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PRODUCT INFORMATION

PRODUCT PARTS

En
gl

is
h

When using electrical appliance, basic safety precautions should be always 
followed including the following:

PJ 999 D

1.Main technical parameter: 

Voltage.............................................................................................. 220-240V/50-60Hz

Power........................................................................................................................1000W

2.Functions: Extracting the apple, carrot, other fruit, vegetable

3.Product good points:

 A: The 84mm big input mouth for putting big apples and carrots. 

B: 1000W big power DC motor with very low noise. 

C: PCB controls with 9 high speeds to extract all kinds of fruits and 

vegetables. 

D: Full stainless steel of pusher.

1. Main body 

2. Juice cup 

3. Rotary Switch 

4. LCD Display board 

5. Switch button 
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6. Pulp container 

7. Gear 

8. Spout 

9. Middle body 

10. Safety Pin 

11. Filter net 

12. Transparent cover 

13.Pusher
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USING

Please remove the package and the paper on the filter net before working

A. A safety switch is installed, the product will not 
work until all parts are in the right position. Please 
pay attention on the spout when you are install-
ing.

B. Put the filter net to be connected with gear 
well.

C. Put the transparent cover onto the middle 
body, and make the handle up to lock the trans-
parent cover well. And there is a safety pin of cov-
er that will be in the right position

D. Make the pulp container and juice cup in the 
right position as the left picture. Connect the cor-
rect power, and then the machine will be ready 
for using.

 

 

 

E. Overtime or overload working may cause the ma-
chine shut off automatically to protect your product. 
When this happens, please turn the switch to “0” posi-
tion, plug out and let the machine cool down for 15 
minutes. After that, you can press the fuse protection 
button on the bottom of unit to reset the machine 
and continue your drink preparation.
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1. The machine should be laid on a flat table or place when it is working, 
then operate it according to the instruction manual.
2. There is a safety protective switch; it cannot be worked until it is installed 
correctly.
3. There is a protective device against super-high temperature, when the 
temperature is too high, the power will be shut down automatically, and 
will run again automatically when the motor is cool. )It takes about 15 
mins.(
4. Don’t work continuously over 1 minute. The appliance works again until 
it cools down completely to prolong its service life.
5. If the power cord was damaged, for safety, please call Feller after-sales 
service center or special maintaining department to change it.
6. The main body is not allowed to clean with water directly; wet cloths, 
soft brush or sponge can scrub it.
7. Operating by children is not admitted.
8. Please put the juicer extractor in the dry and ventilative place if it is not 
used for a long time.

1.Finish using, switch off and pull out plug, disassemble the parts )1, 2, 3, 
4, 9, 10, 11, 12, 13( to wash them by water, then dry and assemble again.
2.Main body can’t be cleaned by water, only wiped by wet cloth.
3.In order to have a best extracting effort for each time, the filter net should 
be cleaned up carefully after using.

When using electrical appliance, hereunder the basic safety precautions 
should be always followed:
1.Read all instructions before using.
2.Close supervision is necessary when the appliance is operated near chil-
dren. Do not allow children to use this appliance.
3.Always use the appliance on a dry & level surface. Do not place on or 
near a hot gas or electric burner or any hot surface.
4.Handle the appliance carefully; if the unit is dropped or bumped, it may 
cause the unit to malfunction.
5.Do not let cord hang over edge of table or touch hot surfaces or being 
knotted.
6.To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or motor 
base in water or other liquid.

ATTENTION

CLEANING

CLEANING
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7.Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the 
appliance malfunctions or if it has been damaged in any manner. Return 
the appliance to our service center for examination.
8.Always leave the appliance unplugged when not in use or assembling. 
Connect the appliance only to properly wired wall outlet. Do not use ex-
tension or multi socket & do not plug it into the same outlet or use it on the 
same circuit with other appliances. A circuit overload could occur.
9.If your AC wall outlet becomes loose, it may get overheat. Should this 
happen, consult a qualified technician.
10.The use of accessory attachments not recommended by the appliance 
manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons
11.Assemble all parts rightly and completely, before using machine.
12.Do not put your hands or other object into food. Do not open the trans-
parent cover, when working.
13.Don’t touch the blade of juicing, danger of injury!
14.This machine is suitable for juicing and blending fruit )such as apple( 
and vegetable. Blending mug can be used for crushing ice, mixed food etc. 
Do not use to cut, chop etc, or to process hard fruit.
15.When cleaning machine, do not use abrasiveness cleanser, which 
brings bad effect to surface of the machine.
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3. همیشــه از دستگاه در سطحی صاف و خشک استفاده کنید. دستگاه را در مجاور شیر 
گاز، اجاق برقی یا حرارتی قرار ندهید.

4. دســتگاه را به دقت حمل کنید. در صورت افتادن یا ضربه خوردن، ممکن است دستگاه 
به خوبی کارنکند.

5. اجازه ندهید سیم دستگاه از لبه های میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان بوده یا با سطوح 
داغ در تماس باشد یا گره بخورد

6. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی ســیم برق، دوشاخه یا بدنه ی آن را در آب یا هر 
مایع دیگر فرو نبرید.

7. درصورت آســیب دیدن سیم، دوشــاخه، بعد از بدکارکردن یا هرنوع آسیب دیدگی از 

دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را جهت تعمیر به مرکز خدمات پس از فروش فلر ببرید.
8. هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا می خواهید قطعات را از هم جداکنید، دوشاخه 

را از پریز جداکنید. دستگاه را به پریز سالم دیواری وصل کنید. دستگاه را به سیم رابط یا 
پریز چند تایی یا در مدار مشابه با دستگاهی دیگر وصل نکنید. چنین مواردی باعث ایجاد 

بار الکتریکی اضافی روی مدار می شود. 
9. در صورت شل شدن پریز برق، ممکن است که پریز بیش از اندازه داغ شود. در صورت 

بروز چنین مشکلی از برق کاری ماهر بخواهید تا آن را برایتان تعمیر کند.
10.اســتفاده از لوازم جانبی که از طرف شرکت سازنده پیشنهاد نمی شوند ممکن است 

باعث برق گرفتگی، آتش سوزی یا آسیب به افراد شود.
11. قبل از استفاده از دستگاه تمامی قطعات را به درستی نصب کنید.

12.  در هنگام روشن بودن دستگاه و باز بودن درپوش شفاف، دست یا هر شیء دیگر را 

در آن قرار ندهید.
13. تیغه ی آب میوه گیری را لمس نکنید.این کار خطرناک بوده و باعث آســیب به شــما 

خواهد شد.
14. این دستگاه برای آب میوه گیری و مخلوط کردن موادغذایی مانند سیب و سبزیجات 

مناسب است. می توان از ظرف مخلوط کن برای خردکردن یخ ومخلوط کردن موادغذایی 
استفاده نمود. از دستگاه برای برش، ریزکردن، فرآوری موادغذایی سخت یا هرکار دیگر 

استفاده نکنید.
15. در هنگام تمیزکردن دستگاه از پاک کننده ی فرساینده استفاده نکنید. این کارتأثیر بدی 

روی بدنه ی دستگاه به جای می گذارد..
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توجه

نکات ايمنی

روش تمیزکاری

1. در هنگام کار، دستگاه باید روی میز یا مکانی صاف قرار گیرد. سپس طبق راهنمایی های 
دفترچه از آن استفاده کنید.

2. کلید محافظ ایمنی روی دســتگاه نصب اســت. در صورت نصب نادرست قطعات، 
دستگاه کار نخواهد کرد.

3. همچنین وسیله ای ایمن روی دستگاه نصب است که در صورت افزایش بیش از حد 
دما، دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.

4. به طور مداوم بیش از 1 دقیقه از دستگاه استفاده نکنید. برای افزایش طول عمر دستگاه 
بعد از خنک شدن کامل می توانید از دستگاه استفاده کنید.

5. درصورت آســیب دیدگی سیم برق دستگاه، با مرکز خدمات پس از فروش فلر تماس 

بگیرید تا آن را برایتان تعویض کند.
6. بدنه ی اصلی را مســتقیماً با آب تمیز نکنید. از دســتمالی نم دار، برس یا اسفنجی نرم 

استفاده کنید.
7.کودکان مجاز به استفاده از دستگاه نیستند.

8. زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، لطفا آن را درمکانی خشک و تهویه دار قرار دهید.

1. بعــد از پایان کار دســتگاه را خاموش کرده و دوشــاخه را از پریز جدا کنید. پس از 
جداکردن قطعات)1،2،3،4،9،10،11،12،13( آنها را با آب بشویید.سپس خشک نموده و 

به دستگاه وصل کنید.
2. بدنه ی اصلی را نباید با آب بشویید. کافیست آن را با پارچه ای نرم تمیز کنید.

3. برای دســتیابی به نتایج بهتر در آب گیری، توری صافی را باید بعد از هربار استفاده با 
دقت تمیز کنید.

درهنگام استفاده از دستگاه، اقدامات احتیاط آمیز اساسی زیر حتماً باید پیروی شوند:
1. تمام راهنمایی های این دفترچه را بخوانید.

2. در هنگام روشن بودن دستگاه مراقبت نزدیک از کودکان الزم است و اجازه ندهید آنها 

از دستگاه استفاده کنند.
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روش استفاده

قبل از استفاده لطفاً بسته بندی و کاغذ روی توری شبکه را بردارید.

الــف: کلیدی ایمن روی دســتگاه نصب اســت. تــا زمانی که همه ی 
قطعات به درستی درجای خود قرار داده نشود، دستگاه کار نمی کند. 

لطفاً درهنگام نصب قطعات مراقب دهانه ی غذاساز باشید

پ: درپــوش شــفاف را روی بدنــه ی میانی نصــب کرده و 
دستگیره را به ســمت باال ببرید تا درپوش شفاف کاماًل قفل 

شود.

ت: ظرف تفاله وآب میوه را مانند شــکل ســمت راســت 
درجای خود نصب کنید. ســپس دستگاه را به  پریز مناسب 

وصل کنید. اکنون دستگاه آماده ی کارکردن است.   

ب: صافی توری را کاماًل به دنده وصل کنید.

 

 

ث:  زمانی که از دســتگاه به مدت زیادی استفاده کنید یا  بیش از  
اندازه مواد غذایی برای آبگیری وارد دستگاه کنید، برای محافظت 
از دستگاه، سیســتمی اتوماتیک آن را خاموش می کند. وقتی این 
اتفاق افتاد، کلید چرخان را در وضعیت 0 قرار دهید، دوشــاخه 
را از پریز برق جدا کرده و 15 دقیقه صبر کنید تا دســتگاه خنک 
شود. بعد از آن می توانید دکمه ی محافظ فیوز که در زیر دستگاه 
قرار دارد را فشار دهید تا تنظیمات دستگاه بازنشانی شده و شما 

بتوانید به کار ادامه دهید.
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مشخصات دستگاه

اجزاء دستگاه

سی
فار

1. مشخصات اصلی فنی:
 ولتاژ:.............................................................................. 240-220 ولت/ 60-50 هرتز
توان:............................................................................................................ 1000 وات

2.عملکردها: آب گیری سیب، هویج، دیگر میوه ها و سبزیجات
3. امتیازات دستگاه:

الف: دهانه ی درونی بزرگ 84 میلی متری برای قراردادن سیب و هویج های بزرگ
ب: موتور DC قوی 1000 واتی با صدای کم

ج: تنظیم گرهای تخته مدار چاپی)PCB( 9 سرعته برای آب گیری همه نوع میوه وسبزیجات
د: فشاردهنده ی تمام استیل ضدزنگ

PJ 999D

پیش از استفاده از وسايل برقي، هشدارهاي ايمني اولیه را مي بايد در نظر داشت: 

1. بدنه ی اصلی
2. ظرف آب میوه
3. کلید چرخان

 LCD 4. صفحه نمایش
5. دکمه ی روشن/ خاموش

6. ظرف تفاله
7. دنده  

8. دهانه ی لوله   
9. بدنه ی میانی

10. میله ی ایمنی

11. توری صافی
12. درپوش شفاف

13. فشاردهنده
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