
Tack för att du köpte Coolado e-pump!
Upptäck de oändliga användningarna av denna lilla 

smarta enhet och dela din erfarenhet på vår 
webbplats:www.coolado.com 

E·PUMP BRUKSANVISNING



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

Briketter är gjorda av kolpulver pressat med 
majsstärkelse, vilket gör dem väldigt täta. Briketternas 
tändningstid är längre och de utsöndrar mera rök.

Briketter

Vi rekommenderar att du använder stora bitar träkol i 
toppklass. De fungerar betydligt bättre än det stand-
ardkol du kan köpa i närbutiken. De är större, skapar 
inte lika mycket gnistor och avger en jämnare 
tillagningsvärme.

Det finns kol och så finns det kol

Kolet eller träbiten tänds snabbare om du ständigt 
riktar pumpen mot samma punkt. Lyssna efter 
brinnande, om du hör det vet du att du riktar pumpen 
mot rätt punkt.

Använd dina öron

Det är viktigt att du försöker hitta en lämplig springa 
mellan två kolbitar. Börja tändningen med en mindre 
kolbit. Sedan går lågan snabbt till större kolbitar.

Låt elden sprida

Placera inte ePumpen för nära kolet. Luftflödet är 
viktigt, försök hitta en springa mellan två kolbitar och 
starta tändningen där.

Luftflödet är viktigt
NYTTIGA BRANDTIPS

Fortsätt använda Coolado ePumpen i cirka 3–5 minuter 
tills kolet är färdigt. Förbränningsprocessen är snabbare 
tack vare luftflödet från pumpen och kolet blir glödande 
rött.

Bränn på i 3–5 minuter

Slå på Coolado ePump och rikta utblåset mot mitten av den 
glödande kolhögen.
 Håll pumpen minst 50 cm från elden för att undvika 
olyckor eller skador på pumpen.

Få upp en låga

Lägg en bit papper eller en träbit på mitten av grillen, strö 
kol runtom och ovanpå pappret eller träbiten. Tänd pappret 
eller träbiten och vänta tills kolet börjar brinna något.

Tända träkol

Följ dessa anvisningar för att enkelt tända eld på grillen eller 
eldstaden

GRILL OCH ELDSTAD

321

1. 7 mm munstycke
2. 16 mm munstycke
3. Vakuummunstycke

Munstyckena kan användas både för lufttömning och 
luftpåfyllning.

TRE MUNSTYCKEN MEDFÖLJER

1. Lufttömningsventil
2. Luftpåfyllningsventil
3. Strömknapp och batteriets LED-indikator
4. Micro-USB-port för laddning

BESKRIVNING
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- ePump
- Tre munstycken
- USB-laddningskabel
- Skyddslåda

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



Följ alltid instruktionerna i denna bruksanvisning. 
Undvik att titta direkt på luftanslutningarna då Coolado ePump är i drift. 
Täck inte över någon av ventilerna då Coolado ePump är i drift (enheten 
kan överhettas). 
Håll pumpen på avstånd från fukt och vatten.

FÖRVARING

Coolados garanti är i enlighet med EU:s lagstiftning 
och bestämmelser.
Coolado ePump har två års begränsad garanti.
En månads pengarna tillbaka-garanti (ePump ska 
returneras i originalförpackning utan skador). 
Garantin gäller inte vid felanvändning, onormal 
användning, vattenskador eller skador på grund av 
användning av felaktig strömkälla.
Vid VARJE FALL är Coolados ansvar begränsat till 
ePumpens värde. Coolado är inte ansvarig för skador 
på person eller egendom.

GARANTI

You should always store your ePump inside its 
protective case, 
not only to protect it from fall damage, but also to keep 
all its accessories together.

FÖRVARING

Anslut mikro-USB-kabeln till ePumpens
Anslut USB-kabeln till laddaren.Connect the USB 
cable to the charger.
Anslut laddaren till ett eluttag eller biladapter.
Den röda lampan på ePumpen tänds då laddningen 
startar.
Lampan blir grön då ePumpen är färdigladdad.

Ladda batteriet före du använder enheten för första 
gången.

En vanlig mikro-USB-kabel följer med din Coolado 
ePump. För att spara på miljön ingår inte en laddare. Du 
kan använda en vanlig laddare för en mobiltelefon (se till 
att spänningen överensstämmer).

LADDA BATTERIET

Om du vill använda ePumpen för att tömma en 
vakuumpåse ska du skruva upp ventilens kork och 
montera vakuummunstycket i ePumpens 
lufttömningsventil. Placera ePumpens munstycke i 
vakuumpåsens ventil och se till att det inte läcker.
Slå på ePumpen och töm vakuumpåsen. Ventilen stängs 
automatiskt när du är klar. Skruva tillbaka korken när du 
är färdig. Du kan använda vakuumpåsar för att utöka 
utrymmet vid klädförvaring samt skydda kläderna från 
fukt, smuts och lukt.

VAKUUMPÅSE

Uppblåsning Tömning 

Välj ett lämpligt munstycke och anslut det till 
lufttömningsventilen.
Placera munstycket i ventilen på det föremål som 
ska tömmas på luft.
Slå på Coolado ePump och börja släppa ur luften.

1.

2.

3.

Släppa ur luft

Välj ett lämpligt munstycke och anslut det till 
luftpåfyllningsventilen.
Placera munstycket i ventilen på det föremål som 
ska fyllas med luft.
Slå på Coolado ePump och börja fylla på luft.

1.

2.

3.

Fylla på luft

FYLLA PÅ LUFT / SLÄPPA UR LUFT


