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TECHNICAL DATA

Power Supply: ............................................................................ 220-240 V/50-60 Hz
Rated Power: ......................................................................................................... 350 W
Capacity: .............................................................................................................1-7 eggs
Accessories: ................................................1. Measuring Cup 2. Egg egg piercer

EB 700

Basic safety precautions should always be taken when using electrical 
appliances, including the following:
1. Read all instructions before use.
2. Check if the power supply is compatible.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or the 
product in water or any liquid.
4. Make sure all electrical connections are kept clean and dry to avoid 
accidents.
5. During use, please open the lid carefully.
6. When you are steaming the egg, the steam hole on the top of the lid 
gets very hot,be careful.
7. Always use egg boiler on a flat, sturdy, heat resistant surface.
8. Do not place egg boiler on or near a gas or electrical burner, or heated 
oven or an area with high temperature.
9. Do not use this appliance for other than intended use.
10. Close supervision is necessary when the egg boiler or any appliance is 
in use near children. This product is not intended for use by children.
11. Use extreme caution when moving appliances containing hot oil or 
other hot liquids.
12. Do not operate this appliance when the power cord or plug is damaged, 
or if it malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner, 
Return the appliance to after sale service centre of Feller for examination, 
repair, or adjustment.
13. Do not let cord hang over edge of table or counter.
14. Unplug appliance from wall outlet when not in use and before cleaning.
Always allow appliance to cool completely before putting on or taking off 
parts and before cleaning.
15. Do not use the appliance near combustible materials such as curtains 
etc.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before operating this unit,  Please read the instruction manual carefully.
This product is for household use only.
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TO CLEAN

TO OPERATE EGG BOILER

1. Unplug unit from the electrical outlet.
2. Allow the appliance to cool completely before cleaning.
3. Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
4. Wipe the body of the egg boiler clean with a damp cloth.
5. Lid and egg holder can be washed and dried with a soft cloth.
6. Dry completely with a soft cloth.
7. Do not immerse the egg boiler base, cord or plug in water at any time.

1. Before first use, remove all packaging materials and make sure items are 
received in good condition. Tear up all plastic bags as they can pose a risk 
to children. Place the egg boiler upright on a dry, sturdy and flat surface.
2. Fill the provided measuring cup with water depending on the desired 
hardness and the number of eggs, using the respective markings on the 
cup. Such as 1 for soft boiled eggs, 2 for medium boiled eggs, 3 for hard 
boiled eggs. For example, if you want 2 medium boiled eggs, fill water cup 
to the line that corresponds with the medium egg line and the number 2. 
Pour water into the water tray.
3. Place eggs on the egg holder. Place the egg holder with the eggs on the 
water tray and close the lid. 
4. Pierce the blunt end of the eggs with an egg piercer, as it prevents the 
eggs from bursting or cracking during the cooking process. Plug into the 
wall outlet and turn on by pushing the ON/OFF switch. The control light 
will illuminate.
5. When the eggs are ready, the buzzer will sound, and the light will turn 
off, but the appliance will remain on until you manually switch it off.
6. Remove the egg holder with the eggs from the water tray and hold 
them under cold water to end the boiling process. You may now serve the 
eggs. Best serve
when hot.
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ELEMENTARY DIAGRAM

NOTE: This appliance includes measuring cup with an egg 
piercer, always pierce the eggs before cooking as it prevents 
the eggs from bursting or cracking during the cooking 
process.

Egg is one of most ideal, high quality natural protein rich food. It has a lot 
of nutritional benefits.When it comes to boiling eggs, the biggest problem 
is that people can easily over-cook them, leading to a dark green color 
around the yolk, and a somewhat sulphuric taste. Now with our product 
we guarantee eggs just the way you like them.

ATTENTION: Design and Appearance of this product is solely 
owned by Feller company. It comes with different designs 
for you to choose from. We hope you find convenience in 
using our product.
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5. زمانی که تخم مرغ ها آماده شدند، زنگ به صدا درمی آید و چراغ خاموش می شود، اما 
دستگاه روشن می ماند تا شما آن را به طور دستی خاموش نمایید.

6. ظرف نگهدارنده ی تخم مرغ را از س��ینی آب برداش��ته و آن ها را زیر آب س��رد نگه 
دارید تا فرآیند طبخ خاتمه یابد. اکنون می توانید تخم مرغ ها  را ِس��رو نمایید. زمانی که 

داغ هستند، مطلوب ترین نوع ِسرو است.

توجه: این دستگاه شامل پیمانه ی اندازه گیری و یک تخم مرغ سوراخ کن 
اس��ت. همواره تخم مرغ ها را پیش از طبخ، س��وراخ نمایید تا در حین 

پخت، مانع از منفجر یا شکسته شدن تخم مرغ ها گردد.

تخم م��رغ یکی از مطلوب ترین و با کیفیت ترین غذاهای دارای پروتئین طبیعی اس��ت و 
خواص غذایی بس��یار زیادی دارد. زمانی که تخم مرغ ه��ا در آب جوش قرار می گیرند، 
بزرگ ترین مش��کلی که افراد ممکن اس��ت با آن مواجه شوند، سبزشدن قسمت اطراف 
زرده اس��ت که طعمی شبیه گوگرد دارد. اکنون ما با دستگاه خود، روشی را که مطلوب 

شماست، تضمین می کنیم.

توجه: طراحی و ظاهر این دستگاه منحصراً متعلق به شرکت فلر است. 
این دس��تگاه دارای طراحی ه��ای گوناگونی برای ش��ما و انتخاب آن 

خواهد بود. امیدواریم به راحتی از این دستگاه استفاده نمایید.
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برای تمیزکاری

برای استفاده از تخم مرغ پز

1. دوشاخه ی دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.
2. پیش از تمیزکاری، اجازه دهید دستگاه به طور کامل خنک گردد.
3. از شوینده های ساینده یا پارچه های صیقل دهنده استفاده نکنید.

4. بدنه ی تخم مرغ پز را با یک پارچه ی تمیز و مرطوب، پاک نمایید.
5. درپ��وش و نگهدارن��ده ی تخم مرغ را می توان با یک پارچه ی نرم شست و ش��و داد و 

خشک نمود.
6. دستگاه را با استفاده از یک پارچه ی نرم، به طور کامل خشک نمایید.

7. پایه ی تخم مرغ پز، س��یم برق یا دوشاخه ی دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری فرو 
نبرید.

1. پیش از استفاده، تمام لوازم بسته بندی را جدا نمایید و مطمئن شوید که تجهیزات آن 
به طور سالم دریافت شده اند. تمام کیسه های پالستیکی را باز و جدا نمایید، زیرا ممکن 
است برای کودکان ایجاد خطر کنند. تخم مرغ پز را به طور ایستاده روی سطحی خشک، 

محکم و صاف قرار دهید.
2. پیمانه ی اندازه گیری را با اس��تفاده از نش��انه های نس��بی روی آن و بر حسب میزان 
پختگی مورد نیاز و تعداد تخم مرغ ها، با آب پُر نمایید. نشانه ی 1 برای پخت تخم مرغ ها 
به صورت عس��لی، نش��انه ی 2 برای کمی بیشتر پخته ش��دن )پخت عادی تخم مرغ ( و 
نشانه ی 3 برای طبخ کامل تخم مرغ ها می باشد. برای مثال، اگر شما 2 عدد تخم مرغ و با 
طب��خ ع��ادی نیاز دارید، درون پیمانه تا خط مربوط به میزان طبخ عادی و تا عدد 2 آب 

بریزید. سپس آن مقدار آب را درون سینی آب بریزید.
3. تخم مرغ ها را درون ظرف نگهدارنده ی تخم مرغ بگذارید. س��پس آن را درون سینی 

آب قرار بدهید و درپوش را ببندید.
4. در قسمت ضخیم انتهای تخم مرغ و با استفاده از تخم مرغ سوراخ کن، روزنه ای ایجاد 
نمایید تا در طی فرآیند پخت، منفجر یا شکس��ته نش��ود. دوشاخه را به پریز برق متصل 
کنید و با فش��ار دادن دکمه ی روش��ن/خاموش، دستگاه را روش��ن نمایید. چراغ کنترل 

روشن خواهد شد.

تعمیر یا تنظیم به مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر انتقال دهید.  
13. اجازه ندهید سیم برق دستگاه از لبه ی میز یا پیشخوان آویزان گردد.

14. دستگاه را در زمان عدم استفاده یا پیش از تمیزکاری، از پریز برق جدا نمایید. همواره 
پیش از تمیزکاری، جدا نمودن یا مونتاژ )سرهم بندی(  قطعات، اجازه دهید دستگاه به طور 

کامل خنک گردد.
15. از دستگاه در نزدیکی مواد قابل اشتعال مانند پرده و ... استفاده نکنید.
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نكات ايمني

همواره در زمان استفاده از لوازم الکتریکی، باید اقدامات پیش گیرانه ی ایمنی به شرح زیر 
اجرا گردد:

1. تمام دستورالعمل ها را پیش از استفاده، مطالعه نمایید.
2. همواره سازگار بودن دستگاه را با جریان برق مصرفی، کنترل نمایید.

3. به منظور اجتناب از برق گرفتگی، سیم برق، دوشاخه یا دستگاه را در آب یا هر مایع 
دیگری فرو نبرید.

4. برای جلوگیری از بروز حوادث، مطمئن ش��وید که تمام اتصال های الکتریکی، تمیز و 
خشک هستند.

5. در زمان استفاده، لطفاً درپوش را با احتیاط باز کنید.
6. در زمان بخارپز کردن تخم مرغ، روزنه ي خروج بخار روی درپوش بسیار داغ می گردد.

احتیاط نمایید.
7. همواره تخم مرغ پز را روی سطحی صاف، محکم و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.

8. تخم مرغ پ��ز را در نزدیکی یا روی اجاق گاز ی��ا اجاق الکتریکی، اجاق حرارتی یا در 
محیطی با دمای زیاد قرار ندهید.

9. از این دستگاه برای سایر مقاصد در نظر گرفته نشده، استفاده نکنید.
10. در زمان اس��تفاده از تخم مرغ پز یا هر دس��تگاهی توسط کودکان یا در نزدیکی آن ها، 
نظارت مس��تقیم، امری ضروری است. این دس��تگاه برای استفاده توسط کودکان ساخته 

نشده است.
11. در زمان حرکت دادن دستگاه ها که حاوی روغن یا هر مایع داغ دیگری هستند، باید 

بسیار دقت نمود. 
12. زمانی که سیم برق یا دوشاخه دچار آسیب شده، در زمان عدم کارکرد مناسب دستگاه 
و افتادن یا آسیب دیدن به هر وضعیتی، از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را برای بررسی، 

داده های فنّی

...........................................................................  220-240 ولت/50-60 هرتز ولتاژ/ فرکانس:
............................................................................................................................ 350 وات توان: 
.............................................................................................................. 1 تا 7 تخم مرغ گنجایش:
2. تخم مرغ سوراخ کن لوازم جانبي: ...................................................  1. پیمانه ي اندازه گیري 

پيش از استفاده،  لطفًا دفترچه ي راهنما را به دقت بخوانيد.
این دستگاه مختص استفاده براي مصارف خانگی است.




