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IMPORTTANT SAFEGUARDS
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Before operating this unit,  Please read the instruction manual carefully.
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1. Read all instructions.

2. Check whether the voltage indicated on base of the citrus fruit press is 

the same as the voltage in your home. 

3. This citrus press is switch on by pressing the fruit down onto the cone.

4. Do not turn the appliance for periods in excess of 10 minutes.

5. Wash the removable parts immediately after use (not in dishwasher) as 

dried fruit pulp can be difficult to remove.

6. To protect against risk of electrical shock, the motor casing supply cord 

and plug should never be immersed in water but cleaned with a damp 

cloth.

7. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near 

children.

8. Unplug from outlet when not in use, before putting off parts and 

before cleaning. 

9. Do not operated any appliance with a damaged cord or after the 

appliance malfunction, or is dropped or damaged in any manner. Return 

appliance to after sale service center of feller for examination, repair, or 

electrical or mechanical adjustment.

10. Do not let cord hung over edge of table or counter.

11. Do not use outdoors.

12. Avoid contacting moving parts.

13. The use of attachments not recommended or sold by feller may cause 

fire, electrical shock or injury.

14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by after sale service 

center of feller in order on avoid a hazard.
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CONNECTION TO THE MAINS

1. LID
2. CONE
3. FILTER 
4. UPPER BODY 
5. LOWER BODY 

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.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL
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توصيف اجزا 

1. درپوش 
2. سری مخروطی شکل

3. صافی 
4. قسمت باالی بدنه 
5. قسمت پايينی بدنه 
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دورانداختن دستگاه مطابق با اصول زیست محيطي 

شما مي توانيد به حفاظت از محيط زيست کمک کنيد!
لطفًا به مقررات محلي توجه کنيد. وس��ايل برق��ي دورانداختني را به مراکز 

ويژه ی  جمع آوري اين دستگاه ها تحويل دهيد. 
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هشدارهای ایمنی

سی
فار

پیش از به کار بردن این دستگاه، لطفاً دفترچه ی دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید.
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1. تمامي دس��تورالعمل ها را بخوانيد. 
2. ببينيد که ولتاژ برق مصرفي تان با ولتاژ درج ش��ده در برچس��ب مشخصات دستگاه 

يکي باش��د. 
3. اين دس��تگاه با فش��اردادن ميوه بر روي س��ري مخروطي ش��کل به کار مي افتد. 

4. دس��تگاه را بيش از 10 دقيقه به کار نيندازيد. 
5. بالفاصله پس از اس��تفاده اجزاي جداش��دني دس��تگاه را بش��وييد )نه در ماش��ين 

ظرف ش��ويي(؛ زيرا تفاله ی  خشک ش��ده ميوه به س��ختي زدوده مي ش��ود. 
6. براي محافظت در برابر خطر برق گرفتگي، محفظه ی موتور، س��يم برق و دوشاخه 

را در آب ف��رو نبري��د،      ب��ا پارچ��ه اي ن��م دار آنه��ا را تمي��ز کني��د. 
7. هنگام اس��تفاده در حضور کودکان يا به وس��يله ی آنان، نظارت دقيق شما ضروري 

است. 
8. هنگام��ي که از دس��تگاه اس��تفاده نمي  کنيد، پيش از جداکردن قطع��ات يا پيش از 

تميزکاري، دوش��اخه را از پريز برق جدا نماييد. 
9. دس��تگاهي را که س��يم برق آن آسيب ديده يا در صورت هرگونه نقص عملکرد يا 
ضربه ديدن، به کار نيندازيد. دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش فلر انتقال دهيد 

ت��ا   آن   را   تعمي��ر ي��ا  تنظي��م  نمايي��د. 
10. نگذاريد س��يم برق از لبه ی ميز يا س��طح کار آويزان ش��ود. 

11. در بيرون منزل از دس��تگاه اس��تفاده نکنيد. 
12. از تماس با اجزاي متحرک دس��تگاه بپرهيزيد. 

13. اس��تفاده از قطعاتي که مورد تأييد فلر نباش��ند، ممکن اس��ت سبب آتش سوزي، 
برق گرفتگي يا زخمي ش��دن ش��وند. 

14. اگر س��يم برق دستگاه آسيب ديده است، آن را برای تعمير به مرکز خدمات پس 
از ف��روش   فل��ر  انتق��ال   دهي��د. 




