


INSTRUCTION FOR USE

1. Check that the power supply voltage corresponds to that shown on the 
appliance.
2. Do not place the appliance near the hot source or in a hot oven, as 
serious damage could result.
3. Never leave the appliance in operation unattached. Keep away from 
children.
4. Do not use the appliance if the appliance or the cord is damaged, or the 
appliance  has fallen or shows visible damage or does not work properly.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by Feller in order to 
avoid a hazard.
6. Burns can occur by touching the hot surface of the appliance, the hot 
water, the steam or the food.
7. Never immerse the appliance in water.
8. Do not move the appliance when it is full of liquid or hot foods.
9. Do not touch the appliance when it is steaming and use oven gloves to 
remove the lid, rice bowl and steam baskets.
10. Always unplug the appliance immediately after use , when moving it or 
prior to any cleaning or maintenance.

1. Using warm water and washing up liquid, wash all the removable parts 
and the inside of the water tank, rinse and dry.
2. Place the base unit on a stable surface, put the turbo ring around the 
heating element (the largest side on the bottom).
3. Pour the fresh water directly into the water tank up to the maximum 
level.
4. Place the food in the basket.
5. Place the baskets on the top of the juice collector, and put the lid on.
6. Plug in and set the time for recommended cooking times, the buzzer 1
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When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be 
followed including the following:
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rings and the indicator light on , steam cooking has begun.
7.Check the water level by looking the exterior water level indicator, if 
necessary, add water from the side of juice collector during cooking.
8. After the setting time is over, the buzzer rings and the end of cooking.
9. You can reheat the food, carefully if there is any more water.
10. Remove the lid, place the basket(s) on the plate.
11. Unplug the appliance, let it cool completely before cleaning.
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DESCRIPTION

 ELECTRO-PANEL OPERATION

Plug the appliance in, the display showing the clock and the 
logo of food:  (apple) /  (carrot) /  (fish) / (rice) 

(chicken) /  (egg), which indicates an standby mode.

Adjusting the clock
Press the ‘PROG’ button about 2 seconds in the standby mode, then the 
clock will flash and you can press the ‘’ or ‘’ button to adjust the clock, 
press the ‘PROG’ button again or wait for 10 seconds , the adjusting mode 
will be exited.

Cooking immediately
1. Press the ‘MENU’ button in the standby mode to enter the mode of 
selecting food, the last time selected food will flash automatically and 
showing the recommended cooking time. you can press the ‘’ or ‘’ 
button to select another food. 
2. Press again the ‘  ’ button and now enter the cooking status, the 
indicator light on and the display showing the logo of ‘  ’ / food / cooking 
time Or you can ignore the step 1, press the ‘  ’ button enter the cooking 
status directly, the indicator light on and the display showing the logo of 

 /  cooking time ”45” .
3. you can press the ‘’ or ‘’ button to change the cooking time(max 90 
mins) During cooking, after the setting time is over , the steam cooker will 
enter the keeping warm status, the logo of ‘ ’ will show on the display 
together with the clock. you can press the ‘ ’ to cancel the keeping warm 

1. Lid                          
2. Rice bowl (1L capacity)
3. Steam basket No.3
4. Steam basket No.2         
5.Steam basket No.1       
6. Juice collector                
7. Removable turbo ring  
8. Inside water level indicator

9. Heating element
10. Water tank (1 hour 
continuous use )
11. Exterior water level indicator
12. Display 
13. Indicator light 
14.touch Buttons
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status and return to standby mode, the indicator light off.
4. During cooking, you can press the ‘  ’ button to pause, the indicator 
light will flash. press the ‘ ’ button again to resume, press ‘PROG’ button 
or press ‘MENU’ button, or do nothing for a period of 2 minutes, This will 
cancel the cooking status and return to the standby mode, the indicator 
light off.

4

NOTE: When water is insufficient during cooking or keeping 
warm status, the steam cooker will automatically stop 
working and the buzzer will ringing for 10 seconds return 
to the standby mode.

1.  Press the ‘PROG’ button in the standby mode to enter the reservation 
setting mode, the ’PROG’ logo will flash on the display with the default 
reservation time also on it. Press the ‘’ or ‘’ button to set your reservation 
time(max 24 hours).
2. Press the ‘PROG’ button again to show the cooking time “45”, and a 
flashing ‘PROG’ logo, you can press the ‘’ or ‘’ button to set your cooking 
time.
3. Press the ‘PROG’ button once more to enter the reservation status, and 
the ‘PROG’ logo and the clock will show on the display. When it reaches the 
reservation time, the steam cooker will begin the reserved cooking.
4. You can press the ‘PROG’ button to cancel the reservation status and 
return to the standby mode.

1. Empty the water tank and clean it with a damp cloth.
2. All the other removable parts can be put in the dishwasher.
3. Descale the appliance every 8 times.
4. Position the turbo ring upside down around the heating element(the 
largest side on the upper). Fill the water tank with cold water up to “MAX” 
level, fill the inside of the turbo ring with white vinegar to the same level. 
Do not heat up (to avoid the descaling odour).Leave overnight to descale. 
Rinse out the inside of water tank with warm water several times.

COOKING RESERVATION

CLEANING AND MAINTENANCE
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5. Stack the baskets one to the other following No.1 into No.2, then 
together into No.3. Put the rice bowl into the steam basket No.1. At last 
place the baskets on the juice collector and put lid over them all.

5
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سینه مرغ با 
حداکثر 39-44 450 گرم استخوان 

سینه ها را از رویه  گوشتي شان در سبد 
بگذارید، بخاردهي کنید تا عصاره آن 

خارج شود

 ران و بال مرغ
 بخاردهي کنید تا عصاره آن حداکثر 30 تا 45034 گرم  )با استخوان( 

خارج شود. 

هات داگ ها را سوراخ سوراخ کنید و به متوسط 8 تا 12 تا 24 گرم هات داگ 
طور مرتب در سبد بچینید. 

سوسیس را سوراخ سوراخ کنید و به متوسط 10 تا 14 تا 12 گرم سوسیس نیم پز 
طور مرتب در سبد بچینید.
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برنج/ حبوبات/ پاستا 

يک برنج سفید 
حداکثر 33 تا 37فنجان 

یک فنجان برنج را با یک و نیم فنجان 
آب در کاسه اي بریزید و ادویه دلخواه 

را به آن اضافه نمایید. 

يک قهوه اي 
حداکثر 40 تا 44فنجان 

یک فنجان برنج را با یک و نیم فنجان 
آب در کاسه اي بریزید و ادویه دلخواه 

را به آن اضافه نمایید.

يک جو 
حداکثر 40 تا 44فنجان 

یک فنجان برنج را با یک و نیم فنجان 
آب در کاسه اي بریزید و ادویه دلخواه 

را به آن اضافه نمایید.

يک پاستا 
حداکثر 38 تا 42 فنجان 

یک فنجان برنج را با یک و نیم فنجان 
آب در کاسه اي بریزید و ادویه دلخواه 

را به آن اضافه نمایید.

به ترتیب در سبد بچینید. متوسط 16 تا 20 تا 12 عدد تخم مرغ پخته 

به ترتیب در سبد بچینید. متوسط 8 تا 15 تا 12 عدد تخم مرغ عسلي 

 فیله ها را به طور مرتب در سبد متوسط 18 تا 22 450 گرم فیله ماهي 
بچینید و بپزید. 

حدوداً 1 استیک ماهي 
 فیله ها را به طور مرتب در سبد متوسط 23 تا 27 کيلوگرم 

بچینید و بپزید.

با ادویه دلخواه و کره در ظرفي قرار متوسط 22 تا 26 450 گرم ماهي آب پز 
داده و آن را با فویل بپوشانید. 

يک حبوبات 
فنجان 

60 تا 120 
)با توجه 
به نوع 

حبوبات( 

یک قاشق حبوبات را در یک و نیم 
 قاشق در ظرف برنج، آب 

بریزید و بپزید. 

سینه مرغ، بدون 
20 تا 45024 گرم استخوان 

بین سطوح 
متوسط و 
حداکثر 

سینه ها را از رویه  گوشتي شان در سبد 
بگذارید، بخاردهي کنید تا عصاره آن 

خارج شود. 
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16 تا 45020 گرم سبزیجات یخ زده 
بین سطوح 
متوسط و 

حداکثر
به صورت یک دست درون سبد بچینید.

به صورت یک دست درون سبد بچینید.متوسط 16 تا 45020 گرم گل کلم 

 هر کدام را به قطعات کوچک تر متوسط 17 تا 45021 گرم کرفس 
برش دهید. 

در هر سبد بالل 
 پوسته را جدا کنید و درون حداکثر 28 تا 32شش عدد 

سبد بگذارید. 

به صورت یک دست درون سبد بچینید.متوسط 11 تا 15 450 گرم قارچ  )درسته( 

به صورت یک دست درون سبد بچینید.متوسط 18 تا 45022 گرم بامیه 

به صورت یک دست درون سبد بچینید. متوسط 12 تا 45016 گرم پیاز خردشده 

به صورت یکدست در سبد بچینید.متوسط 10 تا 45014 گرم زردک 

به صورت یکدست در سبد بچینید.متوسط 12 تا 45016 گرم نخود سبز 

به صورت یکدست در سبد بچینید. متوسط 12 تا 45016 گرم فلفل سبز یا قرمز 

با چنگال آنها را سوراخ کنید. حداکثر 38 تا 45042 گرم سیب زمیني 

شلغم بیاباني 
28 تا 45032 گرم )روغني( 

بین سطوح 
متوسط و 
حداکثر 

برش دهید و به طور یکدست روي 
سبد بچینید. 

برش دهید و به طور یکدست روي متوسط 10 تا 14 450 گرم اسفناج 
سبد بچینید.

برش دهید و روي سبد بچینید. متوسط 14 تا 18 450 گرم کدو سبز 

برش دهید و روي سبد بچینید. متوسط 20 تا 45024 گرم شلغم 
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جدول اّطالعات بخارپزي

این مدت زمان هاي بخارپزی براي س��بد پاییني دستگاهِ بخارپز با گنجایش هاي ذکرشده 
در جدول زیر، تنظیم شده اند. 

اگر براي پخت مواد، از چندین س��بد استفاده مي کنید یا مقادیر زیادي از مواد غذایي را 
در س��بدها قرار مي دهید،  باید زمان بخار پزی را افزایش دهید. میزان آب درون دستگاه، 
ه��م ثابت نمي ماند، براي آگاهي از می��زان آب مورد نیاز براي مدت زمان هاي بخارپزی 

پیشنهادي، به جدول زیر مراجعه نمایید. 
توّجه: همیشه در هنگام بخارپزی، از سیني جمع آورِی چّکه استفاده نمایید. 

مقدارسبزیجات تازه
زمان 

تقریبي 
)دقیقه(

آماده کردنسطح  آب

کنگر فرنگي 
حداکثر 30 تا 434 عدد )آرتیشو( درسته 

ساقه را تمیز کنید، برگ هاي بیروني را 
جدا کنید. به اندازه 2/5 سانتي متر سر 

آن را بشکافید. 

به صورت یک دست درون سبد بچینید. متوسط 13 تا 45017 گرم مارچوبه 

به صورت یک دست درون سبد بچینید.متوسط 16 تا 45020 گرم لوبیا سبز/ روغني 

به صورت یک دست درون سبد بچینید.متوسط24 تا 45028 گرم چغندر 

به صورت یک دست درون سبد بچینید.متوسط 16 تا 45020 گرم کلم بروکلي 

20 تا 45024 گرم کلم بروکسل 
بین سطوح  
متوسط و 
حد اکثر 

برگ هاي بیرونی را جدا کنید و 
به صورت یک دست درون سبد بچینید. 

23 تا 27يک عدد کلم 
بین سطوح 
متوسط و 

حداکثر
کلم را به 4 تّکه ی مساوي تقسیم کنید. 

هویج )درسته یا 
25 تا 45029 گرم خردشده( 

بین  
سطوح 

متوسط و 
حداکثر

به صورت یک دست درون سبد بچینید. 
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از پيش تنظيم کردن زمان آغاز پخت

تميزکاري و نگه داري 

نکته: اگر در طول عملیات پخت یا عملیات گرم نگه داش��تن غذا، آِب 
درون مخزن از میزان الزم کم تر شود، عملکرد دستگاه به طور خودکار 
قطع و پیام شنیداری به مدت 10 ثانیه پخش شده، سپس دستگاه وارد 

حالت آماده به کار)STANDBY( خواهد شد.

 »PROG« 1. ب��رای از پیش تنظیم ک��ردن زمان آغازِ پخت، در حال��ت آماده به کار، دکمه ی
را بزنید؛ نماد »PROG«، آغاز به چش��مک زدن می کند و پیش فرض دس��تگاه برای زمان 
آغاز پخِت از پیش تنظیم ش��ده نیز، بر روی نمایش��گر نش��ان داده می ش��ود. برای تغییِر 
 زمان پیش فرض و وارد کردن زمان آغاز پخِت جدید )حداکثر 24 س��اعت(، دکمه های

’یا ‘را فشار دهید. 
2. دوب��اره دکم��ه ی »PROG«را بزنی��د تا مدت زم��ان عملیات پخ��ت »45« بر روی 
 نمایشگر پدیدار شود، برای تغییر آن و تنظیم مدت زمان پخِت مورد نیاز، باید دکمه های

’یا‘ را بزنید.
3. برای ورود به حالت آغاز پخِت از پیش تنظیم ش��ده، یک بار دیگر دکمه ی »PROG«را 
بزنید، نماد »PROG« و نیز ساعِت جاری بر روی نمایشگر نشان داده می شوند. هنگامی که 
زمان آغاز پخِت از پیش تنظیم ش��ده فرا برسد، دستگاه عملیات پخت از پیش تنظیم شده را 

آغاز خواهد کرد.
4. می توانی��د ب��رای خ��روج از حالت از پیش تنظیم ک��ردِن زمان آغاز پخ��ت،  دکمه ی 

»PROG«را بزنید و وارد حالِت آماده به کار)STANDBY( شوید.

1. مخزن آب را تخلیه کرده و آن را با پارچه اي نم دار تمیز کنید. 
2. تمامي اجزاي جداشدني دستگاه را مي توان در ماشین ظرف شویي شست. 

3. پس از هر 8 بار استفاده از دستگاه، باید آن را رسوب زدایي نمایید. 
4. حلقة توربو را به صورت وارونه به دور المنت گرمایش��ي نصب کنید؛ درون مخزن تا 
میزان حداکثر، آِب سرد ریخته و به همان میزان درون حلقة توربو، سرکة سفید بریزید؛ 
براي پرهیز از پخش ش��دِن بوي ناخوشایند رس��وب زدایي، نباید این مواد را گرم کنید، 
بگذارید به همین صورت در طول ش��ب در دس��تگاه بمانند؛ فق��ط در طول این مدت، 

چندین بار با آب گرم درون مخزن را آب کشی نمایید. 
5. س��بدها را به ترتیب ش��ماره )1 و 2 و 3( بر روي هم سوار کنید و ظرف برنج را هم 
در سبد شمارة 1 قرار دهید؛ در پایان، سبدها را بر روي سیني جمع آورِی چّکه گذاشته 

و درپوش دستگاه را در جایش و بر روی همه ی آن ها بگذارید. 
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کار با صفحة کنترل الکترونيکي 

دوش��اخه را به پریز برق بزنید، نمایش��گر س��اعِت جاری و نماد ماده ی غذایی را 
نمایش می دهد :  )سیب(،  )هویج(،  )ماهی(،  )برنج(،  
)مرغ(،    )تخم مرغ(، این امر نش��ان  می دهد که دس��تگاه در حالت آماده به کار 

است.

تنظيم ساعت
در حالت آماده به کار)STANDBY(، دکمه ی »PROG« را به مدت 2 ثانیه فشار دهید؛ نماد 
ساعت بر روی نمایشگر آغاز به چشمک زدن می کند و شما می توانید با زدن دکمه های  
’ یا ‘ ’ساعت را تنظیم نمایید؛ دکمه ی »PROG« را دوباره بزنید یا 10 ثانیه منتظر 

بمانید تا دستگاه از حالت تنظیم کردن خارج شود.

پخت سريع
1. هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار می باشد، برای انتخاب ماده ی غذایی، دکمه ی 
»MENU« را بزنی��د؛ آخری��ن ماده ی غذایِی انتخاب ش��ده، به صورت خ��ودکار آغاز به 
چشمک زدن کرده و زماِن پخت انتخابی نمایش داده می شود. می توانید با زدن دکمه های  

’ یا ‘  یک ماده ی غذایی دیگر را انتخاب نمایید.
2. دکمه ی  را بزنید و حالت پخت را وارد نمایید، چراغ نش��انگر دس��تگاه روش��ن 
ش��ده و نمایش��گر نماد  / ماده ی غذایی/ زمان پخت را نشان می دهد ) یا می توانید 
مرحله ی نخس��ت را نادی��ده بگیرید، فقط دکمه ی  را بزنید و مس��تقیمًا وارد حالت 
پخت ش��وید، که چراغ نشانگر دس��تگاه روشن شده و نمایشگر نماد  / زمان پخت 

»45« را نشان می دهد(.
3. در ط��ول عملی��ات بخارپزی، ب��رای تغییر مدت زم��اِن پخت )حداکث��ر 90 دقیقه(، 
دکمه ه��ای  ’  یا ‘  را بزنید؛ پس از اتمام  زماِن پخت تنظیم ش��ده، دس��تگاه وارد 
حالت گرم نگه داش��تن غذا ش��ده و نماد  به همراه س��اعِت جاری بر روی نمایشگر 
ظاهر می شود. می توانید برای متوقف ساختن عملیات گرم نگه داشتن و بازگشتِن دستگاه 
به حال��ت آماده به کار)STANDBY(، دکمه ی  را بزنید؛ در این صورت چراغ نش��انگر 

دستگاه، خاموش خواهد شد.
4. در ط��ول فراین��د بخارپزی، می توانید برای ایجاد وقف��ه ای کوتاه در عملیات پخت، 
دکمه ی  را بزنید، در این حالت چراغ نشانگر دستگاه، آغاز به چشمک زدن می کند؛ 
برای ادامه ی عملیاِت پخت، باید همان دکمه ی  را دوباره فش��ار دهید. اما اگر یکی 
از دکمه ه��ای »PROG« ی��ا »MENU« را بزنی��د یا به مدت 2 دقیقه هی��چ دکمه ای نزده و 
هیچ عملکردی انجام ندهید، این کار باعث قطع عملیات پخت ش��ده، دستگاه به حالت 

آماده به کار)STANDBY( باز گشته و چراغ نشانگر خاموش می گردد.
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توصيف اجزا

1. درپوش
2. ظرف برنج )گنجایش 1 لیتر( 

3. سبد بخار شماره ی 3 
4. سبد بخار شماره ی 2 
5. سبد بخار شماره ی 1 

6. سیني جمع آوری چّکه 
7. حلقة توربوِی جدا شدني

8. نشانگر درونِی میزان آب 

9. المنت گرمایشي 
10. مخزِن آب )یک ساعت استفاده ی 
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دستورالعمل استفاده

1. تمامي اجزاي جداشدني دستگاه و نیز سطح درونی مخزن را با آِب گرم و یک مایِع 
شوینده بشویید و سپس آن ها را آب کشي و خشک نمایید. 

2. پایة دس��تگاه را بر روي یک س��طح صاف و پایدار گذاش��ته و حلقة توربو را به دور 
المنت گرمایشي قرار دهید. 

3. به طور مستقیم و تا نشانگر میزان حداکثر، درون مخزن آب بریزید. 
4. مواد غذایی را درون سبد قرار دهید. 

5. سبدها را بر روي سیني چّکه گذاشته و درپوش دستگاه را در جایش بر روی همه ی 
آن ها بگذارید. 

6. دوش��اخه ی دس��تگاه را به پریز برق بزنید؛ با توّجه به جدول  زمان هاي پیش��نهادی، 
مدت زماِن مورد نیاز برای پخت را تنظیم کنید؛ چراغ نشانگر دستگاه روشن و عملیات 

بخارپزي نیز آغاز مي شود. 
7. در طول عملیات پخت، از طریق وارس��ِی نش��انگر بیرون��ي، ازکافی بودِن میزان آِب 
درون دستگاه، مطمئن شوید؛ در صورت لزوم، می توانید از کنار سیني جمع آورِی چّکه، 

درون دستگاه آب بریزید. 
8. پ��س از اتمام زمان پخت، یک پیام ش��نیداری پخش و چراغ نش��انگر دس��تگاه نیز 

خاموش  می شود؛ سپس دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد.
9. غذا را می توان با دس��تگاه دوباره گرم کرد، اما دقّت داش��ته باشید که درون مخزن به 

میزان کافی آب باقي مانده باشد. 
10. درپوش را بردارید و سبد)ها( را روي بشقاب بگذارید. 

11. قبل از تمیزکاری، دوش��اخه را از پریز برق جدا نموده و اجازه دهید دستگاه بطور 
کامل خنک شود.
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هشدارهاي مهم ايمني 

سی
فار

1. پیش از زدن دوشاخه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ درج شده 
در صفحه ی مشخصات دستگاه یکسان باشد. 

2. دستگاه را در نزدیکی ا لمنت روشن، اجاق گاز، یا هرنوع منبع گرمایشی دیگری قرار 
ندهید، زیرا این کار می تواند منجر به بروز حوادث بسیار خطرناکی گردد.

3. هرگز دس��تگاه را در حال عملکرد، بدون نظارت رها نکنید و آن را دور از دسترس 
کودکان نگه دارید.

4. در صورت آس��یب دیدگِی دس��تگاه یا س��یم برِق آن، زمین خوردن دس��تگاه یا عدم 
عملکرد صحیح، از بکاربردن دستگاه اجتناب کنید. 

5. در صورت آس��یب دیدگِی سیم برق یا دوش��اخه ی آن، براي پرهیز از هرگونه خطر 
احتمالی، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات پس از فروش فلر انجام گیرد.

6. دس��ت زدن به س��طوح داغ، آِب داغ، بخار یا مواد غذایِی داغ درون دستگاه، منجر به 
ایجاد سوختگی خواهد شد.

7. هرگز دستگاه را زیر آب نگیرید یا در آب فرو نبرید.
8. هنگامی که دستگاه پر از مایعات یا مواد غذایی بسیار داغ می باشد، نباید آن را جابه جا 

نمایید.
9. از دس��ت زدن به دس��تگاه در هنگام بخارپزی و هم چنین تماس با س��طوح داغ آن 
بپرهیزید؛ هنگام جابه جاکردن دستگاه، یا برای برداشتن درپوش، ظرف برنج یا سبد های 

بخارپزی، از دستکش های آون استفاده کنید. 
10. همیشه پس از پایان عملیات پخت، پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری و نیز 

قبل از جابه جایی دستگاه، حتمًا دوشاخه ی آن را از پریز برق خارج نمایید. 

SC 420 D BK / W

پيش از استفاده از وسايل برقي، هشدارهاي ايمني اوليه را مي بايد در نظر داشت: 

این دستگاه مختص مصارف خانگی است




