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imPORtant saFeguaRDs

When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed, including the following:
1. Read all the instructions.

2. The metal blade, disc attachments are very sharp, always 
take care when handling them, especially when removing 
them from the bowl and when cleaning.

3. To protect against risk of electrical shock do not put appliance in water 
or any other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children
Never allow a child to use this product.
5. Unplug from the socket when not in use, before putting on or taking off 
attachments, and before cleaning,
6. Avoid touching moving parts. Keep hands, hair, clothing as well as 
spatulas and other utensils away from processor tools during operation, to 
prevent personal injury and/or damage to the appliance. Never put your 
fingers into the feed tube, always use the food pusher.
7. Do not operate any appliance with a damaged lead or plug, or after an 
appliance has malfunctioned or has been dropped or damaged in any way. 
Contact with after sale service centre of Feller for advice on examination 
repair or electrical or mechanical adjustment.
8. The use of attachments or tools not recommended or sold by Feller may 
cause fire electric shock or injury. 
9. Do not use outdoors. 
10. Do not let the mains lead overhang the edge of the table or work-top, 
or touch hot surfaces. 
11. Never immerse the processor body in water or any other liquid all tools 
and attachments should be removed before cleaning.
12. Do not place the appliance on or near a hot gas or electrical hob or in 
a heated oven. 
13. Processor time and periods do not exceed the manual recommended. 
14. When using the processor do not remove the lid until the blade has 
stopped rotating. 
15. Always remove the accessory before emptying the processor bowl of 
its contents. 
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When using electrical appliance, basic safety precautions should always be 
followed including the following:
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1   how to adjust the time:
when the system in power, the LCD and the 
LCD light are all bright, At that time ,the timer 
in LCD show 12:00 (H:M), you can press “+”or“-
”key to adjust it to current time, which will 
show in the LCD, Then press star/stop key to 
enter it. ( Fig.1)

2   Function of the speed keys:
“+” There are 10 speed when you press “+” 
key for 10 times, press it once the speed will 
increase a speed. (for example, if current 
spend show speed 5, when you press it, it will 
show speed 6) .
“-” There are the same 10 speed when you 
press “-” for 10 times, But press it once the 
speed will reduce a speed, (for example, If 
current speed shows speed 5 ,when you press 
it once ,it will show speed 4) (Fig. 2)

3

LOW:
when press it, it will show speed 3, which to be 
speed 3 that in the “+” or ”-”key.(Fig. 3)

instRuctiOn abOut the cOntROl Panel

16. Should the mains lead of the appliance need replacing do not attempt 
this repair yourself as special tools are required contact with after sale 
service centre of Feller. 
17. The sound pressure level under normal operating conditions is less 
than 85dB(A).
18. Switch off the appliance before changing accessories or approaching 
parts which move in use
19. Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.

2

Fig. 1

Fig. 2

HI:
when press it ,it will show speed 10 ,which to 
be speed 10 that in the “+” or ”-” key. ( Fig. 4)
Pulse:
To press the pulse key, the appliance will 
run precedence at speed 10 including it is 
running at others speed which is selected by 
others key. (Fig. 5)

4   time key 

  note: It is not effectual to operate it
         when the appliance is working.

a. To press it once, the light which be marked 
15 will bright. To press it once again the lights 
which are marked 15 and 30 are all bright. 
when the key is pressed for four times ,the 
four lights are all bright .at that time ,to press 
it once the light which be marked 60 will go 
out .for twice ,marked 60 and marked 45 are 
all go out ,until the four lights are all go out.

b. You can set the time or the speed key first. 
But system will to be count time from the 
appliance start to run. when running ,the 
timer light will go out in turn. (Fig. 6)

Fig. 6

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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setting up 
Using the following instructions, assemble 
the food processor as follows. 

1. Put the housing cap on the housing, and 
turn it clockwise. (Fig. 8)
 
2. Drop the processing bowl onto the base 
assembly by rotating the bowl clockwise 
until you hear a click ensure the all two 
interlocks on the bowl engage with the base 
unit. (Fig. 9) 

3. The blades and disc holder can now be 
placed into the bowl refer to fitting and 
using the tools section which follows place 
food into the processor. 

4. Holding the cover by the feed tube fit 
the cover by rotating clockwise firmly until 
the cover bowl and the base unit interlock. 
(Fig.10) 

hOw tO use        

sPeciFicatiOns

•  speed control
•  start/stop                                                                           “+ “speed1 to speed10
•  low: speed3                                                                    “-“ speed10 to speed 1
•  Hi: speed10        
•  Auto stop time control                                                              (15s ,30s, 45s, 60s)
•  Power ................................................................................................................. 1000 W
•  Frequency ............................................................................ 220-240 V  AC / 50 Hz  

1. blender stopper
2. blender lid
3. blender jar (1.5 L Max.)
4. housing cap
5. housing
6. pushing cup
7. pusher (a)
8. bowl lid 
9. bowl (1.5 L Max.)
10. blade shaft (a)
11. cutter
12. dough blade

13. “S” blade
14. coarse shredder
15. coarse slicer
       (you have no 14.15 parts)
16. fine slicer
17. fine shredder
18. French fry cutter
19. spatula 

PaRts name

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

17
16
15
14

13

12

11

18
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 15

Fig. 14

Fig. 13

5. Before plugging the processor in ensure that the bowl and cover are 
fitted correctly. (the machine will not operate if the assembly is incorrect) 

6. Select recommended speed control All tools which are fitted within the processor 
bowl must be firmly connected to the 
hexagonal drive shaft in the center of the 
processor bowl always adjust the tools until 
you are sure that they are correctly fitted. 

metal and plastic blades 
1. With the processor bowl already fitted place 
the blade over the hexagonal drive shaft of the 
processor lightly turn the tool until it engages 
onto the drive and the blades are close to the 
bottom of the bowl and level. (Fig.13)

2. Holding the over by the feed tube fit the 
cover by rotating clockwise ensure that the 
safety interlock has clicked into place. (Fig.14) 

slicing, and grating plates
1.With the processor bowl already fitted, place 
the slicing or grating plates into the plate 
holding disc the plates should be placed into 
the disc as shown and clicked into place. (will 
only fit one way) (Fig.15)

2. Place the plate holding disc onto the shaft. 
(with the thinner end at the top) onto the 
central drive shaft of the bowl and check that it 
is firmly fixed in place. (Fig. 16)

3. Holding the cover by the feed tube fit the 
cover by rotating clockwise ensure that the 
safety interlocks have clicked into place. (see 
setting up the processor)
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hOw tO use

1. The throat can be used to add liquid and 

solid ingredients. (Fig.11)

2. Use the pusher to push ingredients 

through the throat. (Fig.12)

3. You can also use the pusher to close the 

throat while the appliance is running to 

prevent dust or drops of liquid from escaping 

through the throat.

Fitting anD using the tOOls

Fig. 16
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Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21

1. The opening in the lid can be used to add ingredients while the appliance 
is running. To do so, remove the stopper from the lid.

2. It may be necessary to switch off the appliance from time to time to 
remove pieces of food slicking to the inside of the blender jar.

3. Switch off the appliance and unplug it.

4. Remove the stopper and the lid.

5. Remove pieces slicking to the inside of the blender jar with a soft spatula. 
Keep the spatula at a safe distance from the knives

6. when remove the blender jar from the housing first. You should turn the 
lid clockwise. (Fig. 22)

7. Turn the blender jar anti-clockwise. Take out the blender jar (Fig. 23)

8. Turn the lid anti-clockwise. (Fig 24)

tiPs

Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24

Fig. 17

  important

1. The appliance can be used with or without the blender attached to 
the housing. If you use the appliance without the blender, the appliance 
will not function if the protective cover has not been screwed onto the 
attaching hole for the blender:
2. Before use: do not put the main plug in the socket until you have 
attached the blender jar and the protective cover in the correct way.
3. After use: unplug the appliance before you remove the blender jar from 
the housing.
4. Do not fill the blender jar with ingredients that are hotter than 800c.
5. To prevent spilling, do not put more than 1.5 liters of liquid in the 
blender jar.
6. Never remove the lid while the blender is running.

 notice: Always remove the lid from the blender jar before 
mounting and dismounting the blender jar.

  Function

The blender can be used for pureeing very finely and for blending. It can 
be used for e.g. soups, sauces, milk shakes, baby food, vegetables, fruit thin 
batter, puree, etc. if necessary, cut solid ingredients into smaller pieces 
before you put them in the blender.

blenDeR

hOw tO use the blenDeR
1. Remove the housing cap. (Fig. 17)

2. Mount the blender jar onto the attaching 
hole and turn it clockwise until it is firmly fixed. 
(Fig. 18)

3. Press the lid into place and turn it clockwise 
into it is firmly fixed. (Fig. 19)

4. Put the ingredients in the blender jar. (Fig. 20)

5. Attach the stopper by pressing it down. (Fig. 
21)

6. Switch on the appliance by sitting the speed 
control to the recommended speed.
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1. Unplug the processor.
2. Remove the processor bowl cover by turning anti-clockwise
3. Carefully remove the blade/disc and shaft/ citrus juicer remember the 
metal tools are very sharp.
4. Unlock and remove the processor bowl.

1. The metal blade can be used for chopping meat fish vegetables cheese 
etc setting the speed to manual show.
2. For coarse chopping, use the pulse button for a few seconds and monitor 
food texture, do not time exceed 2 sec.
3. For coarse chopping, use the pulse button for a few seconds and monitor 
food texture
4. Pre-cut larger pieces to make them fit into the feed tube when chopping 
hard foods (e.g. meat, cheese) cut into 1 inch / 2.5 cm cubes.
5. For grating plane food horizontally into the feed tube for slicing place 
the food vertically

• Pull the mains plug out of the socket.
• Let the appliance cool down for 15 minutes.
• Switch on the appliance again.

Dismantling aFteR use

geneRal hints

iF YOuR aPPliance suDDenlY stOPs Running

note
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Chopping

Blending

Pureeing

Mixing

Kneading Bread dough

Whisking

Drying

Slicing

Shredding

Vagetables, cheese, 
fruits, potato

Vegetables, cheese, 
fruits, chocolate

500 g

500 g

800 g

400 g

1 bunch

700 g

more than 
1500 ml

500 g

1 Kg

Meat

Cheese

Fruites & vegetables

Choclate

Fresh herbs

Soups & drinks

Cooked vegetables 
& poato, fruits

Pastry, scones

Cakes (totall weight)

flour: 900 g

water: 540 g

Egg whites

Cream

6 eggs

650 ml

400 g frondent

Max. Vol. FunctionFood

Do not exceed recommended maximum volumes

ReFeRence table

Metal
blade

Dough
blade

Whisk

Spin
Drying

Slicing
blade

Shredding
blade

15-20 Sec.

20 Sec.

15-20 Sec.

30 Sec.

30 Sec.

1 min Max.

1 min Max.

Pulse

2-5

3-5

4

2

7

7-9

3-10

7-10

7-10

8-10

2-10

4-6

1-2 min.

40-45 sec.

Pulse

3-7

3-7

Pulse gives control over 
Texture, ideal For coarse 

Chopping

Increase time for finer food

Max. Vol. : Weigh of flour
+5 min rest, 

Do not over  process.

Min.: 3, Max.: 6

Do not over process

Max. Vol. : Weigh of flour

Tool Time SpeedNotes

Do not process for loger than recommended time.
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جدول مرجع

سرعت  مدت زمان  عملکرد        وسیله                   نکات  مواد غذایی      بیشترین مقدار حجم 

تیغه ی فلزی

هم زن خمیر

تیغه های 
چیپس کن

تیغه های برش

هم زن مایعات

قهوه آسیاب 
کن

ُخرد کردن

ترکیب کردن

پوره کردن

مخلوط کردن

ورز دادن خمیر نان

چیپس کردن

خرد کردن در اندازه های باریک

مخلوط کردن مایعات

پودرکردن

سبزیجات، پنیر، 
سیب زمینی، میوه

سبزیجات، پنیر، میوه، 
شکالت

سفیده ی تخم مرغ
خامه

دانه های قهوه

6 عدد
650 میلی لیتر

35 گرم

2-1 دقیقه
50-40 ثانیه

30 ثانیه

20-15 ثانیه

20 ثانیه

20-15 ثانیه

30 ثانیه

حداکثر 1 دقیقه
حداکثر 1 دقیقه

Pulse

2-5
3-5

4
2

7
7-9

3-10

7-10

7-10

2-10
4-6

Pulse

8-10

3-7
3-7

500 گرم
500 گرم
800 گرم
400 گرم
یک دسته

700 گرم
بیش از 1500 

میلی لیتر
500 گرم
1 کیلوگرم

گوشت
پنیر

سبزیجات و میوه ها
شکالت

سبزیجات تازه

سوپ ها و نوشیدنی ها
سبزیجات و 

سیب زمینی پخته،  میوه
شیرینی و کلوچه

کیک ها

900 گرم آرد
540 گرم آب

Pulse باع��ث کنترل کردن حالت 
مواد غذایی می شود، این سرعت 
ب��رای خردک��ردن در اندازه های 

بزرگ تر مناسب است. 

مدت زمان را ب��رای ببریزتر خرد 
کردن مواد غذایی افزایش دهید.

با توجه به وزن آرد و نیز 5 دقیقه 
اس��تراحت دادن به دستگاه، بیش 

از حد از دستگاه استفاده نکنید.

حداقل 3 و حداکثر 6 
مواد را روی هم انباشته نکنید.

بیشترین حجم : وزن آرد

مقدار مواد غذایی نباید بیش از حداکثر میزان پیشنهادی باشد.بیش از زمان های پیشنهادی، از دستگاه استفاده نکنید.
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کفگیر را در فاصله ای مطمئن از تیغه ها نگه دارید.
6. در زمان برداش��تن مخزن از روی دس��تگاه، ابتدا باید درپوش را در جهت چرخش 

عقربه های ساعت بچرخانید.)شکل22(
7. مخزن را در خالف جهت چرخش عقربه های س��اعت بچرخانید و آن را جدا کنید. 

)شکل 23(
8. درپوش را در خالف جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید.)شکل 24( 

1. تیغه ی فلزی برای خرد کردن گوش��ت، ماهی، س��بزیجات، پنیر و مواد غذایی مشابه، 
قابل استفاده است که باید از بیشترین مقدار سرعت استفاده نمود.

2. ب��رای خردکردن مواد غذایی به اندازه های کوچک تر، مدت زمان عملکرد را افزایش 
دهید.

3. برای خردکردن مواد غذایی در اندازه های بزرگ، دکمه ی Pulse )چرخش لحظه ای با 
حداکثر سرعت( را به مدت چند ثانیه فشار داده و وضعیت مواد غذایی را مشاهده کنید.
4. در زمان خردکردن مواد غذایی مانند گوش��ت و پنیر که کمی س��خت هستند، از قبل 
آنه��ا را به اندازه های 2/5 س��انتی متری برش دهید تا ب��رای ورود به لوله ی مواد غذایی 

مناسب شوند.
5. برای آس��یاب کردن، مواد غذایی را به صورت افقی و برای چیپس کردن، به صورت 

عمودی وارد لوله ی مواد غذایی کنید.

شکل 22 شکل 23 شکل 24

نکات عمومي

1. دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
2. با چرخاندن پوشش کاسه بر خالف جهت عقربه های ساعت، آن را جدا کنید.

3. به دقت تیغه/صفحه و محور آب میوه گیری را جدا نموده و به خاطر داشته باشید که 

جداسازی قطعات، پس از استفاده

• دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
• اجازه دهید دستگاه به مدت 15 دقیقه به طور خنک گردد.

• دستگاه را مجدداً روشن کنید. 

چنانچه دستگاه شما ناگهان از کار افتاد

قطعات فلزی بسیار تیز و برنده هستند.
4. کاسه را از وضعیت قفل، خارج کرده و جدا نمایید.
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مخلوط کن

  مهم

1. دستگاه با اتصال مخلوط کن به بدنه یا بدون آن، قابل استفاده است. اگر دستگاه را بدون 
مخلوط کن استفاده کنید، اگر پوشش محافظ روی مخلوط کن قرار نگرفته باشد، دستگاه کار 

نخواهد کرد.

2. پیش از استفاده: تا زمانی که مخزن و پوشش محافظ را به درستی نصب نکرده اید، دوشاخه 
را به پریز برق متصل نکنید.

3. پس از استفاده: قبل از آنکه مخزن را از خارج کنید، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.

4. درون مخزن از موادی که دمای بیشتر از 80 درجه ی سانتی گراد دارند استفاده نکنید.
5

. ب��ه منظور جلوگیری از بیرون ریختن مواد غذایی، بی��ش از 1/5 لیتر مایعات درون مخزن 
نریزید.

6. در زمان کارکرد مخلوط کن، هرگز درپوش را بر ندارید.

 تذکر: همواره درپوش را پیش از نصب یا جدا کردن مخزن دستگاه، بلند 
کنید.

  عملکرد
دستگاه می تواند برای خرد کردن مواد غذایی در اندازه ی بسیار کوچک یا برای پوره کردن آنها 
بکار رود. این دستگاه برای تهیه ی تخم مرغ، سوپ ها، سس ها، میلک شیک ها، غذای کودک، 
س��بزیجات، قطعات کوچک میوه، پوره کردن و ...و در صورت لزوم برای خرد کردن مواد 

خشک به قطعات کوچک تر، پیش از ریختن آنها درون مخلوط کن استفاده می شود.

شکل17

شکل 18

شکل19 شکل 20 شکل 21

چگونگی استفاده از مخلوط کن

1. درپوش دستگاه را جدا کنید. )شکل 17(

2. پوش��ش را ب��ه کمک لوله ی ورود م��واد غذایی در 
جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا مطمئن 
ش��وید کاس��ه و پایه به هم متصل شده و قفل شده اند. 

)شکل 18(
3. پوشش محافظ را بلند کنید. )شکل 19(

4. مخزن دستگاه را در محل مخصوص آن نصب کرده 
و در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا در 

محل خود محکم شود.)شکل 20(

5. کالهک را در محل خود فشار داده و عکس جهت 
چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا در محل خود 

محکم شود.)شکل 21(

6. با تنظیم سرعت پیشنهاد شده، دستگاه را روشن کنید.

1. کالهک درپوش برای اضافه کردن مواد غذایی در زمان عملکرد دستگاه است. برای 
این منظور، کالهک را از درپوش جدا کنید.

2. ممکن است نیاز باشد برای جدا کردن مواد غذایی چسبیده به دیواره ی داخلی ظرف 
مخلوط کن، دستگاه را هر چند وقت یک بار خاموش کنید.

3. دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
4. کالهک و درپوش آن را جدا کنید.

5. مواد غذایی موجود در مخزن دستگاه را با استفاده از یک کفگیر نرم، برطرف نمایید.

نکات
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چگونگی استفاده

1. می توان ب��رای اضافه کردن م��واد غذایی مایع یا 
جام��د از لوله ی مخصوص روی دس��تگاه اس��تفاده 

نمود. )شکل 11(

2. برای فش��ار دادن مواد غذایی به درون دستگاه، از 
وسیله ی مخصوص آن استفاده نمایید. )شکل 12(

3. همچنین می توانید وس��یله ی فوق را داخل دهانه 
قرار دهید تا مانع از ورود غبار به داخل دستگاه و یا 
بیرون ریختن قطرات مواد مایع به بیرون از دس��تگاه 

شود.

تمام لوازم که روی کاس��ه ی دس��تگاه نصب شده اند 
باید به طور محکم روی محور شش ضلعی و در مرکز 
کاس��ه قرارگیرند. همواره از به درس��تی نصب شدن 

آنها اطمینان حاصل کنید.

تيغه های پالستيکی و فلزی
1. تیغه که قباًل در کاس��ه و روی محور شش ضلعی 
ق��رار گرفته را به آرامی بچرخانید تا با محور، درگیر 
ش��ده و در نزدیکی انتهای کاس��ه و به طور هم سطح 

قرارگیرد. )شکل 13(

2. پوشش را به کمک لوله ی ورود مواد غذایی 
در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا 
مطمئن شوید قفل ایمنی در محل خود قرار گرفته 

است. )شکل 14(

صفحات چيپس کردن و رنده کردن
1. پس از نصب کاس��ه ی دستگاه، تیغه ی چیپس کن 
یا تیغه ی دیگری را درون صفحه ی برش قرار دهید. 
تیغه ها بای��د همانند تصویر، نصب ش��ده و در محل 
خود قرارگیرند. )تنه��ا در یک جهت قرار می گیرد( 

)شکل 15(

نصب و استفاده از لوازم جانبی 4. پوشش را به کمک لوله ی ورود مواد غذایی در جهت 
چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا کاسه و پایه در 

یکدیگر قفل شوند. )شکل 10(

5. پیش از اتصال دوش��اخه به پریز برق، مطمئن شوید 
که کاسه و پوش��ش به طور صحیح در جای خود قرار 
گرفته اند )دس��تگاه اگر به درس��تی مونتاژ نشود، عمل 

نخواهد کرد(

6. سرعت پیشنهادی را انتخاب نمایید.

شکل 10

شکل 11

شکل 12

شکل 15

شکل 14

شکل 13

شکل 16

2. نگه دارن��ده ی تیغه را روی مح��ور تیغه )b( و در 
مرک��ز ظرف، به طور محکم نصب نمایید. )قس��مت 

انتهایی باریک تر، باال قرار می گیرد.( )شکل 16(

3. پوش��ش را به کم��ک لوله ی ورود م��واد غذایی 
در جه��ت چرخش عقربه های س��اعت بچرخانید تا 
مطمئن ش��وید قفل ایمن��ی در محل خود قرار گرفته 
اس��ت. )قس��مت مربوط به آماده س��ازی دستگاه را 

بخوانید.(
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نام قطعات

1. کالهک مخلوط کن
2. درپوش مخلوط کن

3. مخزن مخلوط کن )1/5 لیتر(
4. درپوش بدنه

5. بدنه
6. پیمانه ی وسیله ی فشار دادن مواد 

غذایی به درون دستگاه
7. وسیله ی فشار دادن مواد غذایی به 

درون دستگاه )الف(
8. درپوش کاسه

9. کاسه )1/5 لیتر(
10. محور تیغه

11. تیغه
12. همزن خمیر

13. تیغه ی S شکل
14. رنده ی درشت

15. چیپس کن درشت
16. چیپس کن در اندازه ی ریز

17. رنده ی ریز
18. تیغه ی آسیاب سیب زمینی

19. کفگیر

با اس��تفاده از دس��تورالعمل های زیر، غذاساز را مونتاژ 
)سرهم بندی( کنید.

1. پوش��ش محافظ را روی بدنه قرار دهید و آن را در 
جهت چرخش عقربه های ساعت، بچرخانید. )شکل 8(

2. با چرخاندن کاس��ه ی غذاس��از در جهت چرخش 
عقربه های س��اعت، آن را در پایه قرار دهید و با شنیدن 
صدایی ش��بیه کلیک، مطمئن شوید که آنها در یکدیگر 

قفل شده اند. )شکل 9(

3. اکن��ون می توان تیغه ه��ا و نگه دارنده ی صفحه را بر 
حس��ب نوع مواد غذایی که باید اس��تفاده شوند، درون 

کاسه قرار داد.

آماده به کار کردن

مشخصات

کنترل سرعت
.......................................................... »+« افزایش سرعت از 1 تا 10   ● آغاز/ توقف:
........................................ »-« کاهش سرعت از 10 تا 1   ● LOW )آهسته(: سرعت 3
HI )سریع(: سرعت 10   ●

............................ )15، 30، 45 و 60 ثانیه(   ● کنترل زمان و توقف آن بطور خودکار
................................................................ 1000 وات، ولتاژ 240-220 ولت   ● توان:
●   AC فرکانس:............................................................................................. 50 هرتز

شکل 8

شکل 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

17
16
15
14

13

12

11

18
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راهنمایی پيرامون صفحه ی کنترل

13. از این دس��تگاه برای مقادیر زمانی طوالنی تر از مقدار پیش��نهاد شده در دفترچه ی 
راهنما استفاده نکنید.

14. در زمان استفاده از دستگاه، درپوش را تا زمان متوقف شدن تیغه، بلند نکنید.
15. همواره پیش از خالی کردن محتویات دستگاه، لوازم موجود در آن را جدا کنید.

16. چنانچه باید س��یم برق دس��تگاه تعویض گردد، خودتان س��عی در تعمیر آن نکنید 
زیرا لوازم مخصوصی برای این امر نیاز اس��ت. با مرکز خدمات پس از فروش ش��رکت 

فلرتماس بگیرید.
17. صدای دستگاه در زمان عملکرد با شرایط عادی کمتر از 85 دسی بل است.

18. پیش از تعویض لوازم دس��تگاه یا نزدیک ش��دن به قطعات در حال کار، دستگاه را 
خاموش کنید.

19. چنانچه صافی چرخان آسیب دید، از دستگاه استفاده نکنید.

1  چگونگی تنظيم زمان
 LCD ،زمانی که سیس��تم به جریان برق متصل ش��ده
و چ��راغ آن روش��ن اس��ت و تایم��ر )زمان س��نج( 
12:00)ساعت و دقیقه( روی LCD نشان داده می شود. 
می توانید با فش��ار دادن »+« ی��ا »-« ، زمان جاری را 
تنظی��م نمایید که این مقدار روی صفحه نمایش داده 
می ش��ود. س��پس برای ورود به این مرحله، دکمه ی 

start/stop )آغاز/توقف( را فشار دهید. )شکل 1(

2  عملکرد دکمه های کنترل سرعت
با 10 مرتبه فشار دادن دکمه ی »+«، 10 میزان سرعت 
موجود خواهد بود. با یک بار فش��ار دادن این دکمه، 
س��رعت را افزایش خواهی��د داد.)برای مث��ال، اگر 
س��رعت فعلی با عدد 5 نمایش داده شود، با یک بار 

فشار دادن دکمه، سرعت 6 نشان داده می شود.(
با 10 مرتبه فشار دادن دکمه ی »-«، 10 میزان سرعت، 
مش��ابه مقادیر ف��وق موجود خواهد ب��ود. با یک بار 
فشار دادن این دکمه، سرعت را افزایش خواهید داد. 
)برای مثال، اگر س��رعت فعلی با عدد 5 نمایش داده 
شود، با یک بار فشار دادن دکمه، سرعت 4 نشان داده 

می شود.( )شکل 2(

3
LOW )آهسته(: با فشار دادن این دکمه، سرعت 3 را 
نش��ان خواهدداد که همان سرعت سوم در »+« یا »-« 

است. )شکل 3(

HI )سریع(: با فش��ار دادن این دکمه، سرعت 10 را 
نشان خواهد داد که همان سرعت دهم در »+« یا »-« 

است. )شکل 4(

Pulse )چرخش لحظه ای(: با فش��ار دادن این دکمه، 
دس��تگاه با سرعت 10 ش��روع به کار خواهد کرد و 
اگر س��رعت دیگری انتخاب ش��ود، با همان سرعت 

خواهد چرخید. )شکل 5(

4  دکمه ی تنظيم ساعت

  توجه: در زمان عملکرد دستگاه، فشار دادن
       این دکمه موثر نخواهد بود.

الف( با یک بار فشار دادن این دکمه، 15 نمایش داده 
می ش��ود. با فشار دادن مجدد دکمه، 15 و 30 روشن 
می ش��وند. اگر دکمه 4 مرتبه فشار داده شود، 4 چراغ 
روش��ن خواهند ش��د. در همان زمان، با فشار دادن 
دکمه عدد 60 خاموش خواهد ش��د. ب��رای بار دوم، 
60 و 45 خاموش می ش��وند تا زمانیکه تمام چراغ ها 

خاموش شوند.   

ب( می توانید زمان یا س��رعت را از ابتدا تنظیم کنید. 
اما سیستم، زمان را پس از شروع بکار کردن دستگاه 
محاس��به می کن��د. در زمان عملکرد دس��تگاه، چراغ 

تایمر )زمان سنج( خاموش خواهد شد. )شکل 6(
شکل 6

شکل 1

شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5
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نکات ایمنی مهم

سی
فار

FP 1000

پيش از اس��تفاده از وس��ایل برقي، هشدارهاي ایمني اوليه به شرح زیر  را باید در 
نظر داشت: 

در زمان به کار بردن دستگاه های برقی، موارد پیشگیرانه ی ایمنی اولیه، به شرح زیر باید 
رعایت گردند:

1. تمام دستورالعمل ها را بخوانید.

2. تیغ��ه ی فلزی و صفحه ی همراه آن بس��یار تیز هس��تند. همواره در 
زمان اس��تفاده از آنها، به ویژه خارج کردن آنها از کاس��ه و نیز در زمان 

تمیزکاری، بسیار دقت نمایید.

3. ب��ه منظور جلوگی��ری از خطر برق گرفتگی، هرگز دس��تگاه را درون آب یا هر مایع 
دیگری فرو نبرید.

4. در زمان استفاده از دستگاه در نزدیکی کودکان، نظارت دقیق امری ضروری است.
 هرگز اجازه ندهید کودکان از این دستگاه استفاده نمایند.

5. زمانی که دس��تگاه استفاده نمی شود، پیش از نصب کردن لوازم یا برداشتن آنها و نیز 
پیش از تمیزکاری، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.

6. از لم��س کردن قطعات در ح��ال حرکت، خودداری نمایید. دس��ت ها، مو، لباس و 
لوازمی مانند کفگیر و سایر لوازم باید در زمان عملکرد دستگاه، دور از آن باشند تا مانع 
از صدمه ی فردی یا خسارت دیدن دستگاه گردد. هیچ گاه انگشتان خود را درون لوله ی 

ورود مواد غذایی نبرده و همواره از وسیله ی مخصوص آن استفاده نمایید.
7. از هیچ دس��تگاهی با سیم برق یا دوشاخه ی آس��یب دیده یا پس از کارکرد نامناسب 
دس��تگاه یا افتادن آن و یا هر گونه آس��یب دیدگی، استفاده نکنید. برای بررسی، تعمیر یا 
تنظیم الکتریکی یا مکانیکی با مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر تماس بگیرید.

8. اس��تفاده از لوازمی که توسط ش��رکت فلر پیشنهاد نشده یا فروخته نمی شود، ممکن 
است باعث بروز برق گرفتگی یا ایجاد صدمه گردد.        

9. از این دستگاه در فضای آزاد استفاده نکنید.
10. اجازه ندهید که سیم برق ازلبه ی میز یا پیشخوان آویزان شده یا در تماس با سطوح 

داغ قرار گیرد.
11. هی��چ گاه بدنه ی دس��تگاه را درون آب یا هر مایع دیگ��ری فرو نبرید. تمام لوازم و 

ابزارها باید پیش از تمیزکاری، از دستگاه جدا شوند.
12. دستگاه را در برابر یا نزدیکی گازهای قابل اشتعال یا روی اجاق الکتریکی یا اجاق 

گرم قرارندهید.

مهم




