Kiitos, että ostit Coolado e-pumpun!
Tutustu tämän pienen älylaitteen loputtomiin
käyttötarkoituksiin ja jaa kokemuksiasi
verkkosivustollamme:
www.coolado.com

E·PUMP KÄYTTÖOPAS

GRILLI JA TULISIJA

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Noudata näitä ohjeita sytyttääksesi tulen grilliin tai tulisijaan
helposti

- ePump-pumppu
- Kolme lisäsuutinta
- USB-latauskaapel
- Suojakotelo

Puuhiilen sytyttäminen
Laita pala paperia tai puuta keskelle grilliä sekä hiiltä sen
ympärille ja päälle. Sytytä paperi tai puu ja odota, kunnes
hiilet palavat hieman.

Liekkien herättäminen
Kytke Coolado ePump päälle ja osoita ulostulo hiilipinon
hehkuvaa keskiosaa päin.
Pidä pumppu vähintään 50 cm:n päässä tulesta välttyäksesi
loukkaantumiselta tai pumpun hajoamiselta.

Hiillosta 3–5 minuutissa
Jatka Coolado ePumpin käyttöä noin 3–5 minuuttia, jotta
hiillos on valmis. Pumpun tuottaman ilmavirran ansiosta
palamisprosessi nopeutuu ja hiili muuttuu hehkuvan
punaiseksi.

TUOTTEEN KUVAUS
1. Tyhjennysliitäntä
2. Täyttöliitäntä
3. Virtapainike ja akun LED-tilailmaisin
4. Mikro-USB-portti lataamista varten

HYÖDYLLISET TULIPALOVINKIT
Ilmavirta on tärkeä
Älä laita ePumpin suutinta liian lähelle hiiltä. Ilmavirta
on tärkeä, joten yritä löytää sopiva kahden hiilen
välinen rako ja aloita sytyttäminen siitä.
Anna tulen levitä
On tärkeää yrittää löytää sopiva kahden hiilen
välinen rako. Aloita sytyttämällä pienempi hiili.
Hehku tarttuu siitä nopeasti isompiin hiiliin.
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MUKANA KOLME SUUTINTA
Suuttimia voidaan käyttää sekä täyttöliitännässä että
tyhjennysliitännässä.
1. 7mm suutin
2. 16mm suutin
3. Tyhjiöpussin jatkosuutin
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Käytä korviasi
Saat hiilen tai puut palamaan nopeasti osoittamalla
pumppua jatkuvasti samaan kohtaan. Kuuntele
palamisen äänien varalta, niin tiedät, milloin osoitat
pumpulla oikeaan kohtaan.
On hiiltä ja sitten on hiiltä
Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia puuhiiliä,
jotka ovat isoina kappaleina. Ne toimivat huomattavasti paremmin kuin lähikaupassa myytävät
perushiilet. Ne ovat suurempia, synnyttävät vähemmän kipinöitä ja antavat vakaamman kypsennyslämpötilan.
Briketit
Briketit valmistetaan maissitärkkelyksellä puristetusta hiilijauheesta, mikä tekee niistä erittäin tiheitä. Jos
käytät brikettejä, syttymisaika on pidempi ja se
savuttaa myös enemmän.

Lisätietoja
coolado.com/learn-more/BBQ
coolado.com/learn-more/Inflate
coolado.com/learn-more/Deflate
coolado.com/learn-more/Clothing-Bag

TÄYTTÄMINEN / TYHJENTÄMINEN
Täyttäminen:
1. Valitse sopiva suutin ja liitä se täyttöliitäntään.
2. Aseta suutin täytettävän esineen venttiiliin.
3. Kytke Coolado ePump päälle aloittaaksesi
täyttämisen.
Tyhjentäminen
1. Valitse sopiva suutin ja liitä se tyhjennysliitäntään.
Aseta suutin tyhjennettävän esineen venttiiliin.
2. Kytke Coolado ePump päälle aloittaaksesi
3. tyhjentämisen.

AKUN LATAAMINEN
Coolado ePumpin mukana toimitetaan tavallinen
mikro-USB-kaapeli. Ympäristön säästämiseksi pakkaus
ei sisällä laturia. Voit käyttää lataamiseen tavallista
matkapuhelimen laturia (varmista oikea jännite).
Lataa Coolado ePump täyteen ennen ensimmäistä
käyttöä.
Liitä mikro-USB-kaapeli ePumpin USB-porttiin.
Liitä USB-kaapeli laturiin.
Kytke laturi pistorasiaan tai autosovittimeen.
ePumpin punainen valo syttyy lataamisen ilmaisemiseksi.
Kun ePump on ladattu täyteen, valo muuttuu
vihreäksi.

TAKUU

Inflating

Deflating

TYHJIÖPUSSI
Jos haluat käyttää ePumpia tyhjiöpussin tyhjentämiseen,
kierrä venttiilin korkki auki ja aseta tyhjiösuutin ePumpin
tyhjennysliitäntään. Aseta ePumpin suutin tyhjiöpussin
venttiiliin ja varmista, ettei se vuoda.
Kytke ePump päälle ja tyhjennä tyhjiöpussi. Venttiili
sulkeutuu automaattisesti, kun olet valmis. Kierrä korkki
takaisin kiinni ja olet valmis. Tyhjiöpussin käyttö
vähentää vaatteiden viemää tilaa ja suojaa niitä
kosteudelta, lialta ja hajuilta.

E·PUMPIN SÄILYTTÄMINEN
Säilytä ePump aina suojakotelossaan. Se suojaa laitetta
vaurioilta ja pitää kaikki tarvikkeet tallessa.

Coolado takuu on EU:n lainsäädännön ja määräysten
mukainen.
Coolado ePumpille myönnetään rajoitettu kahden
vuoden takuu.
Yhden kuukauden rahat takaisin -takuu (ePump on
palautettava alkuperäisessä, vahingoittumattomassa
pakkauksessa). Takuu ei kata väärinkäytöstä, epänormaalista käytöstä, vesivahingoista tai vääränlaisen
virtalähteen käytöstä johtuvia vikoja.
Cooladon vastuu rajoittuu KAIKISSA TAPAUKSISSA
ePumpin arvoon, eikä Coolado ole vastuussa henkilötai omaisuusvahingoista.

VAROTOIMENPITEET
Noudata aina tämän käyttöoppaan ohjeita. Vältä katsomasta liitäntöihin,
kun Coolado ePump on toiminnassa. Pidä kummatkin liitännät
esteettöminä käytön aikana (laite voi ylikuumentua).
Pidä pumppu poissa kosteudesta ja vedestä.

