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IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Please read these instructions carefully before using the appliance;
2. Check that your mains voltage accord with the nameplate on the 
appliance;
3. Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach 
of children or incompetent persons;
4. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated 
in these instructions;
5. Never use the appliance near hot surfaces;
6. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow 
to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the 
appliance;
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after 
the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return 
appliance to after sale service center of Feller, for examination ,repair or 
adjustment;
8. Never use the appliance outside and always place in a dry environment; 
9. Never use accessories which are not recommended by Feller. They could 
constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
10. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord 
cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance 
and do not bend it.
11. Stand the appliance on a table or flat surface.
12. Only use fresh(potable)and cold(moderate)water. 
13. Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the 
appliance.
14. Never touch the hot parts of the appliance. Only touch the plastic parts 
and the cup by the handle.
15. Be careful not to get burned by the steam evaporating form the coffee filter.
16. Never use the appliance if the cup shows any signs of cracks. Only use 
the cup with this appliance. Handle with care as the ceramic is very fragile.
17. Never use your coffee machine without water in it. 
18. Always attach plug to appliance first ,then plug cord into the wall outlet. 
To disconnect turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.
19. Do not use coffee machine with a damaged outlet.
20. Do not forget that the temperature of the coffee prepared is high. 
Handle with care your coffeepot to avoid any risk of splashes.
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When using electrical appliances, basic safety precautions should always be 
followed to reduce the risk of fire, electrical shock and/or personal injury.
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21. Any examination, repair, or adjustment for the appliance should be 
made by after sale service center of Feller.
22. Save this instruction for future use.
23. Never immerse the appliance in water or any other liquid.

1. Uncover the top cover and fill clean water to required level.
2. Put adequate quantity of coffee powder or tealeaves in the filter cone.
3. Place the cups on the drip plate.
4. Place the tundish with the filtercone in the tundish support.
5. Close the top cover.
6. Switch on, the indicator lamp will light up and the machine begin 
working.
7. After boiling, when no water in tank, the coffee is ready.

Input voltage........................................................................................................230 VAC
Power...........................................................................................................................450 W
Container.....................................................................................................................0.24L

1. Do not forget to remove the plug from the socket before cleaning the 
appliance.
2. Wipe outside with soft dry cloth when coffee machine is wet, never use 
metal polish.
3. The removable items should be washed in hot soapy water. Rinse them 
before Fixing.
4. Wash the filter and cups.
5. Never use a dishwasher to clean any parts from the machine.
6. Put the coffee maker in a dry and not very hot place.

You can help protect the environment! 
Please remember to respect the local 
regulations : hand in the non-working electrical
equipments to an appropriate waste disposal center

OPERATION

TECHNICAL IN FORMATION

CLEANING

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL
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1. پوشش روئی دستگاه را بردارید و مخزن را تا سطح مورد نیاز با آب تمیز پرکنید.
2. به مقدار مناسب پودرقهوه یا چای خشک در صافی مخروطی شکل بریزید.

3. فنجان ها را در صفحه ی قطران بگذارید. 
4. قیف را با صافی مخروطی شکل در تکیه گاه قیف قرار دهید.

5. روکش روئی را ببندید.
6. دستگاه را روشن کنید. در این حالت چراغ نشان گرظاهر شده و دستگاه کار خود را 

شروع خواهد کرد.
7. بعد از جوشیدن و زمانی که آبی درمخزن نباشد، در آن لحظه قهوه آماده است.

می توانید با کمک به محیط زیست از آن محافظت کنید. لطفًا به 
قوانین محلی احترام بگذارید. دس��تگاه برقی غیر قابل استفاده 

خود را به یکی از مراکز مناسب بازیافت زباله تحویل دهید.

1. فراموش نکنید قبل از تمیزکردن دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا کنید.
2. قسمت بیرونی دستگاه را با دستمال نرم و مرطوب تمیز کنید. هرگز از بّراق کننده های 

فلزی استفاده نکنید.
3. لوازم جداشونده باید در آب داغ و صابون شسته شوند. قبل از نصب مجدداً آنها را 

با آب بشوئید.
4. صافی و فنجان ها را بشوئید.

5. برای تمیزکاری لوازم دستگاه، هرگز از ماشین ظرف شوئی استفاده نکنید.
6. قهوه ساز را در محیط خشک و نه چندان گرم نگه داری کنید.

ازخطر ریزش هرگونه مایعات، دستگیره ی کتری قهوه را با دقّت بردارید.
21.  هرگونه بررسی، تعمیر یا تنظیم دستگاه باید توسط مرکز خدمات پس از فروش فلر انجام گیرد.

22. برای استفاده آینده، این دفترچه را نزد خود نگه دارید.
23. هرگز دستگاه را در آب یا هرمایع دیگر قرار ندهید.

روش استفاده

اّطالعات فنّی

روش بازيافت سازگار با محیطزيست

روش تمیزکاری

ولتاژ/ فرکانس:..............................................................240-220 ولت - 50/60 هرتز
............................................................................................................ 450 وات  توان : 
............................................................................................ 240 سی سی  حجم مخزن: 
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هشدارهاي مهم ايمني 

سی
فار

1. لطفًا قبل از استفاده از این دستگاه به دقّّت این دفترچه را بخوانید.
2. ولتاژ برق شبکه محل مورد استفاده را با ولتاژ درج شده روی دستگاه بررسی کنید.

3. زمانی که دستگاه روشن است، هرگزآن را بدون نظارت رها نکنید. دستگاه را دور از 
دسترس کودکان وافراد بی مهارت قرار دهید.

4. از این دستگاه فقط برای مصارف خانگی و به روشی که در این دفترچه ذکر می شود، 
استفاده کنید.

5. هرگز از دستگاه در مجاورت سطوح داغ استفاده نکنید.
6. زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا قصد تمیزکردن آن را دارید، دوشاخه را از پریز جدا کنید.
7. در صورتی که س��یم برق یا دوش��اخه ی دستگاه آس��یب دیده است یا دستگاه خوب 
کار نمی کند یا به طریقی آس��یب دیده اس��ت، آن را برای رس��یدگی، تعمیر یا تنظیم به 

نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر انتقال دهید.
8. هرگز از دستگاه در محیط های روباز استفاده نکنید و آن را در جای خشک نگه داری کنید.
9. هرگز از لوازم جانبی که فلر آن را توصیه نمی کند، اس��تفاده نکنید. این لوازم ممکن 

است به کاربر و دستگاه آسیب وارد کند. 
10. هرگز جریان برق دس��تگاه را با کشیدن س��یم قطع نکنید. مطمئن شوید در هنگام 

کار، سیم درهیچ حالتی آسیب نمی بیند. سیم را دور دستگاه نپیچید و آن را خم نکنید.
11. دستگاه را روی میز یا سطح صاف قرار دهید.

12. برای استفاده از دستگاه فقط آب آشامیدنی و مالیم مصرف کنید. 
13. در هنگام استفاده مطمئن شوید سیم برق با قسمت های داغ دستگاه تماس ندارد. 
14. در هنگام استفاده هرگز به قسمت های داغ دستگاه دست نزنید. و فقط با دستگیره، 

قسمت های پالستیکی و فنجان را لمس کنید.
15. مراقب باشید در تماس با بخار تبخیر شده از صافی قهوه نسوزید.

16. در صورتی که در فنجان آثار ش��کاف یا ترک خوردگی مشاهده کردید، هرگز از آن 
استفاده نکنید.

17. هرگز بدون آب از قهوه ساز استفاده نکنید.
18. برای اس��تفاده از دس��تگاه، ابتدا دو شاخه را به دس��تگاه سپس به پریز وصل کنید. 
برای قطع کردن، ابتدا همه ی دکمه ها را در وضعیّت خاموش قرار داده س��پس دوشاخه 

را از پریز جدا کنید.
19. اگر سیم دستگاه آسیب دیده است از آن استفاده نکنید.

20. فراموش نکنید که در مرحله آماده سازی، دمای قهوه ساز باال است. برای جلوگیری 
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پیش از استفاده از وسايل برقي، بايد هشدارهای اولیه ی ايمنی را مدنظر داشت: 




