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PARTS NAME

IMPORTANT SAFEGUARDS

EO 092

PLEASE KEEP AND SAVE THIS BOOKLET PROPERLY.
HOUSEHOLD ONLY

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handle or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near 
children.
4. To protect against electric shock, do not place any part of the electric 
oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the 
appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return 
appliance to after sale service centre of Feller for examination, repair, or 
adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Feller may 
cause hazard or injury.
8. When operating the oven, keep at least four inches of space on all sides 
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When using an electrical appliance, basic safety precautions should 
always be followed, including the following:
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of the oven to allow for adequate air circulation.
9. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. Let it to cool 
before putting on or taking off parts, or before cleaning.
10. To disconnect, turn the control to off, then unplug the plug. Always 
hold the plug, but never pull the cord.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing 
hot oil or other hot liquids.
13. A fire may occur if the toaster-oven is covered or touching flammable 
material including curtains, draperies, walls and the like, when in operation. 
Do not store any item on top of the appliance when in operation.
14. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot greases.
15. Do not cover crumb tray or any part of the oven with metal foil. This 
may cause overheating of the oven.
16. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad 
and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
17. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a electric 
oven as they may create a fire or risk of electric shock.
18. Extreme caution should be exercised when using containers 
constructed if anything other than metal or glass.
19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, 
plastic, paper, or anything similar.
20. Do not store any materials, other than Feller’s recommended 
accessories, in this oven when not in use.
21. Always wear protective, insulated oven mitts when inserting or 
removing items from the hot oven.
22. This appliance has a tempered, safety glass door. The glass is stronger 
than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can 
break, but the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door 
surface or nicking edges. If the door has a scratch or nick, contact with 
after sale service centre of Feller before using the oven.
23. Do not use outdoors.
24. Do not use appliance for other than intended use.
25. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.
26. The temperature of the door or the outer surface may be higher when 
the appliance is working.
27.  Protect against hurt by sharp edge when action.
28. Temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is 
operating.
29. Do not rest cooking utensils or baking dishes on glass door.
30. This appliance is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
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CAUTION

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOW TO USE

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS
Before using your electric oven for the first time, be sure to:

and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 
31. Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.
32. For appliance with type Y attachment, if the supply cord is damaged, 
it must be replaced by after sale service centre of Feller in order to avoid a 
hazard.

Appliance surfaces are hot after use.Always wear protective, insulated 
oven gloves when touching hot oven or hot dishes and food, or when 
inserting or removing rack, pans or baking dishes.

If a long extension cord is used, the marked electrical rating of the 
extension cord must be at least as great as the electrical rating of the 
appliance, and the longer cord should be arranged so that it will not drape 
over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled on 
by children.  
Please read and keep this instruction handy. This instruction will help you 
to use your Electric Oven to its fullest so that you will achieve consistent, 
professional results.

1. Read all instructions included in this manual.
2. Make sure oven is unplugged and Time Knob is in the ”off” position.
3. Remove all racks and pans. Wash in hot sudsy water or in dishwasher.
4. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in oven. Plug oven into 
outlet and you are ready to use your new Electric Oven with Grill Rack and 
Food Tray.
5. It may result in smell or smoke for the first use. This is normal. It is due 
to the protective substance on heating elements, which avoids salt effects 
during shipping from factory. So it is recommended to operate oven 
dry for about 15 minutes at the first, moreover, make sure to keep good 
ventilation of the room.

TOASTING
1. Rotate the temperature knob clockwise to “Toast” position. Both the 
heating elements will work. Open the oven door and place the bread slice 
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on the Wire Rack.1 slice of bread is placed in the center of wire rack, 4 slices 
side by side. 4 slices will be lighter than 1 slice-adjust timer accordingly.

Note: Remember to first remove the food tray for even toasting result.
2. Time Setting
Turn the Time knob to the corresponding position depending on the 
bread color .Usually the time is in the range of about 3-5minutes, the more 
toasting time, the darker bread. When setting the timer dial for less than 5 
minutes, always rotate Time Knob to over 5 minutes and then rotate back 
to your desired time. This will ensure a safe and accurate timer setting. To 
interrupt the toasting process just need to turn back the Time Knob to “off” 
position. When the Time Knob has also the power supply will be cut off 
automatically.
Note: the bread may catch fire if the toasting time is setting too long. 
Close supervision is necessary during toasting and do not set the time 
too long.
GRILL (for chicken wings and drumsticks)
1. Put the food tray above the wire rack and place the food on food tray. 
Always use the food pan when grilling the food like chicken wings or 
drumstick with fat, as it can catch the dripping the food.
2. Always monitor the food at this setting to prevent overcooking. Overturn 
the food during the process or add the flavor if necessary. Always use oven 
gloves to avoid the risk of scalding.
DEFROSTING
1. Remember to put the Food pan above the wire rack when defrosting.
2. Put the food on the Food pan after removing all paper or plastic wrapping. 
The temperature should be set at 90-120oC. But it is unnecessary to preheat 
the oven. The time needed for defrosting is largely dependent on food 
weight, type and shape. If the food is thick and heavy, the temperature 
should be set at 120 oC and long time is needed. It is necessary to turn 
over the food. The oven temperature should not be set too high as this 
may cause the food to be burned. If the food can be cut easily by knife, 
the defrosting process can be ended. Always cook food promptly after 
defrosting.
BAKEING [biscuit, cake and bread]
1. Put the foods on toaster oven after about 10 minute preheating, the 
suggested temperature is about 200-230oC. Temperature and time is based 
on food type and thickness. Usually the proper temperature for baking the 
food like bread is 200oC.
2. When baking, the upper and lower heating elements will cycle on and 
off to maintain the constant temperature.
3. When baking is finished, turn the Time knob to “off” position.
4. Remove the food from the oven carefully.
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1. Before cleaning unplug the toaster oven and allow it cool completely.
2. Wash all the attachments with mid, soaped water including the wire rack 
and food tray.
3. Immerse the attachments in the water to wash them completely; do not 
use abrasive cleansers, scrubbing brushes and chemical cleaner as this will 
cause damage to the nonstick coating of food tray.
4. Use a wet and soft cloth to wipe the inner of the oven.
5. To clean the door by using a wet cloth saturated with detergent or soap.
6. Do not wipe the two metal covers of the Heating Element with brushes.
7. After cleaning the parts, install the wire rack along the slots in oven 
cavity and place the food tray on the wire rack.
8. Do not use any metal pad to clean the surfaces.

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable 
parts. Do not try to repair it yourself. Contact with after sale service centre 
of Feller if the product requires servicing.

Unplug unit, allow to cool, and clean before storing. Store Electric Oven 
in its box in a clean, dry place. Do not put any stress on the cord where it 
enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

Rated Voltage and Rated Frequency.............................220-240V ~50/60HZ
Rated Power........................................................................................700W
Electric Oven Capacity.......................................................................9Litres

CARE AND CLEANING

USE MAINTENANCE INSTRUCTIONS

TO STORE

SPECIFICATION

Note: The weight of the food which is put on the Food Tray/Grill 
Rack can not be over 1.0Kg. (just for reference)(The food can not 
concentrate on one side of the Food Tray/Grill Rack, you would better 
try you best to make the food put on the Food Tray/Grill Rack evenly.)
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ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. 
Collection of such waste separately for special treatment is 
necessary.
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7- پس از تمیز کردن قطعات، س��ینی مش��بک را درون شیار های داخلی آون گذاشته و 
سینی پخت را روی آن قرار دهید.

8- از هیچ گونه پارچه ی فلزی برای تمیز کردن سطوح استفاده نکنید.

بکار گیری دستورالعمل نگهداری 

نگهداری در انبار 

مشخصات دستگاه

بازیافت : دوست دار محیط زیست

این دس��تگاه به نگهداری اندکی نیاز دارد. در این دس��تگاه، قطعه ای که توسط مشتری 
قابل تعمیر باشد، وجود  ندارد. سعی نکنید که شخصًا دستگاه را تعمیر نمایید. چنانچه 

دستگاه نیاز تعمیر دارد با مرکز خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید.

دو شاخه را از پریز برق جدا نموده، اجازه دهید دستگاه به طور کامل خنک گردد و پیش 
از انب��ار کردن، آن را تمیز نمایید. آون الکتریکی را داخل جعبه ی خود و در مکان تمیز 
و خش��کی قرار دهید. در زمان وارد کردن دستگاه به داخل جعبه ، به سیم آن هیچ گونه 

فشاری وارد نکنید زیرا این امر باعث فرسودگی و قطع شدن آن می گردد.
    

ولتاژ و فرکانس مجاز...........................................240-220 ولت ~ 50/60 هرتز
توان مجاز......................................................................................700 وات
ظرفیت آون الکتریکی........................................................................... 9 لیتر

ای��ن محص��ول را به صورت تفکیک نش��ده در س��طل زباله های ش��هری 
نگذارید.ب��ه منظور انج��ام اقدامات الزم بر روی بعض��ی قطعات ،  آنها را 

تفکیک نمایید.
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 نگهداری و تمیزکاری دستگاه

1- پیش از تمیزکاری، دوش��اخه را از پریز برق جدا کرده و اجازه دهید دس��تگاه بطور 
کامل خنک گردد.

2- تمامی قطعات دستگاه از جمله سینی مشبک و سینی طبخ غذا را با آب ولرم و مایع 
شوینده، تمیز نمایید.

3- لوازم را درون آب فرو ببرید تا بطور کامل شس��ته ش��وند. از مواد س��اینده، برس 
های سیمی و تمیز کننده های شیمیایی استفاده نکنید زیرا آنها باعث آسیب رساندن به 

پوشش نچسب سینی پخت غذا می شوند.
4- از یک پارچه ی نرم و مرطوب  برای تمیز کردن درون آون استفاده نمایید.

5- برای تمیز کردن درب، از پارچه ای آغشته به مایع شوینده یا پاک کننده استفاده نمایید.   
6- سطوح المنت های حرارتی را با برس تمیز نکنید.

یخ زدایی :
1- همواره در زمان یخ زدایی، سینی طبخ غذا را روی سینی مشبک قرار دهید.

2- پس از برداش��تن کلیه ی پوش��ش های پالستیکی و کاغذی از غذا، آن را روی سینی 
قرار دهید. دما بایستی بین 90 تا 120 درجه سانتی گراد تنظیم شود. اما از پیش گرم کردن 
آون ضروری نیس��ت. زمان الزم برای یخ زدایی غذا به وزن، نوع و ش��کل آن بس��تگی 
دارد.اگر غذا ضخیم و سنگین است،  باید دما بر روی 120 درجه سانتی گراد تنظیم شود 
و مدت زمان زیادی نیز الزم اس��ت. بایس��تی غذا چرخانده شود.دمای  آون نباید خیلی 
باال تنظیم ش��ود زیرا ممکن اس��ت باعث سوختن غذا گردد. اگر بتوان غذا را به راحتی 
ب��ا چاقو برش داد، فرآیند یخ زدایی پایان یافته اس��ت. هم��واره غذا را بالفاصله پس از 

یخ زدایی، طبخ نمایید.
پخت )بیسکویت ، کیک و نان(:

1-  آون را ب��ه مدت 10 دقیقه و با دمای پیش��نهادی 200 الی 230 درجه س��انتی گراد 
گرم کرده س��پس م��واد غذایی را درون آن قرار دهید. دما و زم��ان مبتنی بر نوع غذا و 
ضخامت آن اس��ت. معموال دمای مناس��ب برای پخت موادغذایی مانند نان، 200 درجه 

سانتی گراد است.
2- در زمان پخت، المنت های باالیی و پایینی، روش��ن و خاموش ش��ده تا دمای پخت  

را ثابت نگه دارند.
3- پس از اتمام پخت، دکمه ی تنظیم زمان را در وضعیت “Off” قرار دهید.

4- غذا را با احتیاط از آون خارج نمایید.
توجه : وزن غذای قرار داده  شده روی سینی مشبک نبایستی بیش از 1 کیلو گرم باشد 
) فقط جهت اش��اره : نبایس��تی غذا در یک س��مت سینی انباش��ته گردد، بهتر است سعی 

نمایید غذا را بطور یکنواخت در سرتاسر سینی قرار دهید.(

جلوگیری از سوختن پوست دست، همواره از دستکش های مناسب استفاده نمایید.
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روش استفاده

4- تمامی قطعات را بطور کامل خش��ک کرده و مجدداً در آون قرار دهید. دو شاخه را 
به پریز برق متصل کرده، اکنون شما آماده خواهید بود تا از آون الکتریکی جدید خود، 

به همراه سینی مشبک کباب پز و سینی طبخ غذا استفاده نمایید.
5- در اولین اس��تفاده ممکن است دود یا بویی از دستگاه به مشام برسد.این امر طبیعی 
اس��ت. این مس��ئله به دلیل مواد محافظی است که روی المنت های حرارتی وجود دارد 
و از تاثی��ر گذاری مواد ش��یمیایی در زمان حمل از کارخان��ه جلوگیری می نماید. پس 
پیشنهاد می شود که آون را در ابتدا به مدت 15 دقیقه بطور خالی بکار بیندازید و عالوه 

برآن اطمینان حاصل فرمایید که اتاق ، دارای تهویه ی مناسبی است.
                            

برشته)تُست( کردن:
1-  دکمه ی تنظیم دما را در جهت عقربه های ساعت و در وضعیت »Toast«)برشته 
ک��ردن( قرار دهید.ه��ر دو المنت حرارتی کار خواهد ک��رد. درب آون را باز نمایید  و 
برش های نان را روی  سینی مشبک قرار دهید. یک قطعه نان در مرکز و چهار قطعه در 

اطراف قرار می گیرند . چهار قطعه نان رنگ روشن تری خواهند داشت.
توجه: به خاطر داش��ته باش��ید که در ابتدا برای یکنواخت برش��ته کردن، سینی پخت را  

خارج نمایید.
2- تنظیم زمان:

دکمه ی تنظیم زمان را بر حس��ب رنگ نان ) میزان برش��تگی ( در موقعیت مناسب قرار 
دهید.معموالً زمان در بازه ی 3 الی 5 دقیقه تنظیم می ش��ود، هرچه مدت زمان بیش��تر 
باش��د، نان نیز تیره تر )برشته تر( خواهد شد. هنگامی که زمان را کمتر از 5 دقیقه تنظیم 
می کنید ، همیش��ه دکمه ی تنظیم زمان را بیش��تر از 5 دقیقه چرخانده و س��پس آن را به 
زم��ان مطلوب خود بازگردانید.این امر باعث تنظی��م زمان بطور ایمن و مطمئن خواهد 
شد.برای قطع فرآیند برشته کردن، تنها نیاز دارید که دکمه ی تنظیم زمان را به وضعیت 
»Off« بازگردانی��د. زمانی که دکم��ه تنظیم زمان به محل اول خود باز گردد، جریان برق 

بطور خودکار قطع خواهد شد.
توجه : چنانچه زمان برش��ته کردن بسیار طوالنی باشد ، نان خواهد سوخت. برای برشته 

کردن نان، مدت زمان طوالنی تنظیم نکنید و در این حین نان را وارسی کنید.

سرخ کردن ) بال و ران جوجه (:
1- س��ینی غذا را روی س��ینی مش��بک قرار داده و قطعات غذا را روی آن قرار دهید. 
همیش��ه در زمان س��رخ کردن غذاهایی مانند بال و ران مرغ با روغن از س��ینی طبخ غذا 
استفاده نمایید زیرا این ظرف می تواند قطره های روغنی را که از غذا می چکند جمع نماید.
2- همواره در زمان سرخ کردن، غذا را وارسی کنید تا بیش از حد، سرخ نشود. چنانچه 
الزم اس��ت، غ��ذا را در حین فرآین��د برگردانید یا به آن ادویه اضاف��ه نمایید. به منظور 
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دستور العمل های زیر را به خاطر بسپارید

از این دستگاه برای سایر مقاصدی که طراحی نشده استفاده نکنید.  -24
این دستگاه مختص استفاده برای مصارف خانگی می باشد.  -25

زمانیکه دستگاه در حال کار است، دمای درب یا سطوح در دسترس ممکن است   -26
باالتر باشد.

در زمان استفاده، مراقب لبه های تیز باشید.  -27
در زمان کارکرد دستگاه، دمای سطوح بیرونی ممکن است باال باشد.  -28

لوازم آشپزی یا ظروف پخت را به درب شیشه ای تکیه ندهید.) در تمام مواقع(  -29
این دس��تگاه برای استفاده توسط افراد)کودکان( مبتال به ناتوانی جسمی، ذهنی یا   -30
حس��ی و یا کم تجربه مناسب نیست مگر اینکه مورد نظارت قرار گرفته یاآموزش داده 

شوند و مسئولیت امنیت آنها را فردی به عهده گیرد.
کودکان باید مورد نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.  -31
در دس��تگاه های گونه ی Y  )دوش��اخه ی سیم برق آنها شبیه Y - سیم برق رایانه -   -32
است( چنانچه سیم برق آسیب ببیند ، باید توسط مرکز خدمات پس از فروش فلر، تعویض 

گردد .

احتیاط

س��طوح دستگاه پس از اس��تفاده، داغ هستند. همواره  در زمان لمس سطوح  و یا ظروف 
داغ و مواد غذایی،  قرار دادن یا خارج نمودن سینی و تابه ها یا ظروف پخت، از دستکش 

های محافظ و عایق دار استفاده نمایید.

چنانچه س��یم برق بلندی استفاده می ش��ود، درازای این سیم درجه بندی شده ) از نظر 
الکتریکی ( باید به اندازه ی مناس��ب برای دستگاه باشد، و سیم بلند تر باید چنان مرتب 
گردد که بر روی میز یا پیش��خوان پخش نش��ود زیرا ممکن است توسط کودکان درهم 

پیچیده یا کشیده شود.
لطفًا این دس��تور العمل را به دقت مطالعه فرموده و مورد توجه قرار دهید . این دس��تور 
العمل ش��ما را راهنمای��ی خواهد نمود تا از آون الکتریکی خود به طور کامل اس��تفاده 

نموده و به نتایج مطلوب و مورد نظر خود دست یابید.
دستور العمل های ویژه ی مربوط به سیم برق :

برای  اولین مرتبه  استفاده  از آون الکتریکی خود، از مسائل زیراطمینان حاصل فرمایید:
1- تمام دستورالعمل های موجود در این دفترچه ی راهنما را مطالعه فرمایید.

2- مطمئن ش��وید که دس��تگاه از برق جدا اس��ت و دکمه ی تنظیم زمان در موقعیت » 
خاموش« قرار دارد.

3- تمامی س��ینی های مش��بک و تابه ها را خ��ارج نمایید.آنه��ا را در آب گرم و یا مایع 
شوینده یا درون ماشین ظرفشویی بشویید.
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خطر یا صدمه گردد.
8- در زمان استفاده از آون ، به منظور برقراری جریان کافی هوا ، بایستی  حد اقل  10 

سانتی متر پیرامون دستگاه فضای آزاد باشد.
9- قبل از تمیز کاری دس��تگاه یا در زمان عدم استفاده، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.  
پیش از بکار انداختن و یا جدا نمودن قطعات و یا تمیز کاری، اجازه دهید دستگاه خنک گردد.
به منظور جدا نمودن دس��تگاه از برق، دکمه ی روش��ن/خاموش را در وضعیت   -10
خام��وش قرار داده، س��پس دوش��اخه را از پریز برق جدا نمایید. همیش��ه بدون ایجاد 

کشیدگی در سیم ، دو شاخه را از پریز برق جدا نمایید.
دستگاه را در نزدیکی یا مجاورت گاز های گرم و یا گرم کن الکتریکی و یا درون   -11

آون گرم قرار ندهید.
در زمان جابجایی دستگاه که حاوی روغن یا سایر مایعات داغ است، بسیار دقت نمایید.  -12
چنانچه  دس��تگاه در زمان استفاده با مواد قابل اش��تعال مانند پرده، پارچه، دیوار   -13
و امثال آنها  در تماس باش��د، ممکن اس��ت باعث آتش س��وزی گردد.در زمان کارکرد 

دستگاه هیچ چیزی روی آن قرار ندهید.
در زمان خارج کردن سینی یا زدودن چربی ها بسیار دقت نمایید.  -14

س��ینی یا هر یک از قطعات آون را با فویل فلزی نپوش��انید.این امر ممکن است   -15
باعث باال رفتن بیش از حد حرارت آون گردد.

دس��تگاه را با پارچه های فلزی س��اینده  تمیز نکنید. ممکن است ذرات فلزی از   -16
پارچه جدا ش��ده و با قطعات الکتریک��ی  تماس برقرار کرده که باعث ایجاد خطر برق 

گرفتگی می شود.
لوازم آشپزی فلزی و یا مواد غذایی بزرگتر از حد معمول نبایستی در آون الکتریکی   -17

قرار گیرند زیرا ممکن است باعث آتش سوزی و یا خطر برق گرفتگی گردند.
باید در زمان استفاده از ظروف غیر شیشه ای و یا غیر فلزی بسیار احتیاط نمود.  -18

موادی از قبیل مقوا، پالستیک، کاغذ و مشابه آنها  را درون آون قرار ندهید.  -19
در زمانی که دس��تگاه مورد اس��تفاده نیس��ت، بجز لوازمی که توسط شرکت فلر   -20

پیشنهاد شده ، چیز دیگری را درون آن نگهداری نکنید.
هم��واره در زمان قرار دادن یا خارج کردن مواد از داخل آون داغ ، از دس��تکش   -21

محافظ و عایق دار استفاده نمایید.
این دس��تگاه دارای درب شیش��ه ای ایم��ن و مقاوم در برابر حرارت می باش��د.  -22
این نوع شیش��ه  از س��ایر شیش��ه ها مس��تحکم تر بوده و در برابر شکستگی، مقاومت 
بیشتری دارد. شیشه ی مقاوم شده می شکند اما تکه های آن لبه های برنده ای ندارند.
از خراش��یدن سطح درب و یا ضربه زدن به  لبه های آن اجتناب نمایید . چنانچه درب 
دارای خراش یا شکس��تگی می باش��د، قبل از استفاده با قسمت خدمات پس از فروش 

فلر تماس بگیرید.
از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.  -23
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توصیف اجزای دستگاه 

سی
فار

پیش از بکار بردن دستگاه،  این دفترچه را نزد خود حفظ نمایید.
این دستگاه فقط برای استفاده ی خانگی می باشد.

هشدارهای مهم ایمنی

1- تمام دستور العمل ها را بخوانید.
2- سطوح داغ را لمس نکرده و از دستگیره یا دکمه ها استفاده نمایید.

3- در زمان اس��تفاده ی هر گونه دس��تگاه توس��ط کودکان یا در نزدیکی آنها ، نظارت 
مستقیم ضروری است.

4- به منظور جلوگیری از برق گرفتگی ، هیچ یک از قطعات آون الکتریکی را در آب 
یا هر مایع دیگری فرو نبرید.

5- س��یم  برق را از لبه ی میز یا پیش��خوان آویزان نکرده و آن را در تماس با سطوح داغ قرار 
ندهید.

6- دس��تگاه را با سیم یا دوش��اخه ی معیوب ویا پس از کارکرد نا مناسب  یا هر گونه 
صدمه ای ، مورد استفاه قرار ندهید .دستگاه را برای بررسی ، تعمیر و یا تنظیم  به مرکز 

خدمات پس از فروش فلر انتقال دهید.
7- اس��تفاده از لوازمی که توس��ط شرکت فلر پیشنهاد نش��ده ممکن است باعث ایجاد 
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بدنه ی خارجی

همواره در زمان اس��تفاده از یک دس��تگاه الکتریکی ، اقدامات  پیش��گیرانه و ایمنی  به 
شرح زیر بایستی رعایت گردند :

دکمه ی تنظیم زمان 

المنت حرارتی
درب شیشه ای دستگیره درب

سینی غذا 

سینی مشبک
)برای کباب کردن( 

پوشش نمایشگر 
دکمه ی تنظیم حرارت 






