
Obrigado por comprar o Coolado e-Pump! Descubra 
as inúmeras utilizações deste pequeno dispositivo e 

partilhe a sua experiência no nosso site: 
www.coolado.com.

E·PUMP MANUAL DE INSTRUÇÕES



Briquetes são feitos de pó de carvão compressados 
com amido de milho, tornando-se muito denso.
Se utilizar briquetes, o tempo de fogo será maior que 
o carvão normal e vai emitir fumi quando
acender.

Briquetes

Nós recomendamos o uso de alta qualide de carvão. 
Existe uma diferença significativa com o carvão que 
compra na mercearia. Carvão de alta qualidade são 
maiores, menos faíscas e uma temperatura mais 
estável pzra cozinhar.

Existe carvão e existe carvão

A maneira mais eficaz de iniciar o seu carvão ou 
madeira é de apontar o seu ePump na mesma direção 
que se deu inicia a ignição do fogo. Escute o "swoosh" 
e você saberá em que direção apontar o ePump.

Utilize a audição

É importante encontrar um ponto quente entre 2 
pedaços de carvão. Comece por um pedaço pequeno, 
a chama vai iniciar-se mais cedo, que permitirá 
dispersar-se para os pedaços de carvão maiores

Deixe dispersar

Não meter o tubo da ePump perto do carvão.  
O fluxo de ar é importante, por isso encontre um 
ponto quente entre 2 pedaços de carvão e concentre 
o ar nesse ponto

Importância do fluxo de ar
DICAS ÚTEIS DE FOGO

Continúe usando Coolado ePump durante 
aproximadamente 3-5 minutos en su carbón para
prepararlo a la parrilla. Gracias al flujo de aire que produce 
el ePump, acelerará el proceso de calentamiento y calentará 
el carbón.

Preparar a grelha em 3-5 minutos

Ligue o seu Coolado ePump e aponte o seu aparelho para o 
centro da pilha de carvão. Para evitar acidentes e/ou danos 
ao aparelho, deixe este a ula distância de 50 cm do fogo.

Preparar as chamas

Meta uma pedaço de papel ou madeira no centro do 
churrasco e meta carvão à sua volta e em cima. 
Alume o pedaço de papel ou madeira e espere até que 
tenha queimado um pouco o carvão.

Alume o carvão

Siga estos 3 pasos para un mejor uso cuando desee encender 
su parrilla, barbacoa o chimenea

GRELHADOS, CHURRASCOS & 
LAREIRAS
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1. Tubo 7 mm
2. Tubo 16 mm
3. Tubo extensivo de aspirador incluído

Os tubos podem ser utilizados tanto na entrada de 
deflação como na entrada de inflação.

3 TUBOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

1.
2.
3.
4.

Entrada de deflação.
Entrada de inflação.
Butão On/Off e indicador LED de nível da bateria.
Puerto micro-USB para recargar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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- ePump
- 3 Conteúdo da embalagem
- Cabo USB recarregável
- Capa de protecção

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Seguir sempre as instruções explícitas no manual ooeracional. Evitar olhar 
dentro das entradas enquanto o Coolado ePump estiver a funcionar. Manter 
as entradas sem obstruções durante o funcionamento ( o ePump pode devenir 
extremamente quente!) Mantenha a bomba longe de hulidade e água

PRECAUÇÔES

A garantia Coolado está em acordo com a lei dos EUA 
e suas regulamentações. O Coolado ePump tem um 
limite de 24 meses de garantia após z data de compra
1 mês de garantia de devolução do dinheiro (o ePump 
deve ser devolvido na sua embalagem de origem sem 
danos) Danos causados por abusos, operado de 
forma irregular, danis de água, acessórios de energia 
não recomendados não estão incluídos na garantia.
A responsabilidade do produto é limitado ao aparelho 
ePump. O Coolado não é responsável por danos 
causados a pessoas e/ou materiais.

GARANTIA

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

Conectar o cabo micro USB a entrada USB do ePump.
Conectar o cabo USB ao carregador.
Inserir o carregador nz tolada de parede ou no 
adaptador do carro.
O ePump mostrará uma luz vermelha enquanto 
estiver a carregar a bateria.
Quando o ePump estiver completamente carregado, 
a luz vai tornar-se verde.

Carregar o Coolado ePump ao máximo antes da 
primeira utilização.

O Coolado ePump com o cabo standard micro USB. 
De maneira a preservar o meio ambiente, não 
fornecemos carregador. O carregador standard de 
telemóvel pode ser usado ( verificar a voltagem)

CARREGAR A E·PUMP

Deve sempre guardar o seu ePump dentro da caixa 
protectora não só para proteger em caso de queda mas 
tambem paea manter todos os acessórios juntos.

GUARDAR O SEU  E·PUMP

Para usar o ePump como num saco vácuo, desaparafuse 
a cobertura da válvula e meto o tubo aspirador na 
entrada de deflação do seu ePump. Meta o tubo do 
ePump na válvula do saco de vácuo e assegure-se que 
não existe fuga de ar. Ligue o ePump e aspire por 
completo o ar do saco de vácuo. A válvula fechará 
automaticamente quando tiver acabado. Parafuso de 
novo a cobertura e está pronto! A sua roupa será 
diminuída el volume e protegida contra humidade, 
sujidade e cheiros.

SACO A VÁCUO PARA ROUPA
Inflação Deflação

Escolher o tubo apropriado à conexão com a 
entrada de deflação.
Meter o tubo nas válvulas de deflação.
Ligar o Coolado ePump e comece a deflação.

1.

2.
3.

Deflação:

Escolher o tubo apropriado à conexão começar a 
entrada de inflação.
Meter o tubo nas válvulas de inflação
Ligar o Coolado ePump e comece a inflação.

1.

2.
3.

Inflação:

INFLAÇÃO / DEFLAÇÃO


