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نکات ایمنی

سی
فار

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیق ه و اعتماد شما به برند فلر، امیدواریم از
کار با این دستگاه لذت ببرید.

PJ 1000 D

1. اگر صافي آسيب ديده است، از دستگاه استفاده نكنيد.
2. بدون مخزن جمع آوري تفاله از دستگاه استفاه نكنيد.

3. براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي، سيم برق دوشاخه يا پايه ي موتور را درون آب 
يا هر مايع ديگري فرو نبريد.

4. در شرايط زير، دستگاه را خاموش كرده و دوشاخه را از پريز برق جدا نماييد:
1( پيش از قرار دادن يا جدا نمودن قطعات.

2( پيش از تميز كاري
3( پس از استفاده

5. هرگز از دســتگاه هايی كه به هر نحو دچار اسيب ديدگی هستند ويا دارای عملكرد 
نا مناســب می باشند اســتفاده ننموده و برای رفع عيب وتنظيم به نمايندگی های مجاز 

فلرودلونگی مراجعه نماييد.
6. تنها از وســيله ي در نظر گرفته شده براي فشــار دادن مواد غذايی درون پوشش بااليی 

استفاده نماييد. 
7. از برقراري تماس با قطعات متحرك خودداری نماييد.

8 . اين دســتگاه براي استفاده  توســط افراد)كودكان( مبتال به ناتواني جسمي ، ذهني يا 
حسي و يا كم تجربه مناسب نيست مگر اينكه مورد نظارت قرار گرفته يا كار با دستگاه 

به آنها آموزش داده شود و مسئوليت امنيت آنها را فردي به عهده گيرد.
9. از اين دستگاه فقط در محيط هاي بسته استفاده نماييد.

10. پيش از برداشــتن درپوش، دستگاه را خاموش كنيد و منتظر بمانيد تا چرخش صافی 
متوقف گردد.

11. هرگز اجازه ندهيد سيم برق با سطوح داغ تماس پيدا كرده يا به نحوي آويزان شود 
كه كودكان بتوانند آن را در دست گيرند.

12. هرگز دستگاه روشن را به حال خود رها نكنيد.
13. اجازه ندهيد كودكان با اين دستگاه بازي كنند.

14. براي جدا نمودن دســتگاه از برق، پيش از جداكردن دوشاخه از پريز، منتظر بمانيد 
تا موتور متوقف گردد.

15. بجز تميزكاري، اين دستگاه نياز به هيچ اقدام نگهداري يا خدمات ديگري ندارد. 

جدول داده های فنّی

......................................................................................................................... 1000 وات توان: 
..................................................................................  240-220ولت/50 هرتز ولتاژ/ فرکانس:
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1. دسته ي فشاردهنده
2. درپوش آبميوه گيری

3. تيغه آبگيری
4. بدنه ی ميانی 

5. مجراي خروج آبميوه
6. برس

7. اهرم قفل كننده
LCD 8. صفحه ي نمايش

 9. ولوم روشن/خاموش و   
    تنظيم سرعت

10. مخزن آبميوه
11. مخزن تفاله
12. بدنه اصلی
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اجزاء دستگاه
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 LCD توضيح عملکرد

1. اين دستگاه داراي 5 سرعت متغير است.

2. دوشاخه را به پريز برق متصل نماييد.دستگاه 
 ،LCD در حالت انتظار قرار دارد.صفحه ي نمايش

همانند شكل 1 خواهد بود.

3. دكمه ي ســرعت چرخش و آغاز كار موتور 
در صفحــه ي نمايــش LCD و بــا شــماره هاي 
 1 تــا 5، بصــورت اعــدادی مانند شــكلهاي

2 تا 6 نشان داده شده اند.

4. تا زمانی كه گيره های كناری كامال بسته نشود، 
 L              ،"LCD" دستگاه آغاز بكار نخواهد كرد و
را در حال چشمك زدن همانند شكل 7، نمايش 

خواهد داد .

5. با رســيدن دما به 110 درجه ي ســانتي گراد، 
موتور بطور اتوماتيك متوقف می شــود تا دما به 

كمتر از 100 درجه ي سانتي گراد برسد.

6. در صورتي كــه  به مدت 5 دقيقه از دســتگاه 
متصل به برق اســتفاده نشود، صفحه ي نمايش  
LCD و نــور زمينه ي آن بطور اتوماتيك خاموش 

خواهد شد.

شكل 1

شكل 2

شكل3

شكل 4

شكل 5

شكل 7

شكل 6

عالمت
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روش استفاده

مشخصات دستگاه

پيش از اولين استفاده

پيش از متصل كردن دستگاه به پریز برق

1. مطمئن شويد كه مقدار ولتاژ برق مصرفي با مقدار نشان داده شده در قسمت زيرين 
دستگاه يكسان باشد.

2. اين دستگاه مطابق با بخشنامه ی انجمن اقتصادي اروپا)EEC( طراحی شده است.

1. تمام بسته بندي ها را باز نماييد.
2. دستگاه آبميوه گيري هنگام استفاده براي نخستين بار بوي ناخوشايندي دارد كه امري 

عادي است و پس از چند بار استفاده، برطرف مي شود.  
3. قطعات را بشوييد: قسمت "تميز كاري" را مالحظه فرماييد.

1. درپوش آبميوه گيری )2( و مخزن تفاله )11( را در محل مناسب خود قرار دهيد.
2. تيغه آب گيری )3( را در نگهدارنده ي فيلتر قرار داده و آن را به ســمت پايين فشار 

دهيد تا مطمئن شويد در وضعيت صحيح قرار گرفته است.
3. درپوش را بگذاريد با فشــار دادن باالي ضامن، درپوش را قفل نماييد )شــكل 1(   

سپس انتهاي ضامن را در محل خود محكم كنيد )شكل 2(.

  اگر درپوش قفل نباشد، دستگاه شما كار نخواهد كرد!
4. مخزن آبميوه را در محل دهانه خروجي قرار دهيد. درپوش و جداكننده ی كف  را برداريد.
5. چنانچه ميوه يا سبزيجات، بزرگ هستند نيروي زيادي به دسته ي فشار دهنده وارد 
نكنيد؛ زيرا اين مسئله ممكن است بر كيفيت آبميوه تاثير گذاشته و حتي باعث متوقف 
شدن دستگاه گردد. لطفا آنها را از محل دهانه ورودی خارج نموده و به قطعاتي مناسب

شکل 1 شکل 2
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آماده سازي مواد غذایي
1. هسته ها را جدا نماييد.) آلو، هلو، گيالس و ...(

2. پوســت هاي بيرونی و ضخيم را جــدا نماييد.) خربزه ،آناناس، خيار و ...( ســاير 
ميوه هايي كه پوســت نرم دارند، فقط بايد شســته شوند.)سيب، گالبي، هويج، تربچه، 

كاهو، كلم، جعفري، اسفناج، انگور، توت فرنگي، كرفس و...(
3. مغز ســفيد رنگ ميوه هاي بدون پوســت را جدا كنيد، در غير اين صورت آبميوه ی 

شما تلخ خواهد شد.
4. لطفًا قســمت ســخت هويج كه در نوك آن قرار دارد را قبل از آبگيري جدا كنيد.

)تصوير 3(
5. چنانچه هويج در زمان وارد شدن به محل دهانه ی ورودی ميوه، با فيلتر تماس پيدا 

نمي كند آن را در قطعات كوچكتر برش دهيد.)تصوير 4(

شکل 3 شکل 4

براي دستگاه خرد كنيد. سپس قطعات خرد شده ی ميوه را در محل مخصوص ريخته 
سپس به آرامي و با كمك دسته ي فشار دهنده به سمت صافی چرخان فشار دهيد.

6. هنــگام ريختن آبميوه، درپوش آن را بگذاريد. قســمت جداكننده ي درون مخزن 
تضمين مي كند كه آبميوه فاقد هرگونه كف است.

7. برای آبگيري ميوه هاي ســخت به مقدار 1/5 كيلوگــرم، زمان حداكثر 2 دقيقه را 
پيشــنهاد مي كنيم. بعضي ميوه هاي سخت ممكن اســت باعث ُكند شدن چرخش يا 
توقف عملكرد دســتگاه گردند. در اينصورت دســتگاه را خاموش كرده و مواد دور 

صافی را پاك كنيد. سپس دوباره دستگاه را به كار بياندازيد.
8. در حين استفاده، بطور منظم مخزن تفاله را خارج نموده و آن را تميز)تخليه( كنيد.

9. اين دستگاه از قبل در كارخانه روغن كاري شده و به روغن بيشتري نياز ندارد.

جدا كردن قطعات آب ميوه گيري

براي جداكردن قطعات آبميوه گيري، فرآيند عكس سوار كردن قطعات را انجام دهيد.
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1. براي بيشترين ميزان آبگيري، مواد غذايي نرم را به آرامي وارد دستگاه كنيد.
2. ويتامينها به ســرعت در هوا از بين مي روند. پس بهتر است هر چه زودتر آبميوه را 

بنوشيد تا مقدار ويتامين بيشتري دريافت كنيد.
3. اگر مي خواهيد آبميوه را به مدت چند ساعت نگهداري نماييد، آن را درون يخچال 

قرار دهيد. اگر چند قطره آبليمو به آن اضافه كنيد، آبميوه بهتر خواهد ماند.
4. بيشــتر از 3 ليوان )230 ميلي ليتر( آبميوه در روز ميل نكنيد مگر اينكه به آن عادت 

كرده باشيد.
5. آبميوه را با مقداري به همان اندازه از آب، براي كودكان رقيق نماييد.

6. آبميوه هايي كه سبِز تيره )كلم بروكلي، اسفناج و ...( يا قرمز تيره )چغندر، كلم قرمز 
و ...( هستند از لحاظ ارزش غذايی بسيار قوی اند؛ در نتيجه افرادي كه ديابت يا كمبود 

قند خون دارند بايد از نوشيدن آنها به مقدار زياد خودداری كنند.

مقدار صدا
سطح صداي اين دستگاه كمتر از 80 دسي بل است.

1. پيش از تميزكاري، دوشاخه ي دستگاه را از پريز برق جدا نماييد.
2. اگر صافی براي برداشته شدن بسيار محكم شده، اندكي صبر كنيد تا آزاد تر گردد.

3. بعضي از مواد غذايي مانند هويج، ممكن اســت باعث تغيير رنگ پالســتيك شوند. 
استفاده ازپارچه ای نرم كه آغشته به روغن گياهی باشد به شما كمك می كند تا رنگ های 

مانده به مخزن پالستيكی پاك شوند. 

بدنه
چنانچه از دســتگاه استفاده كرديد، بدنه ي دســتگاه را با پارچه اي مرطوب تميز كرده، 

سپس خشك كنيد.

صافی
1. براي تميز كردن از برس همراه دستگاه استفاده نماييد.

2. براي بررســی نشانه هاي آسيب در صافی بطور مرتب  آن را كنترل كنيد. اگر صافی 
آسيب ديده، از آن استفاده نكنيد.

توصيه های مهم

تميز كاري
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سایر قطعات
آنها را با آب داغ شستشــو نماييد و سپس تمامي قطعات را خشك كنيد. قطعات را در 

ماشين ظرفشويي يا با فشار زياد آب تميز نكنيد.
لوله ي خروج آبميوه را نيز واژگون كنيد تا بطور كامل تميز گردد. اين لوله از دســتگاه 

جدا نمي شود.

شما مي توانيد به حفاظت از محيط زيست كمك كنيد!
لطفًا به مقــررات محلي توجه كنيد. لوازم برقي مســتعمل را به مراكز 

ويژه ی  جمع آوري اين دستگاه ها تحويل دهيد. 

بازیافت







Note
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Dear customer!
Thanks for your worthful choice and confidence to Feller brand. We 

really hope that you enjoy operating this product.

PJ 1000 D

1. Read all instructions before use.
2. Do not use the juicer if the filter is damaged.
3. DO NOT operate the juicer without the pulp collector fitted.
4. TO protect against risk of electrical shock ,do not immerse the electric 
cord ,plug or motor base in water or other liquid.
5. Switch off and unplug:
 1) Before fitting or removing parts 
 2) Before cleaning
 3) After use.
6. Never use a damaged juicer or cord/plug or after the appliance 
malfunctions, or if it is dropped or damaged in any manner. Return the 
appliance to after Sale Service Center of Feller for examination, repair 
electrical or mechanical adjustment.
7. Only use the pusher supplied. Close supervision is necessary when any 
appliance is used by or near children.
8. Avoid contact with moving parts.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
10. Indoor use only.
11. Before removing the lid ,switch off and wait for the filter to stop.
12. Don’t let children or infirm people use the juicer without supervision.
13. Never let the cord touch hot surfaces or hang down where a child 
could grab it.
14.  Don’t touch moving parts.
15. Never leave the juicer unattended.
16. This juicer is for domestic use only.
17. Don’t let children play with the machine.
18. To disconnect juicer, wait until motor stop before moving the plug 
from electrical outlet.
19.  Other than cleaning, no additional maintenance or servicing of this 
appliance is required repairs, when necessary it must be performed at after 
Sale Service Center of Feller.
20.  Always unplug after use. 1
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PARTS DESCRIPTION

1.  Cover                      
2.  Pusher                   
3.  Top cover                
4.  Sieve                    
5.  Container top cover        
6.  Juice outlet               
7. Brush                  

8. Clamp
9. LCD display
10. Knob
11. Juice jug
12. Pulp collector
13. Stainless housing

1
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LCD FUNCTION DESCRIPTION

1. This appliance has five-speed variable speed .

2. Plug the power supply, the product is in 
standby mode, The LCD display as shown 
in the Figure.

3.  Rotate  the speed knob, the motor start 
working, the LCD displays the rotation , 1- 
5 files correspond Showing 1 - 5 lattice, 
indicating the contents shown in the 
Figures 2 - 6.

4. When the clamp did not wear, the 
machine could not start, the LCD displays 
a blinking "L", as shown in Figure below.

5. The temperature may reach 110oC and 
the motor will automatically stop working 
until the temperature dropped to 100 oC .

6. Five minutes without electricity 
operations, it will automatically turn off  
the LCD display and the backlight .

3

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7
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 ASSEMBLY AND USE

1. Insert the container top  cover (5) and pulp collector(12) on the housing. 
2.  Fit the sieve (4) inside the filter holder and push it down- ensuring that 
the filter is in the correct position.
3.  Fit the lid. Lock the lid by clipping the top of the latches to the lid (Fig.1). 
Then snap the bottom of the latches into the place (Fig.2).

 Your juicer will not work if the lid is unlocked.
• Do not operate the juicer without the pulp collector fitted.
4. Put the juice jug under the outlet and take off the lid with the foam 
separator.
5. Do not exert too much pressure on the pusher if the fruit or vegetables is 
too big, as this could affect quality of the end result and it could even cause 
the juicer to come to a halt. .

BEFORE PLUGGING IN

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Make sue your electricity supply is the same as the one shown on the 
underside of your juicer.
2. This juicer complies with the European Economic Community Directive .

1.  Remove all packaging.
2.  Wash the parts : see ’Cleaning ‘.

fig .1 fige.2
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USING YOUR JUICER

Preparing food
1.  Remove stones (plums, peaches, cherries etc).
2.  Remove tough skins(melons, pineapples, cucumbers, potatoes etc).
Soft-skinned and other foods just need washing (apples pears, carrots, 
radishes lettuce, cabbage, parsley, spinach, grapes, strawberries, celery 
etc.)
3. For citrus Fruits, Peel and remove the white pith ,otherwise the juice 
may taste bitter. 
4. Please cut off hard front part of the carrot when you juice(Fig 3).
5. Please dissect the carrot, if it can not touch the filter during use, put  
whole carrot into the extra large feed chute(Fig 4).

fig .3 fig .4

if it happened, please take it out from the extra large feed chute and cut 
them into pieces that fit into the extra large feed chute. Then put the 
pre-cut pieces in the extra large feed chute and gently press them down 
towards the rotating filter by means of the pusher. 
6. Place the lid on the juice jug when pouring the juice. The foam separator 
in the jug ensures that the juice is free from foam.
7. When juicing hard foods, we recommend a maximum quantity of 1.5Kg 
with a maximum operation time of 2 minutes. Some very hard foods may 
make your juicer slow down or stop .If this happens switch off and unblock 
the filter.
8. Switch the unit off and clear the pulp collector regularly during use.
9. The juicer is factory lubricated and requires no further lubrication.
To take your juicer apart
Reverse the assembly procedure to take the juicer apart.
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HINTS

CLEANING

1.  Insert soft food slowly to get the most juice.
2.  Vitamins disappear – the sooner you drink your juice, the more vitamins 
you’ll get.
3.  If you need to store the juice for a few hours, put it in the fridge. It will 
keep better if you add a few drops of lemon juice.
4.  Don’t drink more than three 230 ml (8 fl. oz.) of juice a day unless you’re 
used to it.
5.  Dilute juice for children with an equal amount of water.
6.  Juice from dark green (broccoli, spinach etc) or dark red (beetroot, 
red cabbage, etc.) Some vegetables are extremely strong, so people with 
diabetes or low blood sugar should avoid drinking too much.

Noise Measurement
The noise level of this appliance is less than 80dB (A).

1.  Before cleaning, unplug your juicer.
2. If  the filter is too tight to remove, wait a few minutes until it loosens up.
3. Some foods, e.g.  carrot will discolor the plastic. Rubbing with a cloth 
dipped in vegetable oil helps to remove discoloring.

Motor unit
To clean the motor unit,wipe with a damp cloth, then dry.
Filter
1.  Clean using the brush supplied.
2.  Check the filter regularly for signs of  damage. Do not use if the filter is 
damaged.

Other parts
Wash in hot soapy water, then dry all the parts .Don’t clean parts in a 
dishwasher or running water.
Flip the spout down fully in order to clean it properly. The spout can not be 
detached from the appliance.
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You can help to protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the 
non-working electrical equipments to an appropriate waste 
disposal center.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL






