Gebruiksaanwijzing CannaVapo
Zet de oranje kurk zachtjes op de fles.
Kijk waar de oranje ring op de witte slang zit om het water niveau in de fles te bepalen.
Vul de fles met water tot de oranje ring op de witte slang.
De witte slang hangt nu ongeveer 1,5 cm in het water.
Plaats de oranje kurk opnieuw zachtjes op de fles.
Voordat je de kop op de doorvoerbuis zet eerst de kop aan de onderkant, binnenin, invetten met een
beetje vaseline. En de top van de doorvoerbuis ook een beetje invetten met vaseline. Zie de foto op
de website op de pagina “instructions”. Zonder vet zal de kop na gebruik gaan plakken aan de buis
omdat na afkoeling de damp die er tussendoor gaat zal verharden. Als dit toch gebeurt verwarm dan
eerst de kop opnieuw en dan gaat hij makkelijk los. Met vaseline er tussen zal hij nooit plakken.
Na iedere schoonmaakbeurt opnieuw vaseline aanbrengen.
Het aanbrengen van de dampzak op de buis kun je zien op de video op de pagina “instructions”
Voor diegene die liever een elastiekje gebruiken zitten er een paar bij de reserve dampzakken.
De eerste zak is al aangebracht.
Het eerste gaasje leg je met de bolle kant naar beneden in de kop.
Daar laat je een beetje kruiden in vallen. Begin met weinig kruiden om te ontdekken wat je
voorkeur is. Het tweede gaasje laat je met de bolle kant naar boven er op vallen.
De twee gaasjes vormen nu een ei met daarin de kruiden.
Zet het hetelucht pistool in de tweede stand. (de eerste stand is alleen 50 graden, in de derde stand
blaast hij te hard) Met de tiptoets/stick stel je de gewenste temperatuur in.
Het advies is om 190 graden Celsius te proberen, maar 180 of 200 graden mag ook.
Wanneer het temperatuur-getal in de display niet meer knippert is de ingestelde temperatuur bereikt
en kun je het hetelucht pistool blazend in de kop zetten. Zorg dat de zak de opening van de buis niet
afsluit.
Voor 1-2 personen is een halve zak voldoende. Een volle zak is voor 3-4 personen.
Als de zak bijna vol is, en bijna strak staat, zet je het hetelucht pistool uit en haal je hem uit de kop.
Je kunt het hetelucht pistool op zijn achterkant neer zetten en af laten koelen.
Pas op voor de mond van het hetelucht pistool, die is heet.
Je kunt nu de buis met dampzak uitnemen, gebruiken en/of delen. Hou de buis dicht met je duim.
Ververs het water iedere dag dat je de CannaVapo gebruikt.
Vervang de dampzak eens per week als je hem dagelijks gebruikt.
Maak de CannaVapo en de twee gaasjes(!) ieder maand schoon met een afwasmiddel zoals
bijvoorbeeld Dreft. Laat de delen enkele minuten weken in warm water met afwasmiddel. De
aanslag wordt dan zacht. De gaasjes moeten altijd schoon zijn voor een goede luchtdoorstroming.
Heb je nog vragen dan kun je een email sturen of tijdens kantooruren bellen naar het nummer dat op
de website vermeld staat. We helpen je graag.
Let op !
Gebruik de CannaVapo s.v.p. op een verantwoorde manier en blaas er nooit in als het hetelucht
pistool aan staat. Er kan dan water in de elektriciteit komen en dat is levensgevaarlijk. De garantie
op het hetelucht pistool vervalt dan.
Gebruik s.v.p. altijd een dampzak. Dat is veilig en lekker !

