
Bedankt voor het aanschaffen van de Coolado e-pomp!
Ontdek het eindeloze gebruik van dit kleine slimme 

apparaat en deel uw ervaring op onze website: 
www.coolado.com

E·PUMP HANDLEIDING



Meer informatie en tips?
coolado.com/learn-more/BBQ
coolado.com/learn-more/Inflate
coolado.com/learn-more/Deflate
coolado.com/learn-more/Clothing-Bag

Briketten zijn gemaakt van houtskoolpoeder 
samengeperst met maïszetmeel waardoor ze zeer 
dicht zijn. Als u briketten gebruikt is de aansteektijd 
langer dan bij gewone houtskool en deze zal bij het 
aansteken ook meer rook produceren.

Briketten

We raden aan om houtskool van hogere kwaliteit te 
gebruiken. Dit verschilt erg van de gewone houtskool 
die je in je supermarkt koopt. De brokken zijn groter, 
geven minder vonken en zorgen voor een stabielere 
bereidingstemperatuur.

Je hebt houtskool en houtskool

De beste manier om uw houtskool of houtblokken 
snel op gang te krijgen, is door de ePump na 
ontsteking steeds naar dezelfde plek in uw stapel te 
blijven richten. Luister naar de "swoosh" en je weet 
wanneer je de ePump in de juiste richting wijst.

Gebruik je oren

Richt vooral op de kleinere gloeiende stukjes 
houtskool en het vuur zal snel overslaan naar de 
grotere stukken houtskool.

Laat het verspreiden

Kom met de ePump niet te dicht bij het vuur. 
Luchtstroom is belangrijk. Probeer een afstand te 
vinden die de kolen het meest doen gloeien.

Luchtstroom is belangrijk
HANDIGE TIPS

Blijf met uw Coolado ePump ongeveer 3 tot 5 minuten op 
uw houtskool blazen om de grill klaar te maken. Dankzij de 
luchtstroom die de ePump produceert, gaat het 
aanwakkeren sneller en wordt de houtskool in een wip 
roodgloeiend.

Klaar voor gebruik binnen 3 tot 5 minuten

Zet uw Coolado ePump aan en wijs de uitlaat naar het 
gloeiende midden van uw houtskoolstapel.
Om letsel en/of schade aan de pomp te voorkomen, moet u 
de pomp te allen tijde op 50 cm van het vuur houden!

Wakker de vlammen aan

Leg een stukje papier of hout in het midden van je BBQ en 
leg er wat houtskool rond en op. Steek het stukje papier of 
hout aan en wacht tot de houtskool lichtjes begint te 
gloeien.

Het houtskool aansteken

Volg deze drie stappen voor om je grill, barbecue of vuurhaard 
aan te steken

GRILL, BBQ & VUURHAARD

321

1. 7mm opzet adapter
2. 16mm opzet adapter
3. Vacuum zak extensie adapter

De drie adapters kunnen zowel op de opblaas als 
vacuüm poort gebruikt worden

INCLUSIEF 3 MATEN ADAPTERS

1. Opblaas poort.
2. Vacuüm poort.
3. Aan/Uit knop met LED batterijstatus indicator
4. Micro-USB poort voor het opladen van de ePump
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- ePump
- 3 verschillende maten adapters
- USB oplaad kabel
- Transport en beschermhoes

DOOS INHOUD



Volg altijd de instructies zoals vermeld in deze handleiding.
Vermijd in de poorten te kijken terwijl de ePump aan is.
Houd beide poorten vrij van obstakels terwijl de ePump aan is 
(pomp kan heet worden!)
Houd de ePump uit de buurt van vocht en water.

VOORZORGSMAATREGELEN

De garantie van Coolado is in overeenstemming met 
de EU-wet- en regelgeving.
De Coolado ePump heeft een beperkte garantie van 
24 maanden na de datum van aankoop.
1 maand geld-terug-garantie (pomp moet worden 
geretourneerd, in de originele onbeschadigde 
verpakking )
Schade aan de Coolado ePump veroorzaakt door 
misbruik, abnormaal gebruik, waterschade en 
niet-geadviseerde stroomvoorzieningen, vallen niet 
onder de garantie.
De aansprakelijkheid van Coolado is ALTIJD beperkt 
tot de waarde van de luchtpomp en Coolado is niet 
aansprakelijk voor schade aan personen en / of 
eigendommen.

GARANTIE

Het is aan te raden je ePump altijd te bewaren in zijn 
beschermhuls, niet alleen om de ePump te beschermen 
tegen het vallen maar ook om alle accessoire’s bij te 
houden en te transporteren

E·PUMP BEWAREN EN BESCHERMEN

Sluit de Micro USB-kabel aan op de USB-poort van 
de ePump.
Sluit de USB-kabel aan op de lader.
Steek de lader in het stopcontact of de autoadapter.
De ePump geeft een rood lampje aan tijdens het 
laden en wanneer de ePump volledig is opgeladen, 
wordt het lampje groen.

Laadt de ePump volledig op alvorens eerst gebruik.

De ePump wordt geleverd met een standaard micro 
USB kabel. Om het milieu te sparen, voorzien wij 
geen lader. Een standaard USB lader voor mobiele 
telefoons kan worden gebruikt. 
(Controleer eerst het voltage).

DE E·PUMP OPLADEN

Om de ePump op een vacuümzak te gebruiken, schroeft 
u het deksel van de klep los en plaatst u het vacuüm 
mondstuk op de aflaatpoort van de ePump. Plaats het 
mondstuk van uw ePump op het ventiel van de 
vacuümzak en zorg ervoor dat er geen lek is. Schakel uw 
ePump in en zuig alle lucht uit de vacuümzak. De klep 
sluit automatisch wanneer u klaar bent. Schroef de 
bovenkant terug en je bent helemaal klaar! Uw kleding is 
in volume geminimaliseerd en beschermd tegen vocht, 
vuil en geuren.

VACUUM EEN KLEDING ZAK
Opblazen Aflaten

Kies een adapter en zet deze op de aflaatpoort.
Steek de ePomp met adapter in het ventiel van de 
inflatable.
Zet de ePomp aan en in een mum van tijd is je 
inflatable leeg en compact om het gemakkelijk op 
te bergen.

1.
2.

3.

To deflate:

Kies een adapter en zet deze op de opblaaspoort.
Steek de ePomp met adapter in het ventiel van de 
inflatable.
Zet de ePomp aan en in een mum van tijd kun je 
relaxen.

1.
2.

3.

Opblazen:

OPBLAZEN/AFLATEN


