
 

 



 

 

 
 

 

 

 

Před použitím zařízení si pozorně 

 NÁVOD K POUŽITÍ 



 

 

přečtěte tento manuál. 
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1.1. Funkční prvky 

 Výstup horkého vzduchu  

 

 

 

 

Ikonka Bluetooth® 

 

 
 Ikonka zapnutí 

 

 

 

 
 Dotykové 

tlačítko 

Teplota minus 

 

 

 
 Dotykové 

tlačítko 

ohřívání 

 

 
 

Větrací otvory 

 

 

 

 
Skutečná teplota 

Display 

 

 

 
Nastavit teplotu 

Ukázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotykové 

tlačítko 

Teplota Plus 

 

 
 

Vzducho

vý filtr 

 

 Víčko 

vzduchov

ého filtru  

 Ikonka ventilátoru   Dotykové tlačítko pro 

zapnutí ventilátoru 



 

 

 

 

 

 

 Vzduch. filtry 

vzduchových 

 

 

 

 Easy Valve balón s náustkem 

 

 

 

 

 

Drtička 

  
 

1.2. Obsah balení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Napájecí kabel 

 

  

 



8 9 

 

 

 
 

1.3. Servis 

 Zkontrolujte, zda byly zahrnuty všechny komponenty.  Pokud ne, informujte prosím  

 Servisní středisko Storz & Bickel. 

 V případě technických problémů, dotazů týkajících se zařízení, oprav,  záručních 

nároků a likvidace zařízení by se zákazníci v USA a Kanadě měli obrátit na následující  

adresu: 

Storz & Bickel America, Inc. 

1078 60th Street • Apartmá A • Oakland • CA 94608 

Všichni ostatní zákazníci by se měli obrátit na následující adresu: 

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  

In Grubenäcker 5-9 • 78532 Tuttlingen • Německo 

 

 

 
 

 

2.1. Vysvětlení symbolů  

 Postupujte podle těchto pokynů 

Symbol shody EU: 

 Výrobce tímto symbolem potvrzuje shodu výrobku s platnými evropskými 
směrnicemi a normami. 

Pozor, horké! 

Nenechávejte horké části vaporizéru bez dozoru! 

Varování! 

Aby se zabránilo zranění, je nutné dodržovat pokyny označené tímto 

symbolem.  

 
Bezpečnostní doporučení! 

Aby nedošlo k poškození zařízení, je nutné dodržovat pokyny 

označené tímto symbolem.  

 

 

 
         Před použitím přečtěte! 

 
vaporizéru  VOLCANO HYBRID. 

 Uchovávejte tento návod pro potřebu 
použití v budoucnu.  

 
Poznámka/Tip! 

Tento symbol vám vždy poskytne technické informace nebo užitečné 

tipy týkající se vaporizéru VOLCANO HYBRID. 

Tento návod k použití je nedílnou součástí 

vaporizéru VOLCANO HYBRID a musí být k 

dispozici uživateli. 

Pokyny uvedené v těchto pokynech pro 

použití musí být přísně dodržovány, 

protože jsou nutné pro zajištění 

bezpečnosti během používání a údržby 

 

Návod k použití v anglickém a německém 

jazyce pro VOLCANO HYBRID můžete 

stáhnout na www.storz-bickel.com. Tento 

návod v českém jazyce je ke stažení u 

prodejce konoteka.cz a kvalitnivaporizer.cz 

Chraňte před přímým slunečním zářením. 

 
Zařízení bylo představeno po 13. srpnu 2005. Nesmí být 

likvidováno v běžném domovním odpadu.   

 

 

      Chraňte před vodou a vlhkostí. 

Symbol pro sériové číslo - následovaný sériovým číslem produktu 

 

 

světlení symbolů, varování a bezpečnostní 

doporučení 

světlení symbolů, varování a bezpečnostní 

doporučení 

 

http://www.storz-bickel.com/
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Bezpečnost výrobku byla testována a výroba monitorována společností 

TUEV SUED Product Service GmbH podle  EN 60335-1, UL 499 a 

CAN/CSA-22.2 č.  64-M91. 

2.2. Varování  
 

Bezpečnost testována a výroba monitorována společností TUEV 

SUED Product Service GmbH podle  EN 60335-1, 

 

Symbol výrobce - jméno a adresa výrobce jsou vedle  symbolu   

 
 Zařízení bezpečnostní kategorie II 

 

Federální komise pro komunikace  

 Zařízení splňuje požadavky EMC a rádiové technologie v USA; 

toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.  Provoz podléhá 

následujícím podmínkám:  

(1)  zařízení nesmí způsobovat žádné rušení a 

(2)  zařízení nesmí být ovlivněno příchozím rušením, včetně 

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.  
 

Průmysl Kanada 

 Zařízení splňuje požadavky EMC a rádiové technologie v Kanadě; 

zařízení vyhovuje předpisům RSS kanadského  průmyslu 

Toto zařízení mohou  
používat děti ve věku 8 let a 
starší a osoby se sníženým 
fyzickým a smyslovým 
postižením  
nebo duševní schopností nebo 
nedostatkem zkušeností a 
znalostí 
pokud jsou pod dohledem 
dospělé osoby nebo jsou 
poučeni o bezpečném 
používání vaporizéru a chápou 
možná nebezpečí. 
Nedovolte dětem, aby si se 
zařízením hrály.  Čištění a      
údržbu vaporizéru a jeho 
součástí nesmí  
provádět děti bez dozoru. 

Pokud je napájecí kabel 

zařízenípoškozen, musí být 

nahrazen speciálním 

napájecím kabelem 

dostupným od výrobce nebo 

jeho servisu nebo prodejce 

zařízení. 

Zařízení má horké povrchy, 

které umožňují odpařování 

aktivních látek. Těchto 

povrchů se nedotýkejte, dokud 

nevychladnout. 

Zařízení lze použít pouze k 

vaporizaci doporučených 

bylin a částí rostlin nebo jejich 

esencí.   

Obalový materiál, polystyrenové 

díly, kartonové krabice atd. nesmí 

být zpřístupněny dětem, protože 

představují potenciální nebezpečí. 

Před zapnutím ohřívání se 

ujistěte, že se všechny zbytky 

z čištění vaporizéru, např. 

z hořlavých čisticích a 

dezinfekčních 

prostředků, odpaří.  

Ujistěte se, že balón, či ventil s 

náustkem nebo hadice s náustkem  

neobsahují  vdechnutelné cizí látky. 

Lidé, kteří potřebují pomoc,  

musí být během aplikace 

neustále pod dohledem.  Tyto    

osoby často podceňují 

související nebezpečí (např. 

uškrcení  napájecím kabelem 

nebo hadicí), což vede k  riziku  

zranění. 

 Přístroj obsahuje malé části, 

které mohou zablokovat 

dýchací cesty a vést k udušení.     

Ujistěte se, že generátor    

M

E
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O
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horkého vzduchu a příslušenství  jsou vždy mimo  dosah kojenců  

a dětí. 

 Nepoužívejte  horkovzdušný generátor v blízkosti hořlavých předmětů, 

jako jsou  záclony, ubrusy nebo papír. 
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Horkovzdušný generátor může být 

opraven pouze naším servisním 

střediskem.  

Otevírat horkovzdušný 

generátor může být životu 

nebezpečné. 

Horkovzdušný generátor nesmí být 

nikdy opravován když je napájecí  

zástrčka zapojena. 

  Větrací  štěrbiny  a   výstup horkého 

vzduchu z horkovzdušného 

generátoru  nesmí být během 

používání  zařízení   uzavřeny, 

zablokovány nebo blokovány,  ani 

během používání, zařízení     

ochlazuje se. 

 Když vaporizér ohřívá, nedotýkejte se 

při   používání  výstupu horkého  

vzduchu,  plnicí  komory nebo 

ohybu trubek, dokud jsou  horké.  

Plnicí  komora může být 

připojena pouze pro plnění ventilu  

balónu nebo během používání  

hadice.   Po naplnění  balónku nebo 

po  použití hadice musí být plnicí 

komora odstraněna z   generátoru 

horkého vzduchu,  aby se zabránilo  

nadměrnému zahřívání plnicí 

komory. (mohla by začít hořet) 

 Do přívodu horkého vzduchu     

nevkládejte žádné části těla  

ani předměty. 

Opatrnost!  Horký povrch! 

 Horkovzdušný  generátor nesmí  být 

používán ve vlhkých nebo 

mokrých podmínkách. 

Nikdy se nedotýkejte   

horkovzdušného generátoru 

mokrými  nebo vlhkými částmi   těla. 
Nepoužívat v  atmosféře s 

nebezpečím výbuchu  nebo 

vznícení.  

 Výrobce  neodpovídá za  žádné škody 

nebo zranění způsobené nevhodným, 

nesprávným nebo nezodpovědným 

použitím.  

 
2.3. Bezpečnostní 

doporučení  

 

Nepoužívejte zařízení, pokud je 

napájecí kabel poškozen.  

Zkontrolujte  obal a  pouzdro   

horkovzdušného generátoru.  V 

případě, že se zdá, že je kryt  

poškozený, okamžitě jej zašlete 

zpět.  

 Před zapnutím generátoru horkého 

vzduchu  se ujistěte,  že informace 

uvedené na typovém  štítku na  

spodní straně  generátoru horkého 

vzduchu  odpovídají  elektrické síti 

v  místě  použití. 

V případě pochybností nebo 

poruchy během provozu 

okamžitě odpojte napájecí  

zástrčku ze zásuvky. 

  Máte-li jakékoli obavy,  požádejte 

odborníka, aby  zkontroloval, 

zda je elektrický systém v souladu 

s  místními bezpečnostními 

předpisy. 

Použití   více zásuvek a/nebo 

prodlužovacích kabelů se  

nedoporučuje.   Pokud je to 

nezbytné,  

používejte pouze výrobky s 

certifikátem kvality (např.  UL, IMQ, 

VDE, +S atd.)    lze použít za 

předpokladu,  že  specifikovaný výkon 

překročí  výkon požadovaný (A = 

Ampér) připojenými zařízeními.  

 Provozujte  horkovzdušný generátor na  

stabilním a  rovném povrchu v 

dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla 

(trouba, sporák, komín atd.)   a na 

místě, kde okolní teplota nemůže 

klesnout  pod +5 °C (+41 °F). 

Horkovzdušný   generátor  skladujte  na 

suchém  místě chráněném před  

povětrnostními vlivy.   Nelze  jej 

použít ve vlhkých místech (např.  

koupelny apod.).  

 Udržujte   horkovzdušný  generátor 

mimo dosah domácích zvířat (např. 

křečků, myší) a jiných zvířat,  která by 

mohla poškodit  izolaci   napájecího 

kabelu. 

Chcete-li vytáhnout   napájecí zástrčku ze  

zásuvky, vytáhněte  zástrčku  přímo, 

nikdy netahejte za  napájecí kabel. 

  Do   otvorů zařízení nevkládejte žádné 

předměty. 

Během provozu   nenechávejte   

horkovzdušný generátor  bez dozoru. 

Po  použití vypněte topení a čerpadlo, 

pokud je to možné. 

Generátor horkého vzduchu by měl být 

čištěn pouze suchým  hadříkem - nebo   



2. Vysvětlení symbolů, varování a bezpečnostní 

doporučení 

 

2. Vysvětlení symbolů, varování a bezpečnostní 

doporučení 

 

12 13 

 

 

 

 

vlhký hadříkek, pokud je  to 

naprosto nezbytné.  Před 

čištěním vyjměte napájecí kabel 

ze zásuvky.  Generátor  

horkého vzduchu nikdy 

neponořujte  do  vody nebo jiné 

kapaliny, ani jej nečistěte     

přímými proudy  vody nebo  

páry. 

Nevystavujte horkovzdušný   

generátor dešti.  Nepoužívejte 

ho v koupelně  nebo nad 

vodou. 

Nikdy nevkládejte nádoby 

obsahující kapaliny na   

horkovzdušný generátor.  

Pokud   se  horkovzdušný 

generátor  namočí, musí být 

zkontrolován  naším servisním 

střediskem,  zda nedošlo k   

poškození elektrických 

součástí. 

Používejte pouze  originální 

Storz & Bickel příslušenství a 

náhradní díly. 
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Volcano HYBRID vaporizér uvolňuje 

aktivní látky a aromata z bylin nebo 

jejich extraktů. Tyto látky jsou uvolněné 

skrze vaporizaci ohřátým vzduchem, 

který je zachycen pro inhalaci ve 

speciálním balónu nebo proudí do 

inhalační hadice. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Níže je uveden přehled rostlin, které 

jsou vhodné pro odpařování v 

VOLCANO HYBRID. Látky a vůně z  

níže  uvedených rostlinných materiálů  

se mohou odpařovat.  

Zařízení lze používat pouze 

s doporučenými bylinkami. Použití   

jiných látek může představovat  

zdravotní riziko. 

VOLCANO HYBRID není schválen  FDA. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Jakékoli jiné použití je nevhodné a 

potenciálně nebezpečné.   VOLCANO 

HYBRID není  schválen  FDA. 

Odpařovat můžete i konopí na 

předpis zakoupené v lékárně. 

Ideální teplota je 170 – 190 °C. 

 Extrakty (aromatické oleje) z těchto 

rostlin lze odpařovat až při 130 °C (266 

°F) pomocí sítka na extrakty 

dodávaného s  horkovzdušným 

generátorem.   Postupujte  podle   pokynů 

uvedených v kapitole 7.9.   "Sítko na 

extrakty", strana 38. 

VAROVÁNÍ: 

    Poraďte se se svým lékařem 

nebo lékárníkem, pokud máte 

zdravotní problémy. Je možné, že 

některé rostliny mohou způsobit  

alergické reakce pro uživatele.  Pokud 

k  tomu dojde,   důrazně se doporučuje  

zdržet se  dalšího používání těchto  

rostlin. 

 Používejte pouze části rostlin, které 

jsou uvedeny v tomto seznamu a které 

byly  ověřeny podle předpisů Evropské 

nebo jiné farmaceutické společnosti. 

Tyto rostliny nebo části rostlin si 

můžete zakoupit v lékárnách. 

 Je důležité dodržovat následující 

pokyny, aby bylo možné nastavit 

VOLCANO HYBRID s rostlinným  

materiálem nejlepším možným 

způsobem pro vaše osobní potřeby. 

 

 
 

Množství odpařených látek a aromat je 

ovlivněno následujícími faktory: 

1. Kvalita: Kvalita a množství  látek 

obsažených  v příslušném 

rostlinném  materiálu, které lze 

odpařit  . 

2. Množství: Množství bylinek  v 

plnicí komoře. 

3. Drcení: Čím jemněji  je rostlina 

podrcená, tím větší je její povrch a 

tím výparu může být uvolněno 

během  jednoho cyklu  odpařování. 

4. Teplota: Čím vyšší jsou teploty, 

tím je výpar intenzivnější a tím více 

látek se  uvolní najednou. 

Upozornění: Zvýšení  teploty  by mělo 

být poslední  možností, protože 

rostlinný materiál chutná při použití 

vyšší teploty více praženě a výpar už 

může být dráždivý. 

 

 

 

 Název 
rostliny

 Část Nastavení 

Botanický název rostliny teploty 
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Vzhledem k tomu, že rostlinné složky 

jsou uvolňovány šetrným způsobem, 

může se odpařovací cyklus   opakovat i 

se   stejným obsahem v plnicí komoře.      

Bez ohledu na čtyři výše popsané faktory 

může být materiál v plnicí komoře znovu 

použitý i několikrát, dokud se látky a 

vůně zcela neuvolní. Před novým 

odpařování   může   být obsah  plnicí 

komory odstraněn a  znovu podrcen,  

aby se zvětšila  povrchová plocha  

vaporizovaného  materiálu. Zvýšená  

teplota také vytvoří více výparu, ale má 

negativní vliv na  chuť.  Pokud se při 

maximální teplotě  netvoří  žádný další 

výpar, materiál je zcela odpařený  a musí 

být nahrazen čerstvým materiálem  . Pro    

dosažení nejlepších  aromatických 

výsledků je  však vhodné vyměnit 

odpařovací materiál ještě před tímto 

bodem. 

 
5.1. Použití balónu  

Při použití  balónu je důležité sledovat   

tvorbu  páry  v něm.   Jemná, bílá pára 

se vdechuje snadno a příjemně.  Jak se 

pára  stává hustší, chuť může být  příliš 

silná. 

 Velmi vysoká intenzita (hustota) výparu 

může vést k  podráždění dýchacích cest.  

V tomto případě   by teplota měla být 

snížena, aby se  snížila intenzita výparu.  

 

 
Není nutné zcela naplnit balón. Často 

stačí naplnit pouze polovinu nebo 

dokonce méně než polovinu  balónu, aby 

bylo  dosaženo požadovaných  výsledků. 

Balón není  vhodný pro dlouhodobé 

skladování výparu, protože páry 

kondenzují na balónu v průběhu 

několika  hodin. Naplňte pouze  

množství,  které chcete vdechnout do 

10 minut.  

 
5.2. Použití hadice   

 VOLCANO HYBRID lze také  použít 

s  přiloženou hadicí pro přímou 

inhalaci.   Další podrobnosti o  hadici 

jsou popsány v kapitole 7.7.  "Hadice", 

strana 34. 

5.3. Dýchací technika 

 Přístroj se nemá   používat, 

pokud  má uživatel onemocnění  

dýchacích cest nebo plic.  

V závislosti na hustotě  by  pára 

mohla  dráždit  dýchací  cesty 

nebo plíce, což může vést ke  

kašli. 

Vdechujte pouze  polovinu množství 

vzduchu, které můžete normálně 

zvládnout.  Zadržte  dech na několik 

sekund a pak pomalu  vydechněte.   

Doporučuje se soustředit na dýchání.   

 

 

 

 

Ok 
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6.1. Vybalení 

  Vyjměte   horkovzdušný generátor a  

příslušenství z krabice. Okamžitě  po 

rozbalení zkontrolujte,  zda je  generátor 

horkého   vzduchu,   příslušenství, 

napájecí kabel a  napájecí  zástrčka 

součástí balení.  Pokud   si všimnete 

jakýchkoli vad, neprodleně informujte 

prodávajícího nebo   doručovatele. 

 Obalový materiál (plastové 

sáčky, polystyrenové díly, 

kartonové krabice atd.) 

  nesmějí být  zpřístupněny  dětem, 

protože představují potenciální 

nebezpečí. 

  Obalový materiál   zlikvidujte  řádným  

a ekologickým  způsobem. 

  Doporučujeme ponechat si  originální 

obal pro případ, že by se to později 

hodilo. 

 
6.2. Instalace 

Před instalací horkovzdušného 

generátoru se ujistěte, že informace 

uvedené na typovém  štítku na  spodní 

straně zařízení odpovídají místním 

údajům o  síťovém napájení.  Všechny 

části   elektrického systému musí být v 

souladu s aktuálně platnými oficiálními 

předpisy. 

 Položte  horkovzdušný generátor na 

rovnou plochu  a stabilní povrch. 

 Dbejte na to, aby napájecí kabel nemohl 

být poškozen zalomením, rozdrcením 

nebo tahem.  

Nesprávná   instalace může 

vést ke    zranění osob nebo 

poškození, za které výrobce 

nemůže být zodpovědný.  

 

6.3. Péče a údržba 

   Před    provedením jakékoli údržby  

musí být zařízení vypnuto  a napájecí 

zástrčka musí  být odpojena od 

napájecího  zdroje. 

 Ve spodní části      horkovzdušného  

generátoru je  vzduchový filtr.   

Vzduchový  filtr musí být kontrolován  na 

kontaminaci každé čtyři týdny otočením  

víčka  vzduchového filtru  proti směru 

hodinových ručiček a  odstraněním 

vzduchového  filtru. Otevřete 

obdélníkovou klapku a vyměňte 

vzduchový  filtr. 

 Věnujte prosím pozornost   

správnému umístění    

vzduchového filtru: má  tři velké 

a jeden malý 

zaoblený roh. 

 

 
 

Znovu sestavit 

v opačném 

pořadí 

 

 

 

 
V případě znečištění   čistěte  plastové 

díly pouze vlhkým,  měkkým   

hadříkem, pokud je to nutné, společně 

s čisticím prostředkem  (mýdlová 

voda).       Nepoužívejte žádné tvrdé 

nebo abrazivní nástroje, jako je  

ocelová vlna, kovové kartáče, jehly, 

plastové houby atd., Ani žádné 

agresivní čisticí prostředky. 

 
6.4. Skladování 

         Horkovzdušný generátor 

skladujte  na suchém  místě chráněném 

před  povětrnostními vlivy a mimo 

dosah dětí nebo nekvalifikovaných 

osob. 

6.5. V případě  problémů 

Okamžitě odpojte od  zdroje  napájení. 

Pokud elektronika   VOLCANO 

HYBRID selže, lze ji     restartovat 

odpojením  napájecí zástrčky a  

opětovným zapojením  po čekací době 

nejméně  tří  sekund nebo  podržením  

dotykového tlačítka (HEAT) 

stisknutého po dobu 10 sekund. 

 V případě nutnosti   opravy zašlete 

Volcano Hybrid po   jeho    úplném 

vychladnutí - v původním  obalu nebo 

jinak dobře zabalený - do našeho 

servisního  střediska nebo vašemu 

prodejci. 

Pokud  je  generátor  horkého vzduchu 

nenapravitelně poškozen, nevyhazujte 

jej.  Vzhledem k tomu, že je vyroben  z  

vysoce kvalitních, zcela recyklovatelných   

součástí, měl by být přivezen do 

recyklačního centra ve  vašem sousedství 

nebo zaslán do našeho  Servisní 

středisko  k likvidaci. 
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6.6. Řešení problémů 

  Pokud zařízení   nefunguje správně, i když  je napájecí zástrčka  připojena k elektrické 

zásuvce, zkontrolujte  generátor horkého  vzduchu pomocí  tipů v následující  tabulce: 

 

Problém Možná příčina/náprava 

 Nevytváří se žádný 
výpar. 

  Zkontrolujte nastavenou  a  skutečnou 
teplotu (nejméně  180 °C (356 °F)). 

 Zkontrolujte, zda   byla správně připojena  plnicí 
komora nebo balón nebo hadice.  

   Zkontrolujte, zda máte v komoře materiál 
k vaporizaci. 

 Balón se neplní výparem. Zkontrolujte, zda je ventilátor zapnutý. 

Zkontrolujte, zda  je plnicí komora nebo balón 

správně připojena.  

 Částice bylin v balónu  

nebo hadici (při použití 

rostlinného materiálu). 

  Zkontrolujte, zda je  sítko ve  víčku plnicí 
komory  správně vložené. 

Zkontrolujte, zda  byla plnicí komora vyčištěna 
podle  návodu k  použití.  

 Nejde  zapnout  

zahřívání nebo ventilátor 

a  displej  nezobrazuje 

zapojení do sítě..   

  Ujistěte se, že je vám funguje elektrický 
proud. 

Zkontrolujte  připojení  napájecího  kabelu na 

zařízení a na zásuvce. 

    Pokud     horkovzdušný generátor stále 
nefunguje, mohou být spuštěny vnitřní pojistky.   
V takovém případě odešlete generátor  
horkého  vzduchu do  našeho servisního 

střediska nebo prodejci. 

Problém Možná příčina/náprava 

Na displeji se 
zobrazuje: 

1. Řádek: "ERR" 

2. Řádek: Číslo + 
písmeno "r" nebo "n" 

Porucha v  zařízení.  Proveďte obnovení  
továrního  nastavení, pokud je zobrazeno číslo  
+ "r".  Zobrazení  čísla + "n" je nevratná  
závada;       horkovzdušný  generátor musí být 
odeslán do  našeho servisního  střediska. 

 

Možné chybové zprávy 

 

01r Pravděpodobně v interní komunikaci.  Doporučeno 

restartovat. 

02r Zařízení je buď mimo stanovenou teplotu, nebo 

došlo k vnitřnímu přehřátí.  Vypněte  zařízení  , 

vytáhněte  napájecí  zástrčku ze  zásuvky  a nechte 

zařízení  30 minut při pokojové teplotě bez obsluhy.  
Pokud  porucha přetrvává i po 30 minutách, 

kontaktujte naše servisní středisko. 

03r  Zařízení je provozováno se špatným napětím.     
Zkontrolujte, jakou verzi (115V / 230V) zařízení 

máte, a ujistěte se,  že její   používáte  při správném 

napětí. 

04n Zařízení je vadné,  zašlete ho prosím do  našeho 

servisního střediska 

Bl 000 Firmware má chybu a vyžaduje aktualizaci firmwaru 

prostřednictvím aplikace. 

 Pokud  aktualizace firmawaru selže několikrát, prosím  

 odešlete zařízení do našeho servisního střediska. 

Zařízení se samo vypne 

(automatické  vypnutí) 

Automatické vypnutí .  Znovu zapněte  zahřívání 

nebo nebo ventilátor. 
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 Pokud předchozí tipy      

nepřinášejí  požadované  

výsledky, nebo máte jinou 

závadu, která zde nebyla 

uvedena, odpojte  napájecí 

zástrčku a okamžitě  

kontaktujte naše servisní 

středisko.  

Neotevírejte Volcano Hybrid!   

Bez  speciálních nástrojů a 

specializovaných znalostí, 

jakýkoli pokus o  otevření  zařízení 

způsobí  jeho poškození. Navíc 

přijdete o záruku. 

 Nepokoušejte se  opravit vadu  sami.  

Kontaktujte naše servisní středisko. 

7.1. Instalace 

   Nenechávejte přístroj 

během provozu bez dozoru.  

Dejte  VOLCANO HYBRID na  

rovný a stabilní povrch. Zkontrolujte  , 

zda síťové napětí odpovídá  

jmenovitému napětí  uvedenému na  

zařízení.   Napájecí kabel a napájecí 

zástrčka musí být v perfektním stavu.    

 Po zapojení napájecí zástrčky se 

všechny sekvence  LCD displeje krátce 

rozsvítí a poté se zobrazí  číslo 

firmwaru.    Indikátor  síťového 

napájení, který se  pak objeví na   

displeji, ukazuje,   že generátor 

horkého vzduchu je připojen k  

síťovému  napájení.  

7.2.  Zahřívání 

Chcete-li  zapnout zahřívání,  stiskněte  

dotykové tlačítko "HEAT".   Cílová a 

aktuální teplota  se  rozsvítí a signalizuje,  

že je zahřívání  zapnuté.      Horní, 

oranžový displej zobrazuje aktuální    

teplotu v plnicí komoře, spodní bílý 

displej  zobrazuje požadovanou 

nastavenou  teplotu.     Proces ohřevu  

je dokončen, když se nastavená hodnota 

rovná aktuální hodnotě.   To je také  

akusticky indikováno krátkým zapnutím    

ventilátoru (lze  jej vypnout  pomocí  

aplikace).  V závislosti na  nastavené 

teplotě může zahřátí trvat až  dvě 

minuty.  Po  dokončení ohřevu   je  

teplota  neustále udržována na  

nastavené hodnotě. 

Z technických důvodů nemůže 

být  teplota v  plnicí komoře 

měřena během odpařování.   

Během operace se  měří teplota  

na výměníku tepla.  Displej  

zobrazuje  referenční hodnoty 

pro připojenou  plnicí komoru  

se  zapnutým ventilátorem. 
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7.3.  Nastavení teploty 

 Bluetooth   

Indikátor 

zapnutí 

Tlačítko 

teploty minus 

 
Tlačítko 

ohřívání (HEAT)  

 

  

Indikátor 

ventilátoru 

 

 

Krátkým stisknutím dotykového tlačítka 

teploty plus nebo minus se změní  

požadované hodnoty v krocích po 1 

stupni   v odpovídajícím směru.      

Nepřetržitým  stisknutím dotykového  

tlačítka plus nebo minus začnou 

požadované hodnoty  běžet  

nepřetržitě v odpovídajícím  směru.  Při  

současném   stisknutí  dotykových 

tlačítek  plus a  mínus se   displej změní 

ze stupňů Celsia na  stupně 

Fahrenheita a naopak. 

  Pokud je skutečná hodnota 

vyšší než nastavená  hodnota, 

můžete proces  vychladnutí    

urychlit  

 zapnutím   ventilátoru. 

 Automatické vypnutí je 

přednastaveno na 30 minut, lze  

individuálně nastavit 

    pomocí aplikace. 

 

 

 
Zobrazení skutečné 

teploty  (oranžová) 

 
Tlačítko teploty plus 

 

 
Tlačítko 

ventilátoru 

 
 

Zobrazení nastavené 

teploty (bílá) 

 

 

 
 Displej je v pohotovostním režimu 

ztlumený  až na 30 %;    Pomocí  aplikace   

lze nastavit stmívání až na 10 %. 

  Zatímco zahřívání má stále významné 

zbytkové teplo, skutečná teplota je ve 

výchozím nastavení zobrazena, dokud 

neklesne  na nízkou hodnotu  +40 ° C 

(+ 104 ° F).      Displej zbytkového 

tepla  lze  vypnout pomocí aplikace, v 

tomto případě  zobrazení skutečné 

teploty zmizí, jakmile  je topení 

vypnuto.    Displej  pak zhasne  a 

indikátor   síťového napájení, který se 

pak na displeji  rozsvítí,  indikuje,  že 

generátor horkého   vzduchu je 

připojen k   síti. 

  Schovejte zařízení až po    

úplném vychladnutí. 

7.4.  Klávesové zkratky 

 Níže  uvedená tabulka poskytuje přehled   příkazů, které lze  zadat na displeji 

pomocí  kombinací kláves: 

 

 Klávesový příkaz Výsledek 

 Stiskněte dotykové 

tlačítko "HEAT" 

Zapnete  ohřívače  

 Stiskněte dotykové 

tlačítko "AIR" 

Zapnete ventilátor  

 Klepněte na dotykové 

tlačítko Teplota Plus 

Zvyšuje cílovou hodnotu v krocích o 1 stupeň 

 Klepněte na dotykové 

tlačítko Teplota minus 

Snižuje cílovou hodnotu v krocích o 1 stupeň  

Nepřetržité stisknutí 

dotykového   tlačítka 

Teplota Plus  

Kontinuální zvyšování  cílové hodnoty 

 Stiskněte dotykové 

tlačítko Teplota minus 

nepřetržitě 

Kontinuální snižování cílové hodnoty 

Současně stiskněte  

dotykové tlačítka plus a 

minus 

 Změní zobrazení ze stupňů Celsia na stupně 

Fahrenheita a naopak  

  

 

  

 



7. Ovládání  Volcano Hybrid  

 

7. Ovládání  Volcano Hybrid  

 

26 27 

 

 

 

7.5. Aplikace plnící 

komory 

Otočte   víčkem plnicí komory proti 

směru hodinových ručiček, abyste  ho  

odstranili z  plnicí komory. 
 

Sejměte  víčko plnicí komory 

  Naplňte plnicí komoru množstvím   

drceného rostlinného materiálu až po  

spodní  okraj   násypky.  
 

  
  Naplňte plnicí   komoru maximálně ke 

spodnímu okraji  násypky 

Zašroubujte víčko plnicí  komory  znovu. 

 

 
Nasaďte víčko plnicí komory  

 
 

 Dbejte na  to, aby sítka nebyly   

blokovány  rostlinným  

materiálem.  Pro zaručení  

optimálních výsledků 

doporučujeme  vyčistit sítka po 

každém odpařovacím cyklu 

přiloženým čisticím kartáčem.  

  Umístěte  plnicí   komoru s    víčkem na 

výstup horkého  vzduchu z 

horkovzdušného  generátoru  a  otočte 

ve směru hodinových ručiček tak daleko,  

jak to půjde.   Zapněte  ventilátor 

stiskem tlačítka  (AIR).       Plnicí  komora 

i  odpařovací materiál musí být 

předehřány  po dobu několika sekund. 

 Klávesový příkaz Výsledek 

 Stiskněte dotykové 

tlačítko "HEAT" po dobu 

10 Sekundy, zatímco 

Volcano HYBRID je 

 zapnuto 

Provede obnovení továrního nastavení, které je 

potvrzeno sekvenčním spuštěním na  LCD displeji.  
Ovlivněny jsou následující vlastnosti: 

- Obnoví  požadovanou teplotu na 180 °C (356 °F) 

- Nastaví teplotu posilovače  na 15 °C (59 °F) nad 

požadovanou teplotou  

 - Aktivuje  automatické vypnutí : Runtime 30 Min. 

 - Nastaví  podsvícení DISPLEJ LCD (jas) na 80% 

 
 - Aktivace  akustického   signálu při  dosažení 

nastavené teploty  

  

 - Zapne   modul Bluetooth®, pokud byl dříve vypnut 

 Poznámka: aktuální jednotka teploty (°C nebo °F) je 

zachována s obnovením továrního  nastavení 

 Stiskněte dotykové 

tlačítko minus a tlačnítko 

ventilátoru AIR společně 

po dobu  3 sekund." 

Aktivuje/deaktivuje Bluetooth®.  Ten je znovu 

aktivován obnovením továrního  nastavení. 
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Látky se začínají pomalu uvolňovat. Před   

umístěním   do  plnicí komory sundejte 

náustek z  balónu.  

 ztrátě páry.   Je důležité  sledovat 

hustotu výparu  v balónu (viz kapitola 5. 

"Faktory ovlivňující odpařování", strana 

15). 

 

cca 5 sekund 
 

 
Roztáhněte   

balón 

 
 
 

 

Předehřejte rostlinný materiál několik sekund 

 
 

7.6. EASY VALVE Balón 

 
7.6.1. Aplikace 

Roztáhněte balón a umístěte jej 

na  předehřátou plnicí komoru 

naplněnou  materiálem, takže 

balón stojí svisle na vaporizéru. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Umístěte balón na  předehřátou plnicí 

komoru naplněnou odpařovacím 

materiálem a nechte jej na místě. Tím se 

otevře  ventil.  Nyní se balón naplní 

párou. 

Naplňte balón pouze takovým 

množstvím   páry, které    obvykle 

spotřebujete   během následujících 10 

minut.         Nenaplňujte balón úplně 

(přetlak), aby  se zabránilo  

 
Sledujte hustotu par  

 

Po    naplnění  balónu vypněte  čerpadlo 

opětovným klepnutím na tlačítko AIR - a 

vyjměte  balón spolu s plnicí komorou.   

Uchopte    víčko plnicí komory  za 

otočné knoflíky a odšroubujte proti 

směru hodinových ručiček. 

Vyjměte balón ventilu s plnicí komorou 

Opatrně!  Je to horké! 

       Nedotýkejte se žádných   

částí plnicí komory (s výjimkou 

texturované rukojeti), dokud  

nevychladnou.  

 

 Nenechávejte  plnicí   komoru na    

výstupu horkého vzduchu   VOLCANO 

HYBRID. Nechte ji tam jen když se plní 

balón výparem. 

Ok 
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Opatrně!  Je to horké! 

 Nenechávejte  plnicí komoru 

na VOLCANO HYBRID 

 
 Odpojte  balón od  plnicí komory.  

Když tak  učiníte,  ventil se 

automaticky uzavře, takže páry v 

balónu nemohou uniknout. 
 

Odpojte balón z plnicí komory 

 
Připevněte  náustek k ventilu   

 

 

Připevněte  náustek k ventilu balónu 

 
Chcete-li se nadechnout, položte 

náustek  ke rtům a lehce je přitlačte  k 

náustku.     Tímto způsobem se   ventil 

otevře a páry mohou být vdechovány 

z balónu.    Jakmile  odstraníte  tlak z 

náustku, ventil se  automaticky zavře. 

 

 
 

Přitiskněte   náustek ke rtům a pomalu a 

rovnoměrně vdechujte několik sekund 

 
Aby se zabránilo usazování 

zbytkové vlhkosti v balónu a 

aby se minimalizovalo riziko 

možné kontaminace,     

nefoukejte vzduch zpět do 

balónu. 

Vyprázdnit balón můžete 

natažením a následnou inhalací 

obsahu. 

 

 

 

 

 

 
Natáhněte  

balón 
 

 
7.6.2.  Připevnění balónu k  

VENTILU EASY VALVE  pomocí 

balónového adaptéru   

   Jako   alternativu  k VOLCANO balónu  

můžete použít tepelně odolný 

potravinářský sáček,  která  se používá v   

potravinářském  průmyslu.  Je  k 

dispozici téměř v každé lékárně  a 

supermarketu.    Nepoužívejte  žádné  

jiné plastové sáčky ani přilnavé fólie.  

Postup výměny     balónu je popsán  níže:   

 

 Odřízněte kus balónového  materiálu  

cca  50-60 cm (19-23 palců) a  

připevněte jej  na jednom  konci. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 Odřízněte kus  cca.  50-60 cm (19-23 palců) 

 
 

 Na jednom konci nový balón pevně 

svažte.  
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 Balón pevně uzavřete na jednom konci 

 

Vzhledem k tomu, že konec  balónu  je  

mnohem širší než průměr ventilu, musí 

být balón úhledně složen, aby se do 

ventilu pěkně vešel. Přeložte konec do 

16 záhybů.  Poté vytáhněte  fixační    

kroužek balónu přibližně 3 cm (1,2 

palce) přes  otevřený konec  balónu a 

poté přetáhněte   fixační kroužek balónu 

balónem  přes   ventilový límec,  dokud 

nezapadne do zamýšleného zářezu.  
 

Připojte balón k ventilu  

 

  Nastavte záhyby rovnoměrně kolem      

ventilového límce a ujistěte se, že ventil 

visí rovně dolů, když je balón  držen na 

konci.  

 Ohněte vyčnívající konec  balónu  zpět.  

Zajistěte  balón     vytažením   slipringu 

přes  ventil i fixační kroužek  balónu 

tak, aby  fixační kroužek balónu  již 

nebyl  viditelný a vyčnívající konec  

balónu  směřuje dozadu. 

 

 
Zarovnejte balón s ventilem  

 

 
 Upevnění balónu pomocí  slipringu 

 
  V případě potřeby  lze prodlužovací  

límec   ustřihnout  pomocí nůžek a   

dávat pozor na to, aby nedošlo k  

vytvoření díry v balónu.  
 

 balón připraven k použití 

 

 Originální balóny lze  

objednat na konoteka.cz 

7.6.3. Opakovaná použitelnost 

Balón EASY VALVE  a jeho náustek 

nevyžadují žádnou údržbu.  Z   

hygienických důvodů by měly být každé 

dva týdny nahrazeny novým balónem a 

náustkem.   Aby se zabránilo možnému    

přenosu  patogenů, může být balón 

ventilu s náustkem  používán pouze 

jednou  osobou a nikoli společně 

několika osobami.  
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7.7.  Hadice 

7.7.1. Aplikace 

  Před použitím  hadice vypněte  

ventilátor stisknutím   

dotykového tlačítka (AIR). 

  Namísto   balónu umístěte hadici  

s plastovou koncovkou  na předehřátou 

plnicí komoru naplněnou odpařovacím 

materiálem. Poté otáčejte plnicí  

komorou ve směru hodinových ručiček,  

dokud se nezastaví.  Pomalu vdechujte  

páru  z hadice  s připojeným náustkem. 

Vdechujte několik sekund. 
 

Pomalu vdechujte    několik sekund z 

hadice  s připojeným náustkem  

  Aby se zabránilo usazování 

zbytkové vlhkosti v hadici  a 

aby se minimalizovalo riziko 

možné kontaminace, 

nefoukejte do hadice.  

 
Opatrně!  Horký povrch! 

     Nedotýkejte se žádných  

částí  plnicí komory (s výjimkou 

texturované rukojeti),   dokud 

nevychladnou. 

       Nenechávejte  plnicí   

komoru na    výstupu horkého vzduchu 

VOLCANO HYBRID - s výjimkou 

případů, kdy zrovna používáte hadici -   

pokud je  zapnuto nahřívání  . 
 

Opatrně!  Horký povrch! 

 Nenechávejte  plnicí komoru na 

VOLCANO HYBRID 

 
7.7.2. Opakovaná použitelnost, čištění 

a péče 

  Hadice je bezúdržbová a musí být z   

hygienických důvodů  nahrazena novou 

hadicí co dva týdny.    Aby se zabránilo 

možnému   přenosu  patogenů, může 

být trubice s náustkem  používána  

pouze  jednou osobou a nikoli společně 

několika  osobami.  

 
  Části hadice a náustek   pravidelně 

čistěte  společně s částmi plnicí  komory, 

jak je popsáno v kapitole 7.8.  "Čištění a 

péče o  plnicí  komoru VOLCANO 

HYBRID  s víčkem plnicí komory", strana  

35.  Odpojte    hadici  od  výstupu ohybu 

hadice  a náustku vytažením.   Odřízněte  

nový kus sekce trubek  (cca 1 m) a 

připevněte na plastovou koncovku a 

náustek. 

Opatrně!  Horký povrch! 

  Nepoužívejte  hadice kratší 

než 1 m, jinak  nebudou mít 

dostatečný chladicí účinek na 

výpar. 

 

 
7.8. Čištění a údržba  plnicí  

komory VOLCANO HYBRID  , 

ohýbače trubek  a náustku  

  Nechte  plnicí komoru,  víčko a  hadici  

před jejich demontáží.   

      Plnící komora, stejně jako  

koncovka hadice  a náustek musí být 

pravidelně čištěny, aby byl zaručen 

správný provoz a čistý a chutný výpar.  

Z  hygienických důvodů  je také nutné 

vyčistit   

 
plnící komoru    s víčkem, i pokud  má 

zařízení používat jiná osoba.  Pokud je 

použit  nový   balón nebo hadice,  musí 

být nejprve  vyčištěna také  komora  . 

Pro ruční čištění lze použít 

isopropylalkohol s papírovými nebo 

bavlněnými utěrkami nebo     teplou 

vodu s   mycím prostředkem na   

nádobí. 

  Plnicí komoru a  víčko, stejně jako   

hadici,  lze snadno rozebrat a znovu 

sestavit pro čištění během několika  

sekund.  Komponenty plnicí komory a 

víčka,  stejně jako  koncovka hadice a 

náustek mohou být také vyčištěny v 

myčce na nádobí.     Sítka a kroužky  

plnicí  komory jsou  však příliš malé a 

mohly by se ztratit. 

Před montáží nechte všechny 

kompozitní díly   řádně  vyschnout.  
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7.8.1. Demontáž a montáž víčka 

plnicí   komory  

Zatlačte  horní sítko dolů  pomocí  

(například) rukojeti  dodaného  čisticího  

kartáče. 

Při použití extraktu nejsou nutné dvě 

sítka.  Místo spodního sítka  se 

používá pouze  sítko na extrakty.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruční čištění 70% isopropylalkoholem  

nebo organickým čšističem vaporizérů 

Varování! 

Isopropylalkohol  je hořlavý 

a může se snadno vznítit. 

Bezpečnostní pokyny  

poskytnuté výrobcem 

isopropylalkoholu musí být 

dodržovány! 

Nedávejte plastové díly do  

isopropylalkoholu déle než půl  

hodiny.  Delší 

kontakt s isopropylalkoholem  může 

vést ke změnám barvy  nebo křehnutí   

plastových  dílů. 

Po vyčištění zkontrolujte všechny  

součásti,  zda nejsou  poškozené, nemají 

trhliny, nejsou měkké nebo naopak 

ztvrdlé. 

 

 

 

 

 

 

 
 Vytlačte  horní sítko   pomocí čisticího  

kartáče 

 
 Zatlačte válec víčka dolů  z krytu víčka.   

Současně  bude  odstraněn Cap Ring. 
 

Vytlačte  válec  víčka  z  krytu víčka 

Znovu sestavte v opačném pořadí. 

 Zasuňte válec víčka  do krytu víčka  a 

uzamkněte je  na místě, poté odizolujte 

kroužek víčka  shora  přes válec  víčka 

až k pouzdru víčka. 

  Při použití drceného  rostlinného 

materiálu zatlačte  horní sítko do víčka    

zespodu a uzamkněte je na místě v 

zářezu určeném  pro tento  účel.   

 Kroužek  

 

 

Plastové pouzdro  

 

 
Dotykový chránič 

 

 
 Víčko válce 

 
 

horní sítko 

 

 
   Horní sítko   musí být 

opatrně umístěno do zářezu.  

Pokud sítko nesedí správně, 

částice  bylin se při inhalaci  

mohou dostat do balónu nebo  

hadice. 

 
7.8.2. Demontáž plnicí 

komory  VOLCANO 

HYBRID 

Zatlačte komoru se sítkem  nahoru z  

pouzdra plnicí komory.  

 

 
 Vytlačte komoru nahoru z pouzdra plnicí 

komory   

 

  Vytlačte  spodní sítko nahoru z plnicí  

komory. 

dolní sítko 

komora 

 
Plastové 

pouzdro 

 

 

 
 

7.8.3. Montáž  plnicí 

komory  VOLCANO 

HYBRID 

 Zatlačte plnicí komoru  shora do 

pouzdra plnicí komory  a uzamkněte je 

na místě. 

Vložte    sítko do  plnicí komory shora.  

Našroubujte  víčko plnicí   komory na 

plnicí komoru   ve směru hodinových 

ručiček. 
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7.8.4. Demontáž a montáž 

hadice s příslušenstvím  

  Vytáhněte  koncovku hadice   a náustek 

z hadice.  

 

  
 

Pro opětovnou montáž připevněte 

koncovku a náustek k hadici .

Sítko na extraktzy 

 Sítko na extrakty se používá k odpařování 

extraktů rostlin uvedených v  seznamu  

rostlin.  Nerezový drát      sítka slouží 

jako nosič  esence, je srovnatelný se 

zapletenými rostlinnými vlákny v 

rostlinném materiálu.   

Opatrně!   Extrakty jsou 

obvykle koncentráty;  stačí 

velmi malá dávka! 

Odpařené extrakty  nesmí být 

vdechovány přímo, ale musí být 

odpařovány pouze přímo z plnicí 

komory do vzduchu v místnosti  bez  

připojeného balónu nebo trubice. 

 
7.8.5. Příprava vaporizace extraktů 

 Pokud  je použité sítko na extrakty,  

klasické sítka v plnicí komoře nejsou  

nutné a měly by být odstraněny.   Sítko 

na extrakty vložte do plnicí  komory 

místo  spodního síta. 

 

Příprava na použití sítka na extrakty  

7.8.6. Aplikace 

Otočte  plnicí        komoru vzhůru 

nohama a  pomocí  pipety přeneste 

extrakt  na střed dna sítka na extrakty.    

Sítko   (rozměry Ø 15 x V 5 mm) pojme  

až deset kapek.  Pokud používáte extrakt 

s neznámou koncentrací látek, použijte 

maximálně  jednu  kapku a  opatrně  

zvyšte množství, dokud nedosáhnete  

správné   dávky.  
 

 
Aplikace kapek   pipetou 

 Vezměte prosím na vědomí, 

že extrakty se stávají 

tekutějšími při   vysokých 

teplotách.  Pokud používáte  

příliš mnoho 

kapek, extrakt by mohl kapat do  

generátoru horkého  vzduchu,  a tomu 

je třeba  se vyhnout. 

Některé extrakty mohou být 

dodávány ve  zředěné formě s 

alkoholem.     Výhodou  těchto  

extraktů je, že kapalina je rozložena 

rovnoměrněji  kolem drátu z nerezové 

oceli   sítka na extrakty.   Proto  je  

povrch použitý pro odpařování větší. 

Pokud se však takové extrakty 

používají, musí být nejprve alkohol   

oddělen od extraktu, protože alkohol by 

neměl  být vdechován.  Chcete-li to   

provést, položte   plnicí komoru na  

studený (pokojová teplota) generátor  

horkého vzduchu a zapněte  ventilátor, 

dokud se alkohol neodpaří, což může 

trvat  několik  sekund.  Vzhledem k 

tomu, že alkohol má  charakteristický 

zápach, lze provést jednoduchý 

pachový test, aby se zjistilo, zda    je 

plnicí komora bez alkoholu. Extrakty, 

které se odpařují pouze při vyšších 

teplotách, zůstávají na sítku.   Poté se   

horkovzdušný generátor  zahřeje  a na 

sítko na extrakty se přidá zbylá část 

plnící komory  , jak je popsáno v 

kapitole 7.5.   "Aplikace  PLNICÍ 

KOMORY VOLCANO HYBRID", 

popsaná na  straně 27. 

 Extrakty bez rozpouštědel mohou být 

odpařovány ihned po nanesení na sítko 

na extrakty.  
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7.8.7. Čištění 

Umístěte   sítko na extrakty do 

isopropylalkoholu a dobře  opláchněte.   

Vzhledem k tomu, že  sítko je 

vyrobeno z nerezové oceli, může být 

použito znovu a znovu, pokud  je dobře  

vyčištěna. 

 
7.9. S&B App 

 Aplikace S & B      není nutná pro provoz  

Volcano Hybrid, ale umožňuje 

individuální nastavení a čtení  dalších 

informací během provozu s vaporizéru. 

Připojte  Volcano Hybrid k  chytrému 

telefonu iPhone nebo Android přes 

Bluetooth®.   Minimální požadavek nas 

operační systém je iOS6 nebo vyšší a 

Android 4.3 nebo vyšší.  Aplikaci S&B  

lze stáhnout z App Store  nebo Google 

Play Store. 

 
7.9.1.  Propojení 

VOLCANO HYBRID s  

Chytrý telefon 

 Zapněte  smartphone a spusťte  

aplikaci S & B.  Ujistěte se, že    je 

zapnutá funkce Bluetooth® a není  

blokována  jiným zařízením  

Bluetooth®.   Poté  zapněte  VOLCANO 

HYBRID. 

 Při výběru VOLCANO  budete  vyzváni 

k zadání sériového   čísla (= šestimístný 

alfanumerický znakový řetězec na 

typovém  štítku v  dolní části 

zařízení (předpona "VH" je již zadána)) 

vašeho  VOLCANO HYBRID. 

Stačí zadat sériové číslo  jednou.  

Aplikace S & B  automaticky spojí  obě 

zařízení.  Pokud má být jiný VOLCANO 

HYBRID  ovládán  stejným     chytrým 

telefonem, předchozí připojení se odpojí 

pomocí   tlačítka "Odpojit   " a zadáte 

výrobní číslo druhého VOLCANO 

HYBRID.   

 
7.9.2.   Položky  nabídky 

aplikace  S & B  

 
Teplota: 

  Teplotu lze  nastavit na  samotném  

zařízení i  prostřednictvím aplikace. 

Teplotu  lze nastavit v rozmezí 40 °C -

230 °C (104 °F-446 °F);  viz Kapitola 4.  

"Přehled rostlin", strana 14). 

Když   stisknete tlačítko  plus, nastavená 

hodnota se zvýší a když stisknete 

tlačítko    mínus,   nastavená hodnota  se 

sníží.  Když krátce klepnete  na tlačítko   

plus nebo mínus,  nastavené hodnoty se 

zvýší nebo sníží v krocích po  1 stupni.  

Pokud podržíte  stisknuté  tlačítko plus 

nebo mínus,   nastavené hodnoty začnou 

běžet  nepřetržitě v odpovídajícím 

směru.  Aktuální   teplotu  lze   vyčíst z   

horního řádku  displeje.  

Fahrenheit/Celsius 

  Pokud   současně klepnete  na tlačítko  

plus a tlačítko  mínus, měníte stupně 

Celsia na stupně Fahrenheita a naopak. 

Zařízení 

 Informace týkající se zařízení,  jako je 

provozní doba, verze softwaru atd.   

naleznete v této sekci.   

Informace 

Zde najdete   další informace, jako jsou  

seznamy  rostlin pro vaporizaci, příručky    

pro rychlý start,  návod k  použití, 

smluvní podmínky, jakož i přímé odkazy 

na webové stránky společnosti Storz & 

Bickel nebo na internetový obchod. 

Nastavení 

 V sekci nastavení  můžete změnit další 

individuální nastavení, např. Upravit 

automatický čas vypnutí. Další informace 

o  aplikaci S&B naleznete zde: 

https://wvw.storz-bickel.com/eu/en/app/. 

http://www.storz-bickel.com/eu/en/app/
http://www.storz-bickel.com/eu/en/app/
http://www.storz-bickel.com/eu/en/app/
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8.1.  Redukce plnicí komory 

Vhodná pro odpařování 

malého množství  rostlinného 

materiálu. 

Je k dispozici jako  příslušenství spolu 

s  dávkovacími kapslemi.  Pro 

odpařování malého množství extraktů  

se navíc  používá malé sítko na 

extrakty 

  Redukce plnicí komory se používá 

místo  původní kovové plnicí komory 

(viz kapitola 7.8.2.   "Demontáž plnicí 

komory VOLCANO HYBRID" a 7.8.3.  

"Montáž PLNICÍ KOMORY VOLCANO 

HYBRID  ", začínající na straně 37). 

 
8.1.1. Naplnění redukce plnicí   

komory drceným 

rostlinným  materiálem 

 Redukce plnicí komory může být 

přímo naplněna rostlinným materiálem.  

Můžete použít i dávkovací kapsle 

obsahující rostlinný materiál. 
 

Naplňte   redukci plnicí komory  drceným 

rostlinným materiálem přímo nebo naplněnou 

dávkovací kapslí  

8.1.2. Naplnění redukce plnicí  

komory extrakty 

Buď přímo vložte  malé sítko na extrakty 

(rozměry Ø 15 x H 5 mm) do redukce  

plnicí komory nebo  dávkovací kapsle 

vybavené  sítkem na extrakty (Ø  13  x 

V 6 mm). 
 

 

Vložte buď malé sítkona extrakty přímo do  

redukce plnicí komory, nebo dávkovací kapsli  

na extrakty  

 

 
  Ujistěte se, že   nepřeplňujete 

sítko na extrakty.    Může  

obsahovat až pět kapek. 

 Podrobnosti o tom, jak 

používat  sítko na extrakty,  

naleznete v kapitole 7.9.   

"Sítko na extrakty", stránka 

38. 

8.2. Dávkovací kapsle (pro 

jednorázové použití) a zásobník  

 

 
Dávkovací   kapsle se zásobníkem 

 

    Do dávkovacích kapslí, které jsou k 

dispozici jako příslušenství, můžete 

předem naplnit rostlinný materiál nebo 

extrakty pomocí sítek na extrakty do 

dávkovacích kapslí a uložit je do 

zásobníku. To usnadňuje manipulaci. 

 
8.2.1. Plnění  dávkovacích kapslí   

rostlinným materiálem  

 Rostlinný materiál musí  být podrcený. 

Dávkovací kapsle mohou být   naplněny 

rostlinným materiálem a  uloženy v do 

zásobníku jako  rezerva. 

 

 
Dávkovací kapsle s odstraněným víčkem 

 

Rostlinný materiál podrťte a naplňte 

do dávkovací kapsle pomocí  víčka 

zásobníku.  

 

 
Dávkovací kapsle při plnění ve víčku zásobníku 

  

 
 Nasaďte víčko na  dávkovací uzávěr. 

Opakujte proces plnění, dokud se 

nenaplní požadované množství  

dávkovacích uzávěrů, a vložte je do 

zásobníku. Zásobník pojme až 8 

dávkovacích kapslí. 



8 . Příslušenství 

E S 

8 . Příslušenství 

8 . Příslušenství 
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 Podrobnosti o tom, jak používat  

sítko na extrakty,  naleznete v 

kapitole 7.9.   "sítko na extrakty", 

stránka 38. 

  Plnící komory", ze strany 37),  poté 

vložte  dávkovací kapsli s  víčkem 

směřujícím nahoru  do  redukce plnicí 

komory. 

 Redukci  plnicí komory lze také naplnit 

přímo (bez kapsle), viz kapitola 8.1.  

"Redukce plnicí komory", strana 42. 

 

 

 

 

 

 

 

Připevnění víčka zásobníku  

Po naplnění   dávkovacích kapslí přichyťte  

víčko  zásobníku  a zavřete jej 

otočením ve směru hodinových 

ručiček. 

 
8.2.2. Plnění  dávkovacích kapslí 

extrakty 

 Dávkovací kapsle s vloženým sítkem 

na extrakty, které jsou k dispozici jako  

příslušenství, mohou být naplněny  

extrakty a uloženy v zásobníku. 

 

 

 
Dávkovací kapsle s odstraněným víčkem a 

vloženou odkapávací podložkou  

  Ujistěte se, že   nepřeplňujete 

kapací podložku.    Může  

obsahovat až pět kapek. 

 Nasaďte víčko na  dávkovací uzávěr. 

Opakujte proces plnění, dokud se 

nenaplní požadované  množství  

dávkovacích kapslí, a vložte je do 

zásobníku. Zásobník pojme až 8 

dávkovacích kapslí. 

 

Připevnění víčka zásobníku  

Po naplnění   dávkovacích kapslí přichyťte  

víčko  zásobníku  a zavřete jej 

otočením ve směru hodinových 

ručiček. 

 
 

8.2.3.  Vložení dávkovacích kapslí 

Redukce plnicí komory, která je k 

dispozici také  jako příslušenství, musí 

být použitá místo původní kovové 

plnicí komory (viz kapitola 7.8.2 "Plnící 

komora" a 7.8.3.  "Montáž 

 

 

 
 Dávkovací kapsle vložená do redukce plnicí 

komory  

 
Našroubujte vrchní část plnicí  komory. 

 

 
Našroubujte víčko plnicí komory  

 
8.3. Plnicí sada pro 40 

dávkovacích kapslí 

 Plnicí sada pro 40 dávkovacích kapslí 

byla vyvinuta pro hromadné naplnění 

většího množství dávkovacích 

kapslídrceným rostlinným materiálem. 

 

 
Plnicí sada pro 40 dávkovacích kapslí 
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Technické specifikace najdete i na 

spodní části vaporizéru Volcano 

HYBRID. 

Chcete-li se odpojit od síťového 

proudu, odpojte se. 

Podléhá technickým změnám.   
Patenty a vzory: 

www.storz-bickel.com/patents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Výrobce: 

Storz & Bickel GmbH & Co. KG   

V Grubenäcker 5-9 

78532 Tuttlingen, Německo 

 Zařízení jsou v souladu s  následujícími  

směrnicemi ES: 

³ Směrnice o zařízeních nízkého napětí  

(LVD) 2014/35/EU 

³ Elektromagnetická kompatibilita 

(EMC) 2014/30/EU 

³ DIN EN 61000 Elektromagnetická 

kompatibilita (EMC) 

 Výrobce: 

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  ANAMNÉZA 

V Grubenäcker 5-9 

78532 Tuttlingen, Německo 

 9.  
 

Charakteristický SOPKA HYBRID 

Napětí 220-240 V / 50-60 Hz 

 nebo 110-120 V / 50-60 Hz 

Tepelný výkon 270 W (tisk) 

 

 Výkon ventilátoru 

 

10 wattů 

 

Rozsah  teploty 
 

mezi cca.  40°C-230°C (104 °F-446 °F) 

  

Automatické vypnutí  Výchozí nastavení: po 30 minutách. 

 individuálně nastavitelné pomocí  aplikace. 

Hmotnost přibližně 1,8 Kg 

 

Velikost 
 

20,0 x 18,0 Cm (7,9 x 7,1 palců) 

 

Bezpečnostní kategorie 

 

II (ochranná izolace) 

 

http://www.storz-bickel.com/patents
http://www.storz-bickel.com/patents
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11.1. Záruka 

Storz & Bickel GmbH & Co. KG, tímto 

zaručují  zákazníkovi, že výrobek  bude 

bez  vad v souladu  se specifikacemi 

německého práva a v souladu s   našimi 

Všeobecnými podmínkami a  Podmínky 

(VOP), na kterých je založena kupní 

smlouva.    Kromě toho garantujeme,  že 

náš produkt VOLCANO HYBRID bude   

bez vad po dobu tří let.  Společnost 

Storz & Bickel bude samozřejmě     

podléhat  záruční  povinnosti  pouze v 

případě,  že zákazník zakoupil produkty 

přímo od nás.  Pokud jsou produkty 

zakoupeny od třetích stran, mohou být 

záruční nároky uplatněny  pouze vůči  

těmto třetím stranám a společnost Storz 

& Bickel nemůže poskytnout žádné 

informace o  obsahu těchto  nároků. 

Pro objasnění bychom chtěli ještě 

jednou poznamenat, že  záruka se 

vztahuje pouze na opravu takových    

vad, které se vyskytnou i přes řádnou 

manipulaci s  výrobkem s ohledem na  

tento návod pro Použití a další 

informace poskytované uživatelům.  

Běžné opotřebení     výrobků  se podle 

záručního zákona nepovažuje za  vadu.   

Pokud  zákazník pověřil  třetí strany   

údržbou nebo opravou   výrobku  nebo  

pokud zákazník  používá externí 

produkty, záruční povinnosti společnosti 

Storz & Bickel budou existovat pouze   

pokud  může uživatel   prokázat, že  vada  

nebyla   způsobena  použitím  externí 

služby nebo externího produktu.  

Společnost Storz & Bickel se   rozhodne 

podle vlastního uvážení, zda odstraní 

vadu, na  kterou se vztahuje  záruční 

zákon, opravou nebo  dodáním  nového 

produktu zákazníkovi. 

Veškeré záruční nároky musí být 

směrovány na společnost Storz & Bickel 

GmbH & Co. KG, In Grubenäcker 5-9, 

78532 Tuttlingen.  Američtí a kanadští 

zákazníci  by měli reklamovat přímo  na 

společnost Storz & Bickel America Inc., 

1078 60th Street, Suite A, Oakland, CA 

94608.      Zašlete nám  prosím celou 

vadnou položku, nerozebranou..   

Používejte prosím  obaly, které 

zabráníjakémukoli poškození během 

přepravy. 

 Abychom  předešli nedorozuměním, 

rádi  bychom poznamenali,   že veškeré 

informace o našich produktech 

uvedených v tomto návodu k použití 

nebo jinde nepředstavují žádnou  

záruku vlastností nebo trvanlivosti, 

pokud jsme výslovně  neodkazovali na 

záruku  na tyto vlastnosti nebo 

trvanlivost. 

 
11.2. Odpovědnost 

Společnost Storz   & Bickel odpovídá za 

veškeré škody způsobené  zákazníkovi 

našimi produkty v souladu  s  německým 

právem a v souladu s  našimi  VOP.   Bez 

uvedených  ustanovení jsme odpovědní 

pouze  za škody způsobené úmyslným 

jednáním nebo hrubou  nedbalostí, 

pokud tyto škody nezahrnují smrt, 

osobní zranění  nebo zranění.  zdraví, 

nebo pokud  zranění  souvisí s   

kardinálním smluvním závazkem 

 V takových případech  budeme  také  

odpovědní zákazníkovi  za prostou 

nedbalost. 

 
11.3. Opravárenský servis 

 Kromě  našich záručních povinností 

nabízíme našim zákazníkům  

kompetentní opravárenský servis.    

Opravíme  všechny vadné výrobky,  

které jsme  vyrobi. Nejdříve budeme 

informovat zákazníka o odhadovaných 

nákladech pro získání souhlasu s cenou 

opravy. 

 
11.4. Autorské právo 

Tento dokument je chráněn autorským 

právem   a  nesmí být použit  zcela ani 

zčásti podle  § 15 a násl.  UrhG (německý 

autorský zákon) bez předchozího 

písemného souhlasu společnosti Storz & 

Bickel. 
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