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Extreme Quiet Fan edition, met bijbehorende accessoires

Inhoud van de verpakking:
1. Verwarmingselement
2. Lange kunststof slang van medische kwaliteit met glazen 

mondstuk/uiteinde
3. Twee Cyclone Bowls™ (kommen) voor kruiden of cannabis
4. Twee ballonnen met glazen uiteinde/eindstuk en O-ringen (1 ballon met 

bevestigd eindstuk + 1 ballon zonder bevestigd eindstuk)
5. 3 inch koppelstuk om ballon aan te sluiten
6. Afstandsbediening (inclusief batterij 3V lithium (type: CR2025))
7. Adapter afneembaar en wereldwijd te gebruiken 110-220V
8. Potpourri of aroma therapie kom
9. Glazen roer staafje
10. Twee verwisselbare glazen uiteinden/eindstukken extra

3



11. Pakje vervangende roestvrij stalen gaasjes (filter screens)
12. *Optioneel oplaadbare portable batterij pack. Deze kleine compacte

power pack maakt de Extreme Q vaporizer volledig draagbaar, neem de 
vaporizer mee waarheen je wilt. Geen stopcontact nodig! (*Moet apart 
aangeschaft worden)

Frontpaneel uitleg en knoppen

Druk op de MENU-knop tot u de gewenste functie heeft bereikt. 
Het menu laat de volgende functies zien:

• Temperature setting (temperatuur instelling)
• Celsius or Fahrenheit
• Base light on/off (licht aan/uit)
• Fan speed (ventilator snelheid)
• Auto-Shut Off timer (automatisch uitschakelen)

Gebruik de Up & Down knoppen om de gekozen functie aan te passen.
Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

• Ventilator snelheid icoon (snelheden 1, 2 & 3)
• Tijdsduur gebruik / Auto-shut off timer
• Temperatuur vooraf ingesteld
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Indicator 
lichtjes (3)

Menu: Druk om 
functie te kiezen

Power: Aan / Uit

Ontvanger 
afstandsbediening

Op knop: 
Toename functie

Neer knop: 
Afname functie



Knoppen functie op de afstandsbediening

FAN knoppen: Om ventilator aan te zetten, 
druk fan#1 voor lage snelheid, fan#2 voor 
medium snelheid en fan#3 voor hoge snelheid. 
Uitschakelen doet u met de fan#0 knop.
LIGHT knop: Schakelt het blauwe display licht 
Aan en Uit.

POWER knop: Schakelt het 
verwarmingselement Aan en Uit.

AUTO-SHUT OFF knoppen: Automatisch 
uitschakelen stelt u in door op de groene 2h (2 
uur) of 4h (4 uur) knop te drukken. Wilt het 
automatisch uitschakelen annuleren dan drukt 
u op 0h (0 uur) knop.
GELUID knop: Schakel het geluid (piep) Aan of 
Uit met de audio-knop.

TEMPERATUUR knoppen: Met deze knoppen schakelt u naar diverse 
vooraf ingestelde temperaturen. Voor uw gemak met de meest 
voorkomende temperaturen.

PLUS & MIN knoppen: Met deze knoppen verhoogd of verlaagd u de 
temperatuur met stappen van 5 graden. Het temperatuur bereik loopt 
van 50° C tot 260° C.
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Belangrijke instructies voor het gebruik

Let op & Tips:

• De glazen kom wordt HEET, vooral aan de onderkant. Ofwel draai de 
temperatuur omlaag of zet de vaporiser uit en wacht tot hij afgekoeld is 
voordat u het aanraakt. Voor het verwijderen van de Cyclone Bowl™ pakt u 
deze vast aan de bovenkant bij het hittebestendige omhulsel.

• Alle glazen delen worden HEET. Bij het verwijderen van de Cyclone Bowl™ 
uit het verwarmingselement plaats deze op een hittebestendig oppervlak, 
zoals metaal of glas. Plaats nooit een hete kom of bowl op een 
houten/stoffen/plastic of ander niet hittebestendig oppervlak.

• Laat nimmer glazen delen op harde oppervlakken vallen of tikken, dit zal 
scheuren en breuken veroorzaken, zelfs het sterkste glas kan scheuren of 
breken, dus behandel het voorzichtig.

• Hete glas delen niet blootstellen aan koud water of extreme temperatuur 
veranderingen, dit kan resulteren in scheuren of breuken. Als de vaporiser 
en/of glazen delen in koude temperaturen bewaard worden, laat dan altijd 
de vaporiser en/of glazen delen opwarmen tot kamertemperatuur voordat 
u het gebruikt of aanzet.

• Laat de vaporiser of onderdeel eerst afkoelen voordat u het aanraakt of 
schoonmaakt.

• Glazen delen nooit in- of uit-elkaar wrikken of dwingen. Als het moeilijk is 
de glazen delen samen te voegen of te scheiden, wiebel het glazen 
onderdeel dan voorzichtig heen en weer, deze beweging zal de glazen 
aansluitingen losmaken. Dit betekent meestal dat het tijd is om de glazen 
onderdelen schoon te maken, zodat alle delen weer goed aansluiten. Lukt 
het nog niet om glazen onderdelen los te krijgen, plaats dan deze 
onderdelen in zeer koude omgeving, zoals een koelkast of vriezer, 
afgekoeld komen de onderdelen dan van elkaar af.

• De filter screens (gaasjes) kunnen verschuiven of bewegen, maar na enkele 
keren gebruiken zullen zij op hun plaats passen en blijven.

• Experimenteer met de verschillende temperatuur instellingen voor ieder 
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kruid of product, om uw voorkeur en rendement te optimaliseren. Er 
spelen verschillende factoren mee bij het bepalen van de juiste 
temperatuur instelling, zoals vochtgehalte en kracht van het te gebruiken 
ingrediënt. *Opmerking: De op het display weergegeven temperatuur is de 
temperatuur van het verwarmingselement en niet de 
verdampingstemperatuur. Daarom zal de weergegeven temperatuur hoger 
zijn dan de verdampingstemperatuur.

• Bij het vullen van de Cyclone Bowl™ worden kleine hoeveelheden 
aanbevolen om een goede verdamping van de kruiden te verzekeren.  Voor 
etherische oliën plaats een druppel op een katoenen inleg of vulsel.

• Regelmatig roeren zorgt ervoor dat de kruiden verkruimelen in een fijnere 
maling en de kruiden zullen daardoor meer damp vrijlaten.

• Het roestvrij stalen gaasje (filter screen) in de glazen slang adapter kan 
regelmatig iets vervuilen met verzamelde fijne deeltjes. Wanneer dit 
gebeurt, gebruik dan het glazen roer staafje om de binnenkant van het 
gaasje schoon te schrapen. Is het gaasje vuil of verstopt dan is het tijd deze 
te reinigen of te vervangen.

• De verwarmingselementen zijn vervaardigd van hoge kwaliteit keramiek 
aan de hand van de specificaties van Arizer.

• De 360 graden draaibare kunststof slang en koppelstukken zijn gemaakt 
van medische kwaliteit vinyl. Dus geen vreemde geur of slechte smaak.

• Alle gaasjes (filter screens) zijn gemaakt van roestvrij staal en titanium 
materiaal.

• Alle glas is van borosilicaatglas gemaakt. Het is een hittebestendig glas dat 
een langere levensduur heeft dan de meeste andere glassoorten.
(Let op: Houdt de Tips over de behandeling en onderhoud van het glas in 
acht.)

• Laat de vaporiser niet vallen, het betreft hier een delicaat elektrisch 
apparaat met zowel glas als gevoelige chips en printplaten die kunnen 
breken en de vaporiser beschadigen. Vaporiser niet gebruiken indien 
beschadigd.

• Vaporiser alleen gebruiken op een vlakke droge ondergrond. Onderbreek 
niet de toevoer van frisse lucht, deze toevoer bevindt zich onder de 
basis/bodem van de vaporiser.
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Snelle Start Gids

Handmatige slang methode

.1 Sluit de vaporiser aan op de netstroom en druk de “ON”-knop op de 
voorzijde of op de afstandsbediening. Stel de gewenste temperatuur in en 
wacht minimaal 15 minuten om mogelijke restanten te laten verdampen.

.2 Plaats een kleine hoeveelheid fijngemalen kruiden in de Cyclone Bowl™ en 
plaats het op de vaporiser. Het voorverwarmen van de bowl en kruiden heeft 
als voordeel dat de vaporiser sneller klaar is voor gebruik. Gebruik geen 
verpakte kruiden of materiaal, het zal de luchtstroom door de kruiden negatief 
beïnvloeden. De hoeveelheid kruiden is afhankelijk van de gebruiker. Rustig 
opbouwen en experimenteren is de beste methode. Bij gebruik van oliën 
plaats u een druppel op een steriel katoenen watje en plaatst dit in de Cyclone 
Bowl™. Het gebruik van teveel olie kan resulteren in lekken op het 
verwarmingselement, waardoor rook en verbranding optreden. Het katoenen 
watje na ieder gebruik weggooien en vervangen.

.3 Bevestig de slang elleboog (L-stuk) in de bovenkant van de Cyclone Bowl™. 
De draaibare glas verbinding is ontworpen om 360 graden te draaien, daarom 
is het eenvoudig de slang te delen of door te geven zonder knikken of draaien 
in de slang. Mondstukken kunnen gemakkelijk gewisseld worden door de 
universele koppelingen, zodat ieder persoon zijn eigen mondstuk kan hebben. 
Alle koppelingen/delen zijn universeel en met elkaar te verbinden.

.4 Experimenteer met verschillende temperatuur instellingen. Start op een 
lagere temperatuur en zet de temperatuur daarna hoger of lager naar 
persoonlijke voorkeur. Na een paar maal gebruiken zal u uw favoriete 
temperatuur ontdekken voor ieder kruid.

.5 “Vaporiseren naar wens”, inhaleer langzaam en diep. U kunt de dichtheid 
van uw damp controleren door de snelheid en diepte van uw inhalatie. 
Inhaleer langzaam en u verwarmt de kruiden waardoor een meer dichte damp 
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gecreëerd wordt. Inhaleer snel en kort en ervaar een minder dichte damp. 
Houd het gaasje in de slang elleboog (L-stuk) schoon en vrij van deeltjes die de 
luchtstroom kunnen beperken of verstoppen.

.6 Na ongeveer 4 of 5 inhalaties kunt u het roer staafje gebruiken om de 
kruiden te mixen in de Cyclone Bowl™. Dit zal uw kruiden verkruimelen in een 
fijnere maling, en dus meer oppervlakte blootstellen en meer damp creeren, 
herhaal dit wanneer nodig. Zodra u geen damp meer ziet of proeft zijn de 
kruiden verbruikt. Uw kruiden zullen er nu uitgedroogd en donkerder uitzien.

.7 Gooi de inhoud van de bowl weg en vul het weer naar wens.

Geforceerde lucht en slang methode
Volg dezelfde stappen als hierboven vermeld voor het opzetten en 
gebruiksklaar maken.
U kunt de ventilator aanzetten:
#1 mode (Lage Snelheid) voor een lichte stoom of damp.
#2 mode (Gemiddelde Snelheid) voor een iets sneller gebruik.
#3 mode (Hoge Snelheid) voor een snel gebruik.

Opfrissen en zuiveren ruimte
De geforceerde lucht methode is ook uitstekend geschikt voor aromatherapie 
of het opfrissen of zuiveren van een kamer. Vul de Cyclone Bowl™ met uw 
favoriete geur of kruid, zet de ventilator mode op Low, Medium of High en 
verspreid het aroma met de slang door de kamer.
Opmerking: Aangezien verschillende kruiden hun geur of aroma achterlaten 
in de slang, raden we aan verschillende slangen te gebruiken voor 
verschillende kruiden en doeleinden.

Ballon systeem
Deze methode wordt gebruikt in combinatie met de ventilator en de ballon 
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voor kruiden- en aromatherapie. Volg dezelfde stappen als hierboven vermeld 
bij de twee eerdere methoden voor het opzetten en gebruiksklaar maken. De 
ballon koppelt u aan de glazen mini slang (ballon past in kunststof van mini 
slang). Plaats de mini slang en ballon in de bovenkant van de Cyclone Bowl™, 
zet de ventilator aan, voor het beste resultaat raden wij ventilator mode #3 
(Hoge Snelheid) aan. Als de ballon vol is, zet u de ventilator uit en verwijdert u 
de mini slang en ballon uit de Cyclone Bowl™. Haal de ballon uit de mini slang 
en houdt uw vinger op de opening van het glazen mondstuk, dit voorkomt dat 
de damp ontsnapt.

Opfrissen/zuiveren en Aromatherapie met ballon systeem
Volg dezelfde stappen als hierboven bij “Ballon systeem” vermeld.

Opfrissen/zuiveren:

Deze methode is ideaal voor het opfrissen en zuiveren van kasten en ruimtes, 
plaatsen die onaangenaam of muf ruiken. Vul de Cyclone Bowl™ met uw 
favoriete geuren en vul de ballon ermee. Als de ballon vol is, knijpt u in de 
ballon om de gewenste geuren in de ruimte te verspreiden. De te verspreiden 
hoeveelheid damp is afhankelijk van de toestand van de te behandelen ruimte. 
Herhaal deze stappen indien nodig.

Aroma therapie methode:

Deze methode is zeer geschikt voor het gebruik van natuurlijke kruiden om 
hun natuurlijke effecten en/of voordelen. Vul uw kamer of ruimte met 
Lanvendel, leun achterover en ontspan om van haar natuurlijke kalmerende en 
rustgevende effecten te genieten. Onderzoek verschillende kruiden en hun 
doelen voor gebruik.
Opmerking:  Aangezien verschillende kruiden hun geur of aroma achterlaten 
in de ballon, raden we aan verschillende ballonen te gebruiken voor 
verschillende kruiden en doeleinden. Er is al duizenden jaren onderzoek 
gedaan naar verschillende kruiden die kunnen verdampen en de voordelen 
ervan. Lees er eens wat over online, of bespreek het eens met uw arts of 
natuurgeneeskundige.
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Kruiden aromatherapie

De volgende inhoud is slechts van informatieve aard:

Sweet Orange: Een aangename geur. Kalmerend en verfrissend.

Lavendel: Beschouwd als een natuurlijke remedie voor een scala aan kwalen 
van slapeloosheid en angst tot depressie en stemmingsstoornissen. Onderzoek 
heeft bevestigd dat lavendel kalmerende en sedatieve effecten heeft.

Sage:  Studies tonen aan dat de stof, gevonden in salie olie,  antibacteriële, anti-
schimmel en anti-virale effecten kan bieden. In Duitsland wordt salie kruid vaak 
gebruikt voor maagklachten en overmatig transpireren. In Engeland wordt 
salie gebruikt voor sommige symptomen van de menopauze.

Eucalyptus: Heeft een sterke frisse geur. Wordt gebruikt als decongestant, om 
hoest te verhelpen en om de lucht te zuiveren van allergenen.

Citroenmelisse: Als medicinale plant, is het van oudsher gebruikt tegen 
bronchiale ontsteking, oorpijn, koorts, hoofdpijn, hoge bloeddruk, influenza, 
overgeven, etc.

Tijm:  Een natuurlijke anti-histamine, heeft ook antiseptische eigenschappen 
om te helpen bij het zuiveren bij infecties.

Kamille Bloem:  Kamille bloemen bevorderen effectief de spijsvertering en 
helpen tegen flatulentie en gas, het vermindert ontstekingen, slapeloosheid, 
menstruatiepijn. Daarnaast kalmeert Kamille Bloem de zenuwen en vermindert 
de angst en verhoogt de mentale alertheid.

Hop: Hops worden gebruikt als smaakstof, kalmering, ze helpen bij de 
behandeling van darm krampen, menstruatieproblemen, zenuwen, enz.
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Ballon monteren

Stap #1 - Schuif een O-ring op het glazen eindstuk tussen de twee buitenste 
ringen glas. Verzamel de ballon opening stevig/strak (verdraai de ballon 
opening niet) en plaats de andere O-ring rond de opening van de ballon en rol 
de O-ring ongeveer 2 a 3 cm naar beneden op de ballon. Nu de O-ring rond de 
ballon zit, vouwt u de ballon naar achter/buiten totdat u de centrale opening 
goed ziet.

Stap #2 - Zodra u de centrale opening van de ballon gevonden heeft, schuift u 
het glazen eindstuk in de opening (schuif het er recht in, om lekken en gaatjes 
te voorkomen. Daarna trekt / schuift u de O-ring samen met de ballon over de 
glazen buitenste ring van het eindstuk.

Stap #3 - Vouw de flap van de ballon terug en schuif de andere O-ring (degene 
op het glazen eidstuk) terug over de glazen buitenste ring van het eindstuk.

Schoonmaken & Onderhoud
Trek de stekker uit het stopcontact vóór het schoonmaken.  Laat alle 
onderdelen afkoelen voordat u begint met reinigen of onderhoud. Wanneer u 
glas gaat reinigen stel de hete glas delen dan niet bloot aan koud water of 
extreme temperatuur veranderingen, dit kan resulteren in scheuren of breuken. 
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Alle onderdelen / filter screens (gaasjes) zijn uitneembaar zodat het 
gemakkelijk schoonmaken is. Standaard ontsmettingsalcohol, Q-tips of 
pijpenragers, enz. kunnen gebruikt worden voor het schoonmaken / 
steriliseren, gebruik geen schurende middelen om het glas of apparaat schoon 
te maken. Laat de vinyl slang niet in alcohol weken, dit kan de geur / smaak 
absorberen, alle glas en filter screens (gaasjes) kunnen veilig geweekt worden. 
Wanneer onderdelen schoon zijn, spoel ze daarna grondig met warm water. 
Alle onderdelen kunnen gemonteerd of gedemonteerd schoongemaakt 
worden, als u de vinyl slang verwijderd ga dan voorzichtig te werk bij het 
afnemen en plaatsen van glazen delen. Als u moeilijkheden heeft bij het 
verwijderen van de vinyl slang van de glazen delen, laat de slang dan enkele 
minuten in warm water weken, nu zal de slang zachter en soepeler zijn om mee 
te werken. Voor het reinigen van de verwarmingseenheid en de 
afstandsbediening geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen 
gebruiken, een eenvoudige zachte vochtige doek (niet nat) met warm water is 
afdoende voor het schoonmaakwerk hieraan. Als er per ongeluk kruiden of 
tabak in de verwarmingseenheid vallen, zet het apparaat dan Uit en haal de 
stekker uit het stopcontact. Draai het apparaat ondersteboven en schud het 
voorzichtig heen en weer totdat het afval eruit valt. Zorg dat de filter screens 
(gaasjes) in het elleboog koppelstuk (L-stuk) schoon zijn van alle deeltjes, die 
kunnen de luchtstroom beperken of verstoppen. Indien nodig vervang of 
reinig de filter screens (gaasjes). Als de filter screen (gaasje) neigen eruit te 
vallen, plaats de filter screen (gaasje) tussen duim en wijsvinger en druk het 
plat, zodat de diameter groter wordt en het niet zal vallen.

Potpourri / Aromatherapie aroma-kom
De laagste verwarmingsinstelling (50° C) is het beste wanneer u de vaporiser 
voor potpourri of aromatherapie gebruiken wilt. U kunt de potpourri droog 
of ,voor een vol aroma, bevochtigde potpourri gebruiken. Neem de potpourri 
en bevochtig het licht met water, zorg ervoor dat er geen water vanaf druipt, 
gebruik eventueel een handdoek om licht te drogen. Plaats de potpourri terug 
in de aroma-kom en voeg 1 druppel van uw favoriete etherische oliën bovenop 
de vochtige potpourri. Plaats de aroma-kom op de vaporiser. U kunt de 
verwarmingsinstelling op laag (50° C) zetten en de ventilator aanzetten om de 
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geur en aroma in uw kamer te verspreiden. Normaal gesproken is ventilator 
mode #1 (Laag) een goede instelling, maar u kunt natuurlijk ook mode #2 
(Gemiddeld) of mode #3 (Hoog) kiezen. Afhankelijk van de potpourri / kruiden 
kiest u een ventilator instelling, er zijn natuurlijk zware of lichte potpourri / 
kruiden. Bij het gebruik van etherische oliën plaatst u een platte decoratieve 
steen in de aroma-kom en druppelt u enige olie bovenop de steen. Als het 
warm wordt zal de aroma vrijkomen.
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