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 .Spinner -צרכן נכבד, אנו מודים לך שרכשת את ה 
 במוצר זה הושקעו חשיבה ותכנון רב, אנו משוכנעים

 כי עבודה לפי הוראות ההפעלה 
תפיק מהמוצר את התועלת המרבית.

מומלץ לקרוא את חוברת ההוראות לפני השימוש
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בטרם שימוש ראשוני, יש לשטוף היטב את חלקי המוצר הבאים 
במגע עם הבשר.

כדאי ללמוד את סידור המזוודה המומלץ על מנת להקל על 
סגירה קלה ונכונה לאחר השימוש.

את החצובות יש להצמיד אחת לשנייה בכיוון מנוגד, כאשר הבורג 
 של אחת ממוקם בין רגלי החצובה השנייה.

בתא האמצעי יש להניח את המזלגות כשהם מושחלים על אחד 
השיפודים, כך שגובהם יהיה מינימאלי.
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הוראות הרכבה

יש לחבר את המנוע למוט הראשון ולהדק את הבורג. הבורג 
צריך ללחוץ על החלק השטוח בציר המנוע.

לאחר חיבור המנוע למוט הראשון ניתן להבריג את שאר המוטות.
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כעת ניתן להשחיל את המזלג הראשון. חשוב לוודא שמיקום 
המזלג הינו במרחק של 20 ס"מ לפחות מהמנוע.

את הבשר יש להשחיל על גבי השיפוד ולהקפיד שיהיה מאוזן 
לצורך צלייה אופטימאלית.
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את החצובה הראשונה )1( יש להבריג לפין החיבור במנוע. 
החצובה השנייה )2( תושחל על קצה השיפוד.

ניתן לשנות את גובה המוצר באמצעות הבורג שבמרכז החצובה.

כעת ניתן להפעיל את המנוע ולוודא שהסיבוב תקין. לפי הצורך 
ניתן להדק שוב את בורג החיבור בין המנוע לשיפוד.
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הוראות השימוש
חשוב להקפיד על הרכבה נכונה של המוצר.	 

אין להרים את המוצר על ידי ידית האחיזה בלבד אלא על ידי תמיכה 	 
במנוע ובקצה השיפוד.

יש לוודא כי הבשר ממוקם מעל או בסמוך למקור החום.	 

צלייה נכונה נעשית מעל גחלים לוחשות. מומלץ להימנע מלהבות 	 
העלולות לשרוף את הבשר.

את המזלג הקרוב לידית האחיזה )מנוע( יש למקם במרחק של 20 ס"מ 	 
לפחות מידית האחיזה. 

מרחק הגחלים מהחצובה בצד ידית האחיזה יהיה לפחות 10 ס"מ.	 
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יש להקפיד כי השיפוד יהיה מאוזן על ידי שינוי גובה החצובות בהתאם.  	 
נתח מאוזן על שיפוד מאוזן יכול לשאת כ-8 ק"ג ללא מאמץ.

בשימוש על פי ההוראות, ניתן לאחוז בידית ובקצה השיפוד מבלי להיכוות 	 
בכל שלב, זאת לצורך בקרה על טמפרטורת המנוע במהלך השימוש 

והרמת המוצר בסיום.

סוללות איכותיות אמורות להספיק לכ-3 שימושים של כ-3 ק"ג בכל 	 
שימוש, אנו ממליצים להשתמש בסוללות אלקליין איכותיות )כגון דורסל( 

ולהקפיד לשאת זוג סוללות נוסף.

בגמר השימוש יש להוציא את הסוללות ולהכניסן למקומן הייעודי במזוודה.	 

לניקוי מהיר ותפעול נוח בזמן עבודה, מומלץ כי הגחלים לא יונחו בצמוד 	 
לחצובות או סביבן.

בגמר השימוש יש להקפיד לנקות את ידית האחיזה באמצעות מגבון לח 	 
בלבד.

הקפדה על הוראות אלו תבטיח תקינות המוצר למשך שנים.
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אזהרות

• יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. 	

• המוצר מכיל רכיבים חדים כגון מזלגות וקצה השיפוד. 	

• יש להשחיל את הבשר בזהירות ובעדינות על ידי אחיזה 	
בבסיס המזלג.

• בשום שלב אין להניח את המזלגות על הקרקע מחשש 	
לדריכה.

• אין להשתמש במוצר לשום צורך פרט למטרה לשמה נוצר.	

• אין להפעיל לחץ על השיפוד ואין להעמיסו יתר על המידה.	

• יש לפעול על פי כללי הבטיחות באש ולוודא כיבוי מוחלט 	
של האש בגמר השימוש.
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אחריות מוצר

חברת אל בי ספינר בע"מ )"היצרן"( מתחייבת לפי שיקול דעתה 
לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים מהמוצר אם 
יימצא פגום בגין ליקוי בחומר או בעבודת היצרן, במהלך תקופת 
האחריות המנויה מטה, ואשר נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים 

ונכונים בהתאם להוראות היצרן.

אחריות היצרן הינה כלפי הקונה המקורי בלבד, ואין היא ניתנת 
להעברה לאחר. אחריות היצרן אינה חלה במקרים הבאים:

הפגם שנמצא במוצר נגרם כתוצאה מאחסון, הובלה, טיפול, . 1
תחזוקה או כל שימוש בלתי נכון או בלתי סביר של המוצר או 

שהוזנח או נפגע מתאונה.

נעשה בו שינוי או תיקון כלשהו או טופל שלא על ידי נציג . 2
מוסמך של חברתנו.
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תקופת האחריות
אחריות על המנוע: 6 חודשים מיום הקנייה.

אחריות על גוף המוצר: 24 חודשים מיום הקנייה.

האחריות אינה מכסה:
פגיעה כתוצאה ממגע ישיר של מים עם מנוע/כפתור ההפעלה.. 1
שחיקת הברגות במוצר עקב הידוק יתר.. 2
התעקמות ציר המנוע או כשל עקב הרמה לא נכונה.. 3
סוללות ככלל וסוללות שנזלו ופגעו בגוף המנוע.. 4
פגיעה כתוצאה מנפילה או פגיעות חיצוניות אחרות.. 5
חימום יתר של המנוע עקב שימוש לא תקין.. 6
חבלה  שנוצרה כתוצאה משימוש, אחזקה ואכסון לקוי ולא סביר של . 7

המוצר.

איכות הבשר ובישולו.. 8

על  החלה  הבלעדית  האחריות  הינה  זה  אחריות  בכתב  המתוארת  האחריות 
החברה. לא תחול על החברה כל אחריות, לא ישירה ו/או עקיפה, מכל סוג שהוא 
בקשר עם המוצר או כל חלק ממנו, לרבות כל אחריות לנזקים והפסדים לא 
ישרים או עקיפים מכל סוג שהוא של הרוכש או כל צד ג'. אחריות החברה, באם 

תחול, תהיה מוגבלת בכל מקרה לעלות המוצר.
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YouTube-לנוחיותכם, קיים סרטון הדרכה מצולם ב
LB Spinner Assembly  :חפשו

)הסרטון בשפה האנגלית(

בקרו אותנו באתר:
www.lbspinner.com

Facebook-חפשו אותנו ב
L.B.Spinner Israel

Instagram-עקבו אחרינו ב
@thelbspinner




