Мангал мобільний-стаціонар на колесах

VULCAN
ТУ У 25.9 - 33680419 - 004:2014

VULCAN
VULCAN MAX
VULCAN PROMO

Ми вдячні Вам за вибір продукції торгової марки «MOUSSON»,
тому зробили все, щоб Ви були задоволені нашим виробом
Керівництво з експлуатації містить відомості, необхідні для ознайомлення з
призначенням виробу, правилами догляду, технічними характеристиками,
інструкцією зі складання даного виробу, вимогами безпеки при експлуатації та
зберігання мангала.
НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ. Покупець повинен уважно ознайомитися і
дотримуватися вказівок правил експлуатації виробу. Виробник
знімає з себе будь-яку відповідальність при неналежному
використанні мангала.
Дана інструкція зберігається протягом всього часу експлуатації мангала.
Конструкція мангалів постійно вдосконалюється, тому можливі незначні
розбіжності між конструкцією Вашого мангалу та інструкцією з експлуатації, які
жодним чином не впливають на технічні характеристики, безпеку експлуатації
та споживчі властивості.
Виробник залишає за собою право модифікації виробу, внесення змін в
конструкцію без погодження та повідомлення замовника.

Виробник торгової марки «MOUSSON» гарантує нормальну роботу виробу
протягом 12 місяців з дня продажу через роздрібну торгову мережу, при умові
дотримання споживачем правил транспортування, зберігання та експлуатації.
При відсутності позначки про дату продажу, гарантійний термін
обчислюється з моменту виготовлення. У випадку появи недоліків виробу з
вини виробника протягом гарантійного терміну, споживач має право
гарантійного обслуговування в сервісних центрах, адреси яких вказані в
гарантійному талоні.

2

Мангал мобільний-стаціонар
на колесах Vulcan призначений
для приготування їжі на відкритому
полум’ї з використанням деревного
вугілля.
Габарити Vulcan/Vulcan MAX:
довжина – 930/1300мм, ширина 325мм, висота – 850мм; жаровня:
довжина – 625мм, ширина –
325мм, глибина – 230 мм.
Жаровня мангалу виготовлена
з жаростійкої вуглецевої сталі
товщиною 2 і 3мм, що забезпечує
захист від прогорання та термічних
деформацій.
Використання
екологічного
декоративного
захисного
оксидного
покриття
надає привабливий вигляд та
запобігає корозії.
Каркас мангалу виготовлений
з сталевої труби діаметром 25 мм,
товщиною стінки 1,2мм.
Шампури
виготовлені
з
високоякісної
харчової
нержавіючої сталі марки AISI 304
товщиною - 1,5 мм. V-подібна
форма
шампура
забезпечує
достатню міцність і підвищує
стійкість до деформації згину.
Відстань між насічками для
шампурів 6 см, що дає вам змогу
готувати шматки м яса більшого
розміру.
Разом з мангалом Vulcan MAX
в комплектацію входить захисна
накидка-чохол
з
цупкої
водонепроникної
тканини,
яка
захистить мангал від впливу
зовнішнього
середовища
в
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моменти, коли Ви ним не
користуєтесь.
Решітка-гриль
розміром
800×300мм,
з
легованої
корозієстійкої жаростійкої харчової
нержавіючої
сталі,
діаметром
прутка
6мм
з
дерев'яними
ручками.
На
боковинах
жаровні
передбачені спеціальні отвори
для
використання
шампуравертила з можливістю дворівневої
фіксації. Бокова панель з легкістю
знімається, що забезпечує вільний
доступ до вугілля.
Конструкція мангалу дозволяє
розмістити
решітку-гриль
горизонтально в п’яти положеннях
на потрібній відстані від жару в
мангалі, а також можливість
встановлення
решітки-гриль
вертикально, з використанням
вертела з дворівневою фіксацією.
По обидві сторони мангалу
Vulcan MAX / Vulcan PROMO
встановлені дерев'яні поличкипідставки розміром 315×230 мм.
Мангал Vulcan / Vulcan MAX
обладнаний
колесами
із
надміцного
АБС-пластику,
які
роблять
його
надзвичайно
мобільним
та
зручним
у
використанні.
Такий мангал стане гордістю
для Вас, і Ви з легкістю можете
приготувати
найвишуканіші
кулінарні шедеври. Готувати на
ньому
просто
суцільне
задоволення.
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НАЙМЕНУВАННЯ

VULCAN

VULCAN
PROMO

VULCAN
MAX

Решітка-гриль – 1 шт.

Ручка мангала – 2 шт.

Решітка опорна – 1 шт.

Стійка транспортна
(права і ліва) – 2 шт.

Стійка опорна – 2 шт.

Вставка передня – 1 шт.

Вставка задня – 1 шт.

Дно мангала – 1 шт.
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Боковина мангала
(права і ліва) – 2 шт.

Накидка-чохол – 1 шт.

Шампур S4 – 10 шт.

Ручка мангала – 2 шт.
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Болт М6х12 – 6 шт.

Гайка М6 – 4 шт.

Болт М6х35 – 4 шт.

Гайка ковпачкова М6 – 10 шт.

Болт М6х60 – 4 шт.

Заглушка М6

VULCAN (8 шт.)
VULCAN MAX (16 шт.)
VULCAN PROMO (16 шт.)

Перед початком
комплектацію виробу!

складання

мангалу

обов’язково

перевірте

При зборці і подальшому обслуговуванні мангалу необхідний гайковий
ключ № 10, який не входить в комплектацію.
Увага! Попереднє складання мангалу слід провести без повної
затяжки різьбових з'єднань. Остаточну затяжку виконати після
перевірки правильності виконання зборки.
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Недотримання заходів обережності і правил безпеки при
використанні даного мангала може призвести до серйозних травм,
опіків, або пошкодження майна внаслідок пожежі.
Дотримання правил безпеки, викладених в цій інструкції, є обов'язковою
вимогою при використанні, очищенні та зберіганні мангала. Для отримання
додаткових відомостей, інструкцій з експлуатації і т.д. зверніться до виробника.
Встановіть на безпечну поверхню. В якості палива використовуйте тільки
тверді горючі матеріали, такі як сухе дерево або деревне вугілля. Одноразова
порція палива не повинна перевищувати 4,0 кг.
Не готуйте, доки паливо не обвуглиться!
Не підпускайте до мангалу дітей і домашніх тварин!
Зберігайте рідини для розпалювання та інші
розведення вогню в недоступних для дітей місцях!

матеріали

для

Забороняється експлуатація мангала поблизу легкозаймистих,
летючих і вибухонебезпечних речовин, а також в місцях, де
знаходяться, або можуть знаходитися бензин, розчинники, пилові
частинки або хімікати, властивості яких невідомі.
Порядок розпалювання. Покладіть паливо на дно мангала і підпаліть його за
допомогою відповідного засобу для розпалювання, призначеного для мангала
(наприклад, рідини для розпалювання вугілля або паливних брикетів). Не
приступайте до смаження, доки над вугіллям не утвориться відчутній шар
тепла.
Перше використання. Перед смаженням на мангалі спершу розпаліть паливо,
почекайте, доки вугілля розгориться, потім зачекайте ще не менше 30 хвилин.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використайте мангал всередині приміщення
або в замкнутому просторі, оскільки існує небезпека скупчення
чадного газу!
Мангал нагрівається, тому не намагайтеся перемістити його під час
використання.
ОБЕРЕЖНО! Не використовуйте спирт або бензин для
розпалювання! Для розпалювання використовуйте тільки ті
пристосування, які відповідають Європейським Стандартам для
запальних пристосувань (EN 1860-3)!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час використання не підпускайте близько до мангала
дітей і домашніх тварин. Забороняється залишати без нагляду тліюче вугілля,
або гарячу золу після використання мангала. Завжди тримаєте під рукою відро
з водою, або інші засоби пожежогасіння на випадок пожежі!
Після використання. Очистку мангалу проводити від попелу тільки після того,
як усе вугілля згасне і мангал повністю охолоне.
Забороняється очищати, переміщати, або здійснювати інші операції з
мангалом, до його повного охолодження. Після кожного використання,
видаляйте вугілля та золу з мангала після його повного охолодження.
Пам'ятайте, мангал остигає дуже повільно!
Очищення. Шампур можна очистити щіткою для шампурів або промивати в
мильній воді. Після очищення змащуйте шампурі рослинною олією.
Зберігайте мангал в сухому місці і виконуйте регулярне чищення. Перед
тривалим зберіганням ретельно очистіть мангал і зберігайте його в приміщенні.
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МАНГАЛ МОБІЛЬНИЙ - СТАЦІОНАР НА КОЛЕСАХ
ВИГОТОВЛЕНО ЗГІДНО ТУ У 25.9-33680419-004:2014

VULCAN

VULCAN PROMO

Дата виготовлення

Найменування

«

»

торгівельної

VULCAN MAX
20

р.

201

р.

організації,

штамп магазину

Дата продажу

«

»

Підпис продавця

АДРЕСА ВИРОБНИКА:
ТОВ «САЮЗ»
вул. Поліська, 3
м. Тернопіль, 46000 Україна
тел./факс: (0352) 52-21-02
mousson.com.ua

