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When using the electrical appliance, the below basic safety 
precautions should be followed: 
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1. Read all instructions carefully before using this product.
2. This appliance was constructed to process normal household quantities. 
Please remember to keep you coffee grinder out of the reach of children.
3. Before operating check whether your voltage corresponds to the voltage 
printed on the bottom the unit.
4. Do not hold the motor part under running water or immerse it entirely in water.
5. Never removes the transparent lid before the blades have stopped rotating. 
6. This electric appliances meet applicable safety standards. Authorized 
service personnel must only do repairs on electric appliances. Faulty, 
unqualified repair work may cause accidents or injury to the user.
7. For any problem, take the appliance to after sale service centre of Feller.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Household use only

 
DESCRIPTION

1. Motor part with grinding area
2. Transparent lid

3. On/Off switch
4. Blade
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Take care not to overload the unit. Do not fill coffee beans beyond the brim 
of the unit. To start the coffee grinder, replace the transparent lid onto the 
motor part, and depress the on/off switch. To stop it, simply release the on/
off switch.
As a general guide, the chart below provides suggested bean quantities 
and recommends grinding time:
It is recommended not to continue grinding for more than 30 seconds. 
Longer operation does not result in a finer grind but simply overheats the 
coffee resulting in loss of aroma. You will soon find your desired consistency 
of grind.
After grinding your coffee, take off the transparent lid from the motor 
part and pour out the coffee grounds. For additional accuracy, use the 
calibrations on the side of the transparent lid. Note: For optimal flavors, it is 
recommended to grind coffee beans immediately before brewing.

 
BEFORE THE FIRST USE

 
CLEANING

 

Always unplug the unit before cleaning. The transparent lid can be washed 
by hand; do not clean it in the dishwasher. The grinding area in the motor 
part should be cleaned with a small brush. Wipe the motor part with a 
damp cloth only.



NOTE



یادداشت
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تميزکاري 

آسياب کردن قهوه 

مراقب باشيد که بيش از حد معمول قهوه دانه در دستگاه نريزيد. سطح قهوه دانه نبايد از 
لبه ی دستگاه باالتر باشد. براي راه اندازي آسيب قهوه، درپوش شفاف را بر روي بخش 
موتور قرار دهيد و کليد روش��ن/خاموش را فش��ار دهيد. براي متوقف کردن عمکرد به 
سادگي کليد روشن/خاموش را فشار دهيد. به عنوان رهنمودهاي کلي، مقادير پيشنهادي 

قهوه دانه و مدت زمان آسياب کردن در زير آمده است: 
توصيه مي شود که فرايند آسياب کردن را بيش از 30 ثانيه ادامه ندهيد. عملکرد طوالني 
مدت دس��تگاه باعث خردشدن بيشتر قهوه دانه ها نمي شود؛ بلکه قهوه دانه را گرم مي کند 

و سبب از بين رفتن عطر قهوه مي گردد. 
به زودي به بافت قهوه دانه ی مطلوب دست مي يابيد. 

پس از پايان فرايند آس��ياب کردن، درپوش شفاف را از بخش موتور جدا کنيد و قهوه ی 
آسياب ش��ده را خالي کنيد. براي دقت بيش��تر از جداره ی درپوش شفاف استفاده کنيد. 
براي دس��ت يابي به عطر و طعمي بهينه، توصيه مي ش��ود که بالفاصله پيش از دم کردن، 

قهوه دانه ها را آسياب کنيد. 

پيش از تميزکاري، دوش��اخه را از برق بکش��يد. درپوش ش��فاف را مي توان با دس��ت 
شست. آن را در ماشين ظرف شويي نشوييد. بخش آسياب کن قسمت موتور دستگاه را 

 بايد با استفاده از برس کوچک تميز کرد. 
بخش موتور را تنها با پارچه اي نم دار تميز کنيد. 
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پیش از استفاده بكار بردن دستگاه، دستورالعمل های ایمنی را به طور کامل بخوانید.
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1. پيش از استفاده از دستگاه، تمامي دستورالعمل ها را بخوانيد. 
2. اين دستگاه براي استفاده در منزل طراحي شده است. 

3. دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه داريد. 
4. پي��ش از به کار انداختن دس��تگاه از يکي بودن ولت��اژ برق مصرفي  با ولتاژ صفحه ی 

مشخصات دستگاه مطمئن شويد. 
5. موتور دستگاه را زير شير آب نگيريد و آن را در آب فرو نبريد. 

6. پيش از توقف چرخش تيغه ها، درپوش شفاف را جدا نکنيد. 
7. اين دستگاه با استانداردهاي ايمني مطابق است. 

8. در مواقع بروز هر گونه خطا، دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر 
انتقال دهيد.  

هشدارهاي مهم ايمني 

توصيف اجزا

1. بخش موتور با جاي آسياب 
2. درپوش شفاف 

3. کليد روشن/خاموش
4. تيغه 

 




