
 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
CFX BOUNDLESS 

 
Handleiding 

 

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt 

en bewaar deze instructies. Deze handleiding is vanuit het Engels vertaald door 
Dutch-Headshop.  
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1. De CFX Vaporizer 
 

Voortbouwend op de krachtige innovatieve verwarmingstechnologie die te vinden is in de CF, 
tilt de CFX innovatie naar een hoger niveau. Met een volledig 1,7-inch OLED-scherm 
produceert de CFX gemakkelijk enorme hoeveelheden damp en koelt tegelijkertijd de damp 
af die wordt afgezogen.  

Met een echt convectie gebaseerd verwarmingssysteem produceert de CFX een smaakvolle 
en stevige damp. De CFX koelt de damp eenvoudig af door gebruik te maken van een 
innovatief luchtstroompad. Zulke smakelijke dampen proeft men normaal gesproken alleen 
bij desktop vaporizers. 

2. Inhoud van de verpakking 
 

In de verpakking van de CFX Boundless vaporizer, geleverd door Dutch-Headshop, vindt u: 

- 1x CFX droge kruiden vaporizer 
- 1x vloeibare / waxkamer 

(biologisch    katoen) 
- 1x verpakkingshulpmiddel en 

roertooltje (ook wel dabber genoemd) 
- 1x schoonmaakborstel  
- 1x USB-oplader 
- 1x AC- / DC-adapter 
- 1x handleiding (Duits en Engels)  

 

 

 

 

3. Belangrijkste functies 
 

- 1,77-inch kleurendisplay met volledige temperatuurregeling tussen 100 ° F - 430 ° F. 
- Geproduceerde, gepatenteerde convectie-luchtstroom-systeem (CAS) technologie 

van de volgende generatie. 
- Een draagbare vaporizer die ergonomisch is ontworpen, gemakkelijk vast te houden 

en te bedienen is. 
- Niet-verbrandende Vaporizer. 
- Volledig geïsoleerd luchtpad zorgt voor schoon en zuiver vapen.  
- Compact, robuust ontwerp. 
- Haptische feedback. 
- Gebouwd van hoogwaardig medisch en levensmiddelenmateriaal. 
- Snel dubbel opladen met DC 12V 1,5A-poort, regelmatig opladen met Micro 5-pins 

5V 2A-poort. 
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4. De onderdelen van de CFX Vaporizer 
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5. Product configuratie 
 

1. Mondstuk:  
→ Voldoet aan de food-grade, veiligheids- en gezondheidseisen, rotatie 360 °, vape 
vanuit elke richting. 

 
2. Mondstuk basis: 

→ Gemaakt met verschillende, gemakkelijk te demonteren onderdelen. 
 

3. Behuizing 
→ Robuust en ergonomisch design en een hitte dissipatie design.  
 

4. Display 
→ 1.77 '' TFT gekleurde display geeft temperatuurinformatie, batterijstatus, tijdsduur 
timer etc. 
 

5. USB-oplaadpoort 
→ Normaal opladen, Micro 5-pins 5V 2A is het beste geschikt. 
 

6. DC-oplaadpoort 
→ Snel opladen, DC 12V 1,5A. 
 

7. Vaporizer basis 
→ Luchtinstroom. 
 

8. Temperatuurregelingsknoppen  
→ Aanpassen nauwkeurig met 1˚F per instelling, 100˚F-430˚F. 
 

9. Aan / uitknop  
→ Aan / uit zetten met vibratiefeedback (haptische feedback, trilt wanneer het 
apparaat wordt in/uitgeschakeld).  

 

6. Het gebruik van de CFX met droge kruiden 
6.1 Het laden van de CFX 

 
- Verwijder het mondstuk van de CFX vaporizer (geleverd door Dutch-Headshop). 

Plaats het screen / gaasje in de keramische verwarmingskamer als deze er nog niet 
in zit. 
 

- Stop de gekozen kruiden in de keramische verwarmingskamer. Tik met de 
dabber-tool (roertootje) de kruiden aan. Niet laten overlopen. (Opmerking: schakel het 
apparaat niet aan wanneer u de kruiden in de vaporizer mengt). 
 

- Bevestig het CFX-mondstuk. 
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6.2 Het activeren van de CFX 
 

1. Druk binnen twee seconden vijf keer snel op de aan- / uitknop om de CFX aan te 
schakelen. Het display wordt ingeschakeld. 
 

2. Het display geeft de temperatuurinformatie, batterijstatus, sessietimer enzovoort 
weer.  
 

3. De sessietijd is ongeveer 300 seconden (5 minuten). De "S" staat voor Starten en de 
"F" is een afkorting voor Finishing. 
 

4. Het temperatuurbereik is 100˚F - 430˚F. Zoals in onderstaande afbeelding is te zien: 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Display indicaties 
 
1. Wanneer de temperatuur ingesteld wordt, is het display rood.  
 
2. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, wordt het display groen. Ook begint de 
sessietimer af te tellen (‘’004S’’ zoals op bovenstaande afbeelding).  

 
6.4 De CFX gebruiken met olie/wax 

 

Olie 
- Vul de olie / waxkamer met ten minste vijf druppels (0,2 - 0,3 ml) olie. Laat de olie enkele 
seconden bezinken. 
 
- Plaats de olie / waxkamer in de keramische verwarmingskamer. (Let op: zet het apparaat 
niet aan tijdens het laden van de olie/waxkamer.) 
 

Wax 
- Plaats geconcentreerde olie rond de uitsparing van het deksel. Schroef het deksel op de 
olie / waxkamer. 
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- Plaats de olie / waxkamer met de deksel naar beneden, richting van de keramische 
verwarmingskamer. (Let op: zet het apparaat niet aan tijdens het laden van de olie / 
waxkamer.) 

 

7. Technische specificaties van de CFX 
 

- Afmeting: 5,07 x 1,26 x 2,79 inch (129 mm x 32 mm x 71 mm) (h x d x b) 
- Temperatuurniveaus: 100˚F - 430˚F  
- Capaciteit: 2500mAh  
- Uitgangsspanning: 7,4V  
- Stroom aan / uit: druk de knop 5 keer snel in 
- Veiligheidsstroomduur: 5 minuten  
- Beveiliging: Dual PCBA / IC bescherming 

 

8. De batterij en het opladen 
Opladen 

- Laad de CFX aanvankelijk 4 tot 4,5 uur op via de USB 5-pins Micro-poort (5V 2A) of 1 
tot 1,5 uur via de DC-poort (12V 1,5A). De batterij stopt met opladen wanneer het 
pictogram (afbeelding van de batterij) vol is. Wanneer de batterij bijna leeg is, laadt u 
de batterij op met de meegeleverde Micro 5-pins- of DC-oplader. Het lage 
batterijniveau wordt aangegeven met een pictogram dat 10 keer herhaaldelijk 
knippert. 
 

- Als de CFX wordt opgeladen terwijl deze aanstaat, blijft het OLED-display verlicht. 
 

- Als de CFX wordt opgeladen terwijl deze uitstaat, is alleen het batterijpictogram 
zichtbaar. 
 

- Gebruik de CFX niet tijdens het opladen. Dit zal schade aan het apparaat 
toebrengen. 
 

- Om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt, dient u de lader niet 's nachts 
ingeplugd te laten. 
 

- Laat de oplader niet in het stopcontact zitten of onbeheerd achter zonder het 
apparaat. Laad het apparaat niet op, terwijl het op een kaal tapijt of tapijt ligt. 

De batterij  
Het apparaat bevat een lithium-ionbatterij. Wees voorzichtig en gooi het in de juiste afvalbak. 
Niet weggooien in de prullenbak. Niet teveel opladen. Veroorzaak geen kortsluiting met de 
batterij. Let op: lithium-ionbatterijen zijn onderhevig aan degradatie en verminderen de 
levensduur bij regelmatig gebruik boven de 200˚F.  

Boundless Technology besteedde veel zorg aan de selectie van haar lithium-ionbatterijen 
met een lange levensduur vanwege hun niet-geheugenfuncties. Mede hierdoor beschikken 
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de batterijen over de mogelijkheid om wel 300 ‘’rondes’’ mee te gaan vóór dat er degradatie 
plaatsvindt. Vanaf dat punt zal de levensduur van de batterij geleidelijk afnemen bij langdurig 
gebruik. 

 

9. Het vullen en verwijderen van het mondstuk 
 

Hoe u de mondstukcomponenten dient te vullen: 

1. Plaats het mondstuk en het apparaat in een hoek van 90 °.  

2. Druk het mondstuk naar beneden, richting het apparaat.  

3. Draai het mondstuk met de klok mee. 

Om het mondstuk te verwijderen dient u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde 
te volgen.  

* In de bijgeleverde handleiding (DE of ENG) kunt u de afbeelding, die bij deze uitleg hoort, 
bekijken.  

 

10. Het demonteren van de componenten van het mondstuk 
 

1. Gebruik een opener (schroevendraaier) om de mondstukcomponenten open te 
maken en in twee delen te demonteren. 
 

2. Om de siliconenring te demonteren, gebruikt u de opener (schroevendraaier) opnieuw 
om deze los te maken, zoals afgebeeld in de handleiding (DE of ENG). 
 

3. Schroef (tegen de klok in) de filtercomponenten los van de onderkant van het 
mondstuk, om het filter in de filtertop en filterbasis te demonteren. 
 

4. Schroef het mondstuk los van de mondstuktop. 

* Bij deze stappen staat in de handleiding (DE of ENG) een afbeelding afgebeeld. De 
handleiding zit in de verpakking die u van Dutch-Headshop hebt gekregen.  

 

11. Veiligheid 
 

Waarschuwing 
Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade. 
Gebruikers van dit apparaat doen dit op eigen risico. Noch Boundless Technology, LLC of 
zijn winkeliers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met 
het gebruik / misbruik van dit apparaat. Producten van het merk Boundless Technology zijn 
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uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en voor consumptie. Bewaar de 
handleiding van Dutch-Headshop op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. 

Disclaimer 
Dit apparaat is ontworpen als een mobiele oplossing voor beoefenaars van aromatherapie en 
moet worden gebruikt voor droge kruidenmengsels, zoals is aangegeven. Dit apparaat is niet 
bedoeld voor gebruik met illegale middelen. 

Verstikkingsgevaar 
De CFX bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar voor kleine kinderen kunnen 
vormen. Houd het apparaat daarom ten alle tijden buiten het gebruik van kinderen. 

Behandelen 

- Plaats geen vreemde voorwerpen in een Boundless Technology, LLC CFX. Verder 
dient u het apparaat niet te vervormen, verbuigen, pletten, doorboren, verbranden, , 
scheuren, schilderen of in de magnetron te plaatsen.  
 

- Reinig de CFX niet anders dan is uitgelegd in deze handleiding (of in die van de 
andere talen) van Boundless Technology, LLC. 
 

- Probeer de CFX niet zelf te repareren of te wijzigen. 
 

- Gebruik geen beschadigde CFX-lader of niet-grenzeloze technologie-oplader. 
Niet-geschikte opladers kunnen verschillende spanningen hebben, wat 
brandgevaarlijk kan zijn. Gebruik alleen de meegeleverde oplader (zie de verpakking 
geleverd van Dutch-Headshop). Als u dit niet doet, vervalt de garantie van dit 
producten van Boundless Technology. 
 

- Wees voorzichtig bij het gebruiken van de CFX. Het gebied van de 
verwarmingskamer is erg warm wanneer de vaporizer aanstaat. Vermijd direct 
contact met de hoofdverwarmingskamer als deze heet is. Laat het apparaat niet 
onbewaakt achter wanneer deze aanstaat of terwijl het apparaat nog heet is. 

Slaapbescherming 
Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsslaapmodus. Wanneer het aanstaat en 6 
minuten achter elkaar heeft gevaped, zal het automatisch overgaan in slaapmodus om 
overmatig gebruik te voorkomen. Houd hierna de aan / uitknop 3 seconden lang ingedrukt 
om het vapen te hervatten. 

Geheugenfunctie  
Het apparaat heeft een slimme geheugenfunctie. Het onthoudt de gegevens van het huidige 
gebruik voordat het wordt uitgeschakeld. Wanneer u de vaporizer aanzet, staat automatisch 
de laatste instelling ingesteld. 

Slimme temperatuur levels 
De CFX is uitgerust met een slim OLED-display voor het handmatig configureren van elke 
gewenste temperatuurinstelling binnen het modulaire bereik.  
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12. Garantie 
1 jaar beperkte garantie 
Boundless Technology, LLC garandeert geen defecten in materialen en vakmanschap, van 
het Boundless Technology, LLC-merkapparaat, bij normaal gebruik gedurende een periode 
van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum door de oorspronkelijke eindgebruiker. De originele 
verkoopakte is vereist om de garantie in te kunnen wisselen.  

De garantie heeft betrekking op één (1) jaar voor elektronica, keramische 
verwarmingskamer, structurele integriteit en bijlagen. De lithium-ionbatterij heeft een 
garantieperiode van negentig (90) dagen. Als zich een fysiek defect voordoet en er een claim 
wordt ingediend binnen de garantieperiode, zal Boundless Technology, naar eigen keuze en 
voor zover toegestaan door de wet: 

- Het defect repareren; 
- Het product vervangen met een productgarantie die nieuw of functioneel equivalent 

is; 
- De aankoopprijs van het apparaat terugbetalen.  

Uitsluitingen en beperkingen 
 
De beperkte garantie is alleen van toepassing op de producten vervaardigd door Boundless 
Technology LLC; die te herkennen is aan de Boundless Technology, het LLC-handelsmerk, 
de handelsnaam of het logo op het apparaat. De garantie is niet van toepassing op 
niet-grenzeloze technologie, LLC-producten. Deze garantie is niet van toepassing op (i) 
schade die is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, overstroming, 
brand, inbreuken, piraterij of andere externe oorzaken; (ii) schade veroorzaakt door het 
gebruik van het product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door 
Boundless Technology, LLC; (iii) een apparaat of onderdeel dat is aangepast om de 
functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder de schriftelijke toestemming van 
Boundless Technology; (iv) cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot deuken, 
krassen en / of gebroken plastic. 

Deze garantie is van toepassing op de oorspronkelijke eindgebruiker en niet overdraagbaar. 
Boundless Technology, LLC garanties zijn alleen van toepassing op apparaten die zijn 
aangeschaft bij geautoriseerde retailers Boundless Technology, LCC-distributeur, zoals 
Dutch-Headshop. 

Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van 
Dutch-Headshop via:  

Tel: +31 251-206 268  
Email: Info@dutch-headshop.nl  
Facebook: https://www.facebook.com/DutchHeadshop 
Twitter: https://twitter.com/dutch_headshop 
Whatsapp: 06 24 579 753 
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