de Zeven na elke verdamping 
te reinigen met de meegeleverde Reini-
gingsborstel. 

8. V U L L E N VA N D E V U L K A M E R
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PLENTY Heteluchtgenerator opwarmen 

Schroef de Vulkamer met Koelspiraal 
en Mondstuk vast op de Heteluchtge-
nerator en warm deze op. Daardoor 
wordt zowel de Vulkamer als het ver-
dampingsmateriaal voorverwarmd en 
kan na beëindiging van het verwar-
mingsproces snel met de verdamping 
begonnen worden. 

Als de ontgrendelingshendel 
na het opwarmen niet wordt 
bediend of ingedrukt blijft, 

koelt de Heteluchtgenerator na het be-
reiken van de ingestelde temperatuur 
weer af. 

Gevaar voor verbranding ! 
Raak geen onderdelen van de 
Vulkamer aan (behalve de 
daarvoor bestemde noppen of 

vasthoudpunt) zolang deze na gebruik 
voor de PLENTY Verdamper nog niet 
afgekoeld zijn. 
Als de Heteluchtgenerator de inge-
stelde temperatuur heeft bereikt (het 
oranje controlelampje dooft of de ther-
mometer geeft de gewenste tempera-
tuur aan), kan met inademen begon-
nen worden. 

9. G E B R U I K

Neem het Mondstuk bij ingebruikname 
tussen de lippen en adem gelijkmatig 
en langzaam einige 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 aromaen geurconcentratie 

leiden tot irritatie van de luchtwegen. 
In een dergelijk geval moet de tempe-
ratuur omlaag gebracht worden zodat 
de intensiteit van de damp afneemt. 
De PLENTY Verdamper is bedoeld om 
zittend te worden gebruikt. 

Het apparaat mag niet ge-
bruikt worden als de gebruiker 
een aandoening heeft aan 

luchtwegen of longen. De dampen 
kunnen afhankelijk van de dichtheid 
luchtwegen en longen prikkelen, wat 
kan leiden tot hoesten. 

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 PLENTY 
Heteluchtgenerator uit, haal de stekker 
uit het stopcontact en laat het appa-
raat afkoelen voordat u het opbergt.

9. G E B R U I K
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10. D E M O N TAG E , R E I N I G I N G E N M O N TAG E

Mondstuk

Lange bovenste 
Slangdeel

Koelspiraal

Korte onderste 
Slangdeel

Vulkamerdeksel

Bovenste Zeef

Onderste Zeef

Vulkamercilinder 

Vulkamer- 
behuizing

10.1.  Demontage en montage van de 
PLENTY Verdampingseenheid 

Handmatige reiniging met alcohol (min. 
90 %) of afwasmiddel. De Koelspiraal kan 
ook nageleverd worden. 

PLENTY Verdampingseenheid 
Laat de Verdampingseenheid afkoelen 
alvorens deze te demonteren. 
De onderdelen van de Vulkamer als-
mede de Koelspiraal en het Mondstuk 
moeten regelmatig grondig worden 
gereinigd om een foutloze werking en 
een zuivere smaak te garanderen. 
Als het apparaat door anderen ge-
bruikt gaat worden, is een reiniging van 
deze onderdelen uit hygiënisch oog-
punt vereist. 
Voor de handmatige reiniging kan 
spiritus (ethylalcohol) met tissues of 
katoenen doeken of warm water met 
afwasmiddel worden gebruikt. 

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

Trek het Mondstuk van de Koelspiraal 

De Verdampingseenheid kan voor rei-
nigingsdoeleinden in enkele seconden 
worden gedemonteerd en opnieuw 
gemonteerd. Het Mondstuk, de onder-
delen van de Vulkamer en het deksel 
kunnen ook in de vaatwasser worden 
gereinigd. 
De Zeven, de Mondstuk en de Slang-
delen zijn daarvoor echter te klein en 
zouden verloren kunnen gaan. 

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

10.2.  Demontage van het Mondstuk 
1.  Trek het Mondstuk en het Slangdeel 

met een lichte draaibeweging van 
de Koelspiraal.

2.  Trek het Slangdeel met een lichte 
draaibeweging van het Mondstuk. 

Montage van de onderdelen in omge-
keerde volgorde. 
Laat alle onderdelen goed drogen voor 
de montage. 

Mondstuk

Lange bovenste 
Slangdeel

Koelspiraal
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Koelspiraal

Vulkamerdeksel

Bovenste Zeef

Korte onderste 
Slangdeel

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

10.3.  Demontage van de  
Vulkamerdeksel 

Bovenste Zeef met behulp van de 
Reinigingsborstel uitdrukken

Neem de Koelspiraal uit de Vulkamerdeksel

Neem de Koelspiraal met een lichte 
draaibeweging uit de Vulkamerdeksel 
en trek daarna het Slangdeel van de 
Koelspiraal. 

Druk de bovenste Zeef, bijv. met behulp 
van de steel van de meegeleverde Rei-
nigingsborstel, van boven naar bene-
den uit het Vulkamerdeksel. 

Montage van de onderdelen in omge-
keerde volgorde. 
De bovenste Zeef moet zorgvuldig in 
de daarvoor bestemde groef worden 
geplaatst. Als dit niet in acht wordt 
genomen, kunnen plantendelen in de 
Koelspiraal terechtkomen, deze ver-
stoppen of ingeademd worden. 

10.3.1.  Reiniging van de Koelspiraal 
Plaats de Koelspiraal in een glas, dom-
pel dit volledig onder in spiritus (ethyl-
alcohol), dek het glas af en laat dit een 
nacht inwerken. Herhaal deze proce-
dure net zolang tot de Koelspiraal van 
binnen schoon is. Spoel deze daarna 
zorgvuldig door met water. 

Voorzichtig! Spiritus is brand-
baar en gemakkelijk ontvlam-
baar. 
Nieuwe Koelspiralen kunnen 
per set via www.storz-bickel.
com besteld worden. 

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

Vulkamercilinder eruitdrukken

Ondereste Zeef eruitdrukken 

Plaats de Zeef van bovenaf in de Vul-
kamer. 
Schroef het Vulkamerdeksel met Koel-
spiraal en Mondstuk op de Vulkamer. 

Vulkamercilinder, Vulkamerbehuizing, 
Positioneervlakken

10.4. Demontage van de Vulkamer 

Druk de onderste Zeef naar boven uit 
de Vulkamercilinder. 

10.5. Montage van de Vulkamer 
Plaats de Vulkamercilinder van bovenaf 
in de Vulkamerbehuizing en draai deze 
zodanig dat de platte positioneervlak-
ken in de daarvoor bestemde posities 
van de Vulkamerbehuizing vallen. 
Druk de Vulkamercilinder naar beneden 
tot deze in vastklikt in de Vulkamerbe-
huizing. Let op de juiste stand van de 
positioneervlakken, conform de gede-
tailleerde afbeelding. 

Onderste Zeef

Vulkamercilinder 

Vulkamer-  
behuizing

Druk de Vulkamercilinder naar boven 
uit de Vulkamerbehuizing. 



11.1. Verkleiner van de Vulkamer 
Voor de verdamping van klei-
nere hoeveelheden planten-
materiaal is de Verkleiner van 

de Vulkamer geschikt, die verkrijgbaar 
is als accessoire, samen met de Do-
seercapsule. Gebruik bij de verdam-
ping van kleinere hoeveelheden aro-
matische oliën het kleine 
Druppelkussen.
De Verkleiner van de Vulkamer wordt 
gebruikt in plaats van de Vulkamerci-
linder (zie hoofdstukken 10.4. “Demon-
tage van de Vulkamer” en 10.5. “Mon-
tage van de Vulkamer”, pagina 29).

Vullen van de Verkleiner van de 
Vulkamer met fijngemalen planten-
materiaal
De Verkleiner van de Vulkamer kan 
rechtstreeks met fijngemalen planten-
materiaal worden gevuld. Het is ook 
mogelijk om Doseercapsules die zijn 
gevuld met fijngemalen plantenmate-
riaal in de Verkleiner van de Vulkamer 
te doen.

De Verkleiner van de Vulkamer direct met 
fijngemalen plantenmateriaal of met een 
gevulde Doseercapsule vullen

Vullen van de Verkleiner van de 
Vulkamer met aromatische oliën
In de Verkleiner van de Vulkamer moet 
het kleine Druppelkussen (afmeting 15 
x 5 mm) rechtstreeks worden ingelegd, 
of een Doseercapsule die is uitgerust 
met een Druppelkussen (afmeting 13 
x 6 mm). 

Let erop dat het Druppelkus-
sen niet te vol wordt. Hij kan 
maximaal vijf druppels opne-

men.

In de Verkleiner van de Vulkamer het kleine 
Druppelkussen of een Doseercapsule die is 
uitgerust met een Druppelkussen inlegen

11.2.  Doseercapsules en Bewaar-
doos 

Doseercapsules met Bewaardoos

Met de Doseercapsules, die als acces-
soire verkrijgbaar zijn, kunt u fijnge-
malen plantenmateriaal op voorraad 
gebruiken, of bij gebruik van het Drup-
pelkussen vullen met aromatische 
oliën en in het Magazijn bewaren tot 
het gebruik. Dit maakt het gebruik een-
voudiger.

Vullen van de Doseercapsules met 
fijngemalen plantenmateriaal
Het plantenmateriaal moet vervolgens 
met de bijgevoegde Kruidenmolen 
worden verkleind.
Elke Doseercapsule kunt u vullen met 
fijngemalen plantenmateriaal en in het 
Magazijn op voorraad bewaren tot het 
gebruik. 

Doseercapsule met verwijderd deksel 

Maal de plantenmateriaal fijn en vul 
de Doseercapsule met behulp van het 
deksel van de Bewaardoos (trechter). 

Doseercapsule bij het vullen met deksel van 
de Bewaardoos (trechter) 

Breng het deksel van de Doseercapsu-
le weer aan. Herhaal het vullen net zo 
vaak tot het gewenste aantal Doseer-
capsules is gevuld. Plaats deze daarna 
in de Bewaardoos. De Bewaardoos 
heeft ruimte voor acht Doseercapsu-
les. 
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Deksel van de Bewaardoos aanbrengen 

Breng daarna het deksel van de Be-
waardoos weer aan en draai deze 
rechtsom dicht. 

Vullen van de Doseercapsules met 
aromatische oliën
De Doseercapsules waarin een Drup-
pelkussen ligt, die als accessoire ver-
krijgbaar zijn, kunt u vullen met aro-
matische oliën en in het Magazijn op 
voorraad bewaren tot het gebruik.

Doseercapsule waarin een Druppelkussen is 
gelegd, het deksel is eraf gehaal

Let erop dat het Druppelkus-
sen niet te vol wordt. Hij kan 
maximaal vijf druppels opne-

men. 
Breng het deksel van de Doseercapsu-
le weer aan. Herhaal het vullen net zo 
vaak tot het gewenste aantal Doseer-
capsules is gevuld. Plaats deze daarna 
in de Bewaardoos. De Bewaardoos 
heeft ruimte voor acht Doseercapsu-
les. 

Deksel van de Bewaardoos aanbrengen 

Breng daarna het deksel van de Be-
waardoos weer aan en draai deze 
rechtsom dicht. 

Plaatsen van de Doseercapsules
Allereerst moet de Verkleiner van de 
Vulkamer, die eveneens verkrijgbaar 
is als accessoire, worden gebruikt in 
plaats van de Vulkamercilinder (zie 
hoofdstukken 10.4. “Demontage van 
de Vulkamer” en 10.5. “Montage van 
de Vulkamer”, pagina 29.) Doe daar-
na de Doseercapsules in de Verkleiner 
van de Vulkamer.

De Doseercapsules die worden gebruikt in 
de Verkleiner van de Vulkamer

Schroef vervolgens het Vulkamerdek-
sel opnieuw vast.

U kunt de Verkleiner van de Vulkamer 
ook rechtstreeks vullen (zonder Do-
seercapsule), zie hoofdstuk 11.1. “Ver-
kleiner van de Vulkamer”, pagina 30.

Vulkamerdeksel vastschroeven
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Spanning: 
220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
of 100 - 120 V / 50 - 60 Hz 
De spanningsgegevens bevinden zich 
op het typeplaatje van de PLENTY 
Heteluchtgenerator. 
Energieverbruik PLENTY: 110 W 
Verdampingstemperatuur:  
Keuzebereik tussen  
ca. 130°C -  202°C / 266°F - 396°F 
Maten: 20,0 x 15,5 x 6,0 cm
Gewicht: ca. 0,7 kg
Apparaat van beschermingsklasse I 
Trek de stekker uit het stopcontact om 
het apparaat volledig van het 
stroomnet los te koppelen.
Technische wijzigingen voorbehouden.

De apparaten beantwoorden aan de 
eisen van de volgende EG-richtlijnen: 
³³  Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG 
³³  Elektromagnetische compatibiliteit  
89/336/EEG 

12. T EC H N I S C H E G EG E V E N S

13. C E-V E R K L A R I N G VA N C O N FO R M I T E I T

Octrooien en modellen: 
www.storz-bickel.com/patents
Fabrikant:
Storz & Bickel GmbH & Co. KG 
In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Duitsland 

14.1. Vrijwaring 
De Storz & Bickel GmbH & Co. KG en de 
Storz & Bickel America Inc. als verkoper 
waarborgen de klant dat het product 
schadevrij is volgens de richtlijnen van 
het Duitse recht overeenkomstig onze 
algemene levervoorwaarden (Allge-
meinen Lieferbedingungen, AGB), die 
aan het koopcontract ten gronde lig-
gen. Bovendien garanderen wij dat ons 
product PLENTY drie jaar schadevrij 
is. 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 slijtage 
of gebruikelijke versluiting van de pro-
ducten 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. 

14.2. 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 

14. 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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die door grove nalatigheid of opzet-
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.  

14.3. 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).  

14. 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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