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When using the electrical appliance, the below basic safety 
precautions should be followed: 

TSG 107 

1. This appliance is only intended for domestic use. It is not for commercial use.
2. This appliance should only be used for boiling water and keeping tea 
warm or alike.

Danger to children
3. Particular care should be taken if the appliance is used near children.
4. The appliance should be placed out of reach of children.
5. Keep packaging materials away from children to avoid risk of suffocation 
or other personal injury.

Danger from electricity
6. To avoid risk of fire, electric shock and personal injury, do not use the 
appliance in the open air, and do not immerse in water or other liquids.
7. Before connecting the appliance to you power supply, you should ensure 
that the voltage indicated on the rating plate matches that of your power 
supply.
8. We recommend that the appliance be connected to a separate electrical 
circuit.
9. The appliance should only be connected to a properly earthed main 
power supply.
10. Never pull on the cable to disconnect the appliance from the power 
socket. Always pull the plug.
11. Do not allow the cable to hang over sharp edges or hot surfaces.
12. Never attempt to repair the appliance yourself, and never use it if the 
plug or cable is damaged, if it is not working properly, or if there is any other 
type of damage. Send or take the appliance to after sale service centre of 
Feller.
13. Remove the plug from the socket:
      • If you are not using the appliance
      • If a fault arises during operation
      • Before you clean the appliance

IMPORTANT SAFEGUARDS
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• Make sure that any packing material has been removed from the outside 
and inside of the item.
• Do not remove the rating label and warning notices.
• Place the base station (1) on a heat/water resistant and even surface.

 
BEFORE THE FIRST USE

• Before first use fill the water boiler (2) with water up to the MAX mark, heat 
the water until it has boiled, empty and repeat this procedure. 

WARNING to avoid burns / fires:
14. Never leave the appliance unattended while switched on.
15. Never place the appliance near to a source of heat or steam, or to 
flammable materials.
16. Please be especially careful if moving the appliance when filled with hot 
liquids.
17. Do not fill above the MAX marking, hot water may spurt out.
18. Use the water boiler only with the stand provided.
19. Ensure that the appliance is cool before cleaning. Remove the plug from 
the mains after use and before cleaning.

WARNING to avoid other injuries:
20. Do not allow the cable to hang over corners (trip-wire effect).

ATTENTION to avoid damage to the appliance or other property:
21. Place the appliance on a stable, flat surface which is not easily 
inflammable.
22. The cable should not come into contact with the appliance when it is 
hot.
23. The plug must be easily accessible so that you can pull it out quickly if 
necessary.
24. Never place the appliance near a gas flame, electric hotplate or other 
source of heat. External heat can damage the appliance.

ATTENTION: Check the appliance for any damages. If there 
is any damage, do not operate it and contact with after sale 
service centre of Feller. 
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PARTS & CONTENTS 

1. Contact base station
      1.a) Keep warm plate
      1.b) Electrical contact for water 

                boiler

2. Water boiler
      2.a) On/Off switch with signal 

                lamp
      2.b) Button top release the lid
3. Glass tea pot
      3.a) Button to open the lid
      3.b) Water level indicator

4. Tea strainer,  removable
5. Scale filter for water boiler

6. Power cord

7. Electronic contorl panel keep 
     warm plate
8. Pin
9. Illumination for keep warm 
        function
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DISPLAY

Water boiler
• Insert the power chord (6) in the power socket of the base station (1) and 
then the plug in the household supply.
• Take the water boiler (2) off the base station, open the lid  and fill it with 
the desired amount of water.
• The water level should not exceed the MAX mark (1.7 l) or fall below the 
MIN mark (0.5 l).
• Put the boiler on the base station (1). Due to the 360° rotating system, you 
can place it on the base in any position you like.
• Make sure that the lid is closed safely before switching on.
• Press down the on/off switch (2a). The signal lamp turns on.
• The water boils very quickly. The on/off switch (2) switches off automatically 
and the signal lamp switches off.
• The water boiler is equipped with a filter (5) that holds back scale residues 
or similar. For cleaning purposes it can be removed by pushing it lightly 
from the inside and pulling it out.
• When the water has cooled down, just push the on/off switch (2a) again 
and restart the boiling process.
• The switch will automatically shut off if the boiler is removed from the 
base station before or during the boiling process.
Put either tea leaves or tea bags in it.
• Place the strainer in the tea pot.
• Boil fresh water with the water boiler (2) as described above.

7a

7e7b

7d7c



• Pour boiling water into the glass pot.
• Switch on the heating plate (1a) by pressing the on/off button (7a) on the 
base station. The red power light indicator (10) on the base station turns 
on.
• Once the on/off switch is switched on, push the buttons of different tem-
perature you desired to have, there is light under the button to shows your 
choice and the keep warm feature is working accordingly (there are se-
lections of 70°C (7b), 75°C (7c), 80°C (7d),85°C (7e)), the keep warm start 
working. 
• When the heating elements are working, the blue indicating light (10) 
lights up, or otherwise it does not light up.
-The product has automatically set to keep warm for 3 hours. After 3Hours, 
the indication light on ON/OFF knob will become green from red, and the 
blue LED lights shut off. It indicates a keep warm cycle is finish and you bet-
ter finish the tea or change the tea. If customer wants to make keep warm 
again, then need to repeat the operation. 
• Never use the glass pot to heat or boil cold water or other cold liquids. 
Only use the water kettle (2) to heat or boil water.

NOTE: Always be careful while handling hot water, in order 
to avoid personal injuries.

 
FAULTS AND TROUBLESHOOTING

In the event of a fault during using, unplug the appliance.
If the boiler or the keep warm plate fails to operate, please check whether:
• The appliance is plugged in.
• The water boiler (2) is switched on. (Power indicator on switch (2a) should 
illuminate!)
• The water boiler is empty or filled below the MIN mark.
• The on/off button(7a) of the keep warm plate (1a) is switched on. And the 
temperature button (7b or 7c or 7d, or 7e) has been well set .
• Other appliances with high wattage are in operation simultaneously, 
causing the mai n fuse or circuit breaker to blow. First isolate the utensils 
from the mains. Reconnect the fuse.
• If the main fuse blows, this is normally an indication of a fault. In this case, 
send the appliance to after sale service centre of Feller. 5



WARNING
Danger of burns: Always unplug and let the appliance cool 
down before cleaning. Cleaning must only take place when 
the boiler has cooled down.

DANGER
Danger of life from electric shock: Never immerse the boiler 
or contact base in water or any other liquid.

ATTENTION
Risk of damage to the appliance: If lime scale covers the 
bottom of the boiler, the appliance can be damaged  
(accumulation of heat).

 
CLEANING

• Handle the steam pipe inside the water boiler with care while cleaning. 
Do not damage or bend it.
• Descaling of the appliance should take place after every 20 to 40 uses. 
Either use some lemon juice or vinegar essence (appr. 5% of acetic acid).
• Make sure the electrical parts are always dry.
• Clean the inside of the water boiler with a soft brush with a long handle 
and rinse thoroughly. The outside should be cleaned with a moist sponge/
cloth. Then dry with a soft cloth.
• Do not use any abrasive cleaner as this may damage the material.

NOTE: Unplug the cable if the device is not used for a longer 
period.

 
MEANING OF THE “DUSTBIN“ SYMBOL

Protect our environment; do not dispose of electrical appliances 
as unsorted municipal waste.
Please use separate collection facilities and give them the elec-
tronic appliances you do not want to use anymore. 
You can help to evade the possible effects of wrong disposal on 
the environment and on human health. 6
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هنگام تميزكارِي لوله ی زايده ی اتصال داخل جوش آور آب با احتياط عمل كنيد؛ آن    ●
را خم نكنيد و از آسيب رساندن به آن بپرهيزيد.

پس از هر 20 تا 40 بار اس��تفاده، بايد دس��تگاه را رس��وب زدايي كرد. از آب ليمو يا    ●
سركه استفاده كنيد )حدوداً 5 درصد جوهر ليمو(.

مطمئن شويد كه اجزاي فلزي دستگاه خشك اند.   ●
فضاي داخلي جوش آور آب را با برس��ي نرم و دس��ته بلند تميز كنيد و به دقت آب    ●

بكش��يد. بدنه ی جوش آور را بايد با پارچه ای نم دار تميز كرد و س��پس با پارچه اي نرم 
خشك كرد.

از پاك كننده هاي سايا )خورنده ی سطوح( استفاده نكنيد؛ اين كار به دستگاه آسيب مي رساند.   ●

چنين مواردی دستگاه را به مركز خدمات پس از فروش شركت فلر بازگردانيد.

خطر س��وختگي: پيش از تميزكاري، دوشاخه را از پريز برق جدا كنيد 
و بگذاريد دستگاه خنك شود. تميزكاري تنها هنگامي بايد انجام شود 

كه جوش آور خنك شده باشد.

خطر مرگ ناش��ي از برق گرفتگي: هيچ گاه جوش آور يا پايه ی تماس��ي 
دستگاه را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريد.

توجه: خطر آس��يب رس��اندن به دستگاه: اگر رس��وب آهكي انتهای 
جوش آور را پوشانده است، دستگاه ممكن است آسيب ببيند.

تميزكاري

مفهوم روش مناسب براي دور انداختن دستگاه

توج��ه: اگر از دس��تگاه براي م��دت زماني طوالني اس��تفاده نمي كنيد. 
دوشاخه را از برق بكشيد.

براي حفاظت از محيط زندگي، نبايد دس��تگاه هاي برقي را همراه با س��اير 
زباله هاي خانگي به دور انداخت.

لطفاً  براي دور انداختن دستگاه، از مراكز جمع آوري و تفكيك زباله استفاده 
كنيد.  با اين روش مي توانيد از اثرات زيان بار دفع نادرست زباله در محيط 

زيست بر انسان ها جلوگيري نماييد.
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توجه:  براي پرهيز از آسيب ديدگي هنگام جابه جا كردن دستگاه محتوي 
آب داغ، احتياط كنيد.

نقص عملكرد و عيب یابي دستگاه

در زمان بروز ایراد در حین استفاده، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
اگر جوش آور آب يا صفحه ی گرم نگه داشتن دچار مشكل شد موارد زير را كنترل نماييد:

متصل بودن دوشاخه به پريز برق   ●
روشن بودن جوش آور )نشانگر بايد روشن باشد(   ●
بدون آب يا كمتر از ميزان MIN بودن مقدار آب درون جوش آور   ●

دكمه ی روشن/ خاموش حالت گرم نگه داشتن در موقعيت روشن قرار دارد و يكی از 
دكمه های انتخاب دما تعيين شده است.

س��اير دس��تگاه های پر مصرف به طور هم زمان با اين دستگاه روشن هستند كه باعث    ●
ايجاد اتصال كوتاه در مدار برق خواهد ش��د. در اين حالت س��اير دستگاه ها را از مدار 

برق مصرفی خارج و مجدداً فيوز برق را متصل نماييد.
اگر فيوز برق مصرفی خاموش شد معموالً بيانگر وجود ايرادی در دستگاه است. در    ●

صافی را درون قوری قرار دهيد.   ●
با استفاده از جوش آور   ، مقداری آب تازه را بجوشانيد.   ●
آب در حال جوش را درون قوری شيشه ای بريزيد.   ●
با فشار دادن دكمه ی روشن/ خاموش روی پای صفحه ی حرارتی را روشن نماييد.    ●

نشانگر قرمز روی پايه روشن خواهد شد.
زمانی كه دكمه ی روشن/ خاموش در حالت روشن است دمای مورد نظر خود را با    ●

فش��ار دادن دكمه های گوناگون انتخاب نماييد. در زير هر دكمه چراغ هايی وجود دارد 
تا به ش��ما مقدار انتخاب ش��ده را نش��ان دهد و بعد از آن عملكرد گرم نگه داشتن فعال 
خواهد ش��د. )برای اين امر انتخاب های 70، ۷5 ، ۸0 و ۸5 درجه ی س��انتی گراد و نيز 

آغاز عملكرد گرم نگه داشتن وجود دارد.(
 زمانی كه المنت های حرارتی در حال كار هس��تند نشانگر آبی رنگ روشن می شود.    ●

اين نشانگر در ساير حالت ها روشن نخواهد شد.
اين دس��تگاه به طور خودكار برای گرم نگه  داش��تن به مدت 3 س��اعت تنظيم شده    ●

اس��ت. پس از 3 س��اعت نشانگر روش��ن/ خاموش بودن از قرمز به رنگ سبز در آمده 
و نش��انگر آبی رنگ خاموش خواهدشد. اين حالت به شما نشان می دهد كه چرخه ی 
گرم نگه داش��تن به اتمام رسيده و بهتر اس��ت كه چای را استفاده يا تعويض نماييد.اگر 

مصرف كننده می خواهد مجدداً آن را گرم كند بايد اين مرحله را تكرار نماييد.
هرگز از قوری شيش��ه ای برای گرم كردن يا جوش��اندن آب يا س��اير مايعات سرد    ●

استفاده نكنيد. همواره برای گرم كردن يا جوشاندن آب از كتری استفاده نماييد.
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دستورالعمل هاي استفاده

توصيف صفحه ی كنترل
7 الف

7 ب7 ث

7 پ7 ت

جوش آور آب )كتري(
س��يم برق )6( را در محل مخصوص آن روی  پايه ی دس��تگاه )1( قرار دهيد؛ سپس    ●

دوشاخه را به پريز برق متصل كنيد.
جوش آور آب )2( را از پايه جدا كنيد، با فشاردادن دكمه ی رهاننده )2 ب( درپوش    ●

را باز كنيد و آن را به ميزان دل خواه از آب پر كنيد.
سطح آب درون جوش آور نبايد از عالمت حداكثر )1/7 ليتر( تجاوز كند يا پايين تر    ●

از عالمت حداقل )0/5 ليتر( باشد.
جوش آور را بر روي پايه )1( قرار دهيد. به دليل سيس��تم چرخش��ي 360 درجه اي،    ●

مي توانيد از هر موقعيتي كه مي خواهيد دستگاه را بر روي پايه قرار دهيد.
مطمئن ش��ويد كه پيش از روشن كردن دستگاه، درِ كتري به گونه اي ايمن بسته شده     ●

باشد.
 كليد روش��ن/خاموش )2 الف( را به س��مت پايين فشار دهيد؛ چراغ نشانگر روشن    ●

مي شود.
آب به س��رعت به جوش مي آيد. كليد روشن/خاموش )2( به طور خودكار خاموش    ●

شده و چراغ نشانگر خاموش مي شود.
جوش آور آب مجهز به صافی )5( است كه پس ماند رسوب يا موارد مشابه را جذب    ●

می كند. هنگام تميزكاري جوش آور، صافي را بايد از داخل به آرامي فش��ار دهيد و آن 
را بيرون آوريد.

هنگامي كه آب درون جوش آور س��رد شد، كليد روشن/خاموش )2 الف( را دوباره    ●
فشار دهيد و فرايند جوشاندن را آغاز كنيد.

اگر پيش از جوش آمدن آب يا هنگام جوشيدن، جوش آور از پايه جدا شود، كليد به    ●
طور خودكار خاموش مي شود.

می توانيد چای و يا چای كيسه ای را درون آن بريزيد.   ●
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توصيف اجزا

1. پايه ی تماسي دستگاه
    1.الف( صفحه ی گرم نگه دارنده

    1.ب( محل اتصال برقي جوش آور 
آب

2. جوش آور آب )كتري(
     2.الف( كليد روشن/خاموش با چراغ 

نشانگر
    2.ب( دكمه ی بااليي آزادكننده ی 

درپوش كتري

3. قوري شيشه اي
    3.الف( دكمه ی بازكردن درپوش 

قوري
    3.ب( نشانگر ميزان آب

4. صافي چاي، جداشدني و شيشه ای
5. صافي ضد رسوبات براي جوش آور

آب )كتري(
6. سيم برق

الكترونيك��ي  كنت��رل  صفح��ه ی   .7
گرم نگه دارنده

8. زايده ی اتصال 
9. چراغ نشانگر عملكرد گرم نگه داشتن

2ب

2ج

1ب
1الف

10

8

4

6 5

7
3الف

2الف

9

3ب
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• لطفًا مطمئن شويد كه تمامي موارد بسته بندي از سطح داخلي يا بدنه ی زايده ی اتصال 
دستگاه جدا شده اند.

• برچسب مشخصات دستگاه و برچسب هاي هشدار را جدا نكنيد.
• پايه ی دستگاه )1( را بر روي سطحي صاف و هموار و ضد گرما/آب، قرار دهيد.

پيش از استفاده براي نخستين بار 

توجه: دس��تگاه را از نظر سالم بودن وارسي نماييد. در صورت وجود 
هرگونه آس��يب ديدگي، دس��تگاه را به كار نيندازيد و با مركز خدمات 

پس ازفروش شركت فلر تماس بگيريد.

• پيش از استفاده براي نخستين بار، جوش آور آب )1( را تا عالمت حداكثر از آب پر كنيد؛ 
آب را گرم كنيد تا به جوش آيد، آب را تخليه نماييد و اين كار را تكرار كنيد. قوري شيشه 

اي ) 3( را با مايع شوينده معمولي تميز كنيد تا هرگونه پسماند از دستگاه زدوده شود.

14. هيچ گاه دستگاه روشن را به حال خود رها نكنيد.
15. هيچ گاه دستگاه را در مجاورت منابع گرمايی يا مواد اشتعال پذير قرار ندهيد.

16. لطفًا هنگام جابه جايي دستگاه كه حاوی آب داغ است بسيار مراقب باشيد.
17. كتري يا قوري را بيش از عالمت حداكثر گنجايش از آب پر نكنيد؛ آب داغ ممكن 

است به بيرون پاشيده شود.
18. جوش آور آب )كتري( را تنها با پايه ی ارايه شده به كار اندازيد.

19. پيش از تميزكاري، از خنك ش��دن دستگاه مطمئن شويد. پس از استفاده و پيش از 
تميزكاري، دوشاخه را از برق بكشيد.

 براي پرهيز از آسيب دیدگي
20. اجازه ندهيد سيم برق دستگاه از لبه ی سطح كار آويزان شود.

 براي پرهيز از آسيب رساندن به دستگاه و دارایي ها
21. دستگاه را بر روي سطحي صاف و پايدار و مقاوم در برابر حرارت قرار دهيد.

22. هنگامي كه دستگاه داغ است، سيم برق نبايد با آن در تماس باشد.
23. دوش��اخه بايد به راحتي در دسترس باشد؛ به طوري كه بتوانيد در مواقع ضروري 

به سرعت آن را از برق بكشيد.
24. هيچ گاه دستگاه را در نزديكي شعله ی گاز، سيني اجاق يا ديگر منابع گرمايشي قرار 

ندهيد. حرارت ديدن زايده ی اتصالي ممكن است به دستگاه آسيب برساند.



1

سی
فار

پیش از استفاده از این دستگاه، دستورالعمل های ایمنی را به طور کامل بخوانید.
TSG 107 

1. اين دس��تگاه تنها براي اس��تفاده در منزل در نظر گرفته شده است و براي استفاده ی 
تجاري مناسب نيست.

2. از اين دس��تگاه تنها بايد براي جوش��اندن آب و گرم نگه داشتن چاي يا موارد مشابه 
استفاده كرد.

خطر براي كودكان
 3. اگر از دستگاه در مجاورت كودكان استفاده مي شود، بسيار مراقب باشيد.

4. دستگاه را از دسترس كودكان دور نگه داريد.
5. موارد بسته بندي را از دسترس كودكان دور نگه داريد تا مانع از ايجاد خطر شود.

خطرات ناشي از برق
6. ب��راي پرهي��ز از خطر آتش س��وزي، برق گرفتگي و آس��يب ديدگي، در فضاي باز از 

دستگاه استفاده نكنيد و آن را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريد.
7. پي��ش از اتص��ال دس��تگاه به برق، از يكي بودن ولتاژ درج ش��ده برروی برچس��ب 

مشخصات دستگاه با ولتاژ برق مصرفي مطمئن شويد.
8. توصيه مي شود كه دستگاه را به مدار الكتريكي جداگانه اي وصل كنيد.

9. دستگاه را تنها بايد به پريز برقي با اتصال زميني مناسب )اِرت( وصل كرد.
10. هي��چ گاه براي قطع جريان برق دس��تگاه، س��يم برق را تحت كش��ش قرار ندهيد. 

دوشاخه را در دست بگيريد.
11. نگذاريد س��يم برق دستگاه از سطح كار آويزان شود يا با سطوح داغ و لبه هاي تيز 

تماس پيدا كند.
12. هيچ گاه س��عي نكنيد خودتان دستگاه را تعمير كنيد؛ و نيز در صورتي كه دوشاخه 
يا س��يم برق آن آسيب ديده است، يا دستگاه درست كار نمي كند يا در صورت هرگونه 
آسيب ديدگي، از آن استفاده نكنيد. دستگاه را به مركز خدمات پس از فروش فلر تحويل 

دهيد.
13. دوشاخه را از پريزبرق جدا كنيد:
       • اگر از دستگاه استفاده نمي كنيد.

       • اگر هنگام عملكرد با مشكلي مواجه شديد يا پيش از تميزكاري دستگاه.

  هشدار براي پرهيز از سوختگي/آتش سوزي

اطالعات و دستور العمل های مهم ایمنی




