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

EG 150

   ● Carefully read all instructions before operating and save for future refer-
ence.

   ● Do not place the Coffee and Spice Grinder near the edge of a bench or 
table during operation. Ensure the surface is level, clean and free of water.

   ● Remove any promotional stickers or packaging materials before using 
the Coffee and Spice Grinder for the first time.

   ● Do not place the Coffee and Spice Grinder on, or near a hot gas or elec-
tric burner, or where it could touch a heated oven.

   ● Always turn the power off at the outlet and then remove the plug from 
the power outlet before attempting to move the grinder, when the coffee 
grinder is not in use and before cleaning and storing.

   ● The Coffee and Spice Grinder will not operate until the transparent cov-
er is locked in position.

   ● Do not leave the Coffee and Spice Grinder appliance unattended when 
in use.

   ● Do not use on metal surfaces, for example, a sink drain board.
   ● Do not use on an inclined surface.
   ● To protect against electric shock, do not immerse the power supply 

cord, plug or Coffee and Spice Grinder in water or any other liquid.
   ● Do not operate the Coffee and Spice Grinder continually for longer that 

60 seconds. Allow appliance to cool down for 10-15 minutes after extend-
ed continuous operation.

   ● Keep the appliance clean. Follow cleaning instructions provided in this 
book.

   ● Unwind the cord fully before use.
   ● Do not let the cord hanged over the edge of a table or counter, touch 

hot surfaces or become knotted.
   ● The appliance is not intended for use by young children or informed 

persons unless they have been adequately supervised by a responsible 
person to ensure that they can use the appliance safely.

SAFETY PRECAUTIONS



KNOW YOUR COFFEE GRINDER

 

   ● Young children should be supervised to ensure that they do not play 
with appliance. Do not leave the appliance where children can touch hot 
surfaces.

   ● It is recommended to regularly inspect the appliance. Do not use the ap-
pliance if power supply cord, plug or actual appliance becomes damaged 
in any way. Return the entire appliance to after sale service centre of Feller 
examination and/ or repair.

   ● Any maintenance other than cleaning should be performed at  after sale 
service centre of Feller .

   ● `This appliance is for household use only. Do not use this appliance for 
anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or 
boats. Do not use outdoors.

   ● The installation of a residual current device )safety switch( is recom-
mended to provide additional safety protection when using electrical ap-
pliance. It is advisable that a safety switch with a rated residual operating 
current not exceeding 30mA be installed in the electrical circuit supply in 
the appliance. See your electrician for professional advice.
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OPERATING YOURCOFFEE GRINDER

1. Easy clean removable bowl
2. Transparent cover
3. Touch activated on/off button
4. Grind selector control 
)With 5 settings(

5. Cup slider control)With 4 settings(
6. Non-slip feet
7. Cord storage 
)With winding wheel(
8. Stainless steel blade system

BEFORE FIRST USE
Remove any promotional stickers or packaging material attached to your 
Coffee and Spice Grinder.

   ● Remove transparent cover by turning counter-clockwise to unlock posi-
tion, then lift straight up. Ensure the grinder is clean and empty.

   ● Twist the removable bowl clockwise into the locked position.
   ● Pour whole coffee beans directly into removable bowl and fill to desired 

level as indicated inside the bowl. )Min 2 cups – Max 12 cups(
   ● Return the transparent cover to locked position over the removable 

bowl. Make sure the arrow on the transparent cover is aligned with the 
unlock symbol on side of grinder. Turn lid clockwise to lock in position.

   ● Slowly release the power plug from the storage position by pulling out-
wards until it stops. Insert the power plug into a 220-240 v power outlet 
and turn the power switch on.

   ● Rotate Grind Selector control dial to select desired fineness of grind. Ro-
tating from left to right, coarse to finer.

   ● Position the Cup Slider control to the total number of cups to be ground. 
Slide up and down from 2 cups to 12 cups.

   ● Press START button and release once grinding has begun. The Coffee 
and Spice Grinder will stop automatically when grinding is complete. To 
stop grinding cycle at any time, push START button. If START button is 
pressed again, grinder will start from beginning of timed cycle.

   ● After grinding is complete, switch the power off at the power outlet and 
remove the plug form the power outlet.

   ● Remove the transparent cover by turning counter-clockwise to unlock 
position, lift straight up. Twist the removable bowl anti-clockwise to unlock 
position and lift straight up. Empty ground coffee into an airtight container 
for use and storage.



   ● Clean the coffee grinder and rewind the cord. To rewind cord: turn base 
clockwise, using either the interior finger grips or the outside of the base. 

NOTE: THE COFFEE AND SPICE GRINDER WILL ONLY OPERATE 
WITH THE TRANSPARENT COVER IN LOCKED POSITION.

HANDY HINTS

   ● For best coffee flavour, store coffee beans in an straight container.
   ● Grind coffee beans immediately before brewing.
   ● Grinding times will vary by amount and fineness setting.
   ● To ensure optimal grinding performance, allow your Coffee and Spice 

Grinder to cool for at least one minute between uses.
   ● Coffee flavour and strength is a personal preference. Vary the type of 

coffee beans, amount of coffee and fineness of grind to find the flavour 
your prefer.

   ● To grind amounts not on controls, select the next closet amount listed.
   ● The Coffee and Spice Grinder will not grind anything that is sticky or 

extremely hard i.e. chocolate, whole nutmeg, candied fruits etc.
   ● The Coffee and Spice Grinder will not make pastes of any fruits, seeds, 

nuts or fresh or herbs i.e. curry pastes, nut batters.
   ● The is not recommended for chopping garlic, parmesan cheese and 

nuts.
   ● To grind dry seeds, dry spices or dry herbs, place one to four tablespoons 

of dry food in the removable bowl. Select desired fineness of grind and 
position the cup slider control according to the level indicated in the re-
movable bowl i.e. 2 cups – 12 cups. If unsure of fineness of grind, start with 
the coarse setting, and repeat as necessary to achieve the desired fineness 
of grind. Press START button to start grinder. When desired ground size is 
reached, press START to stop grinder.
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•  برای دستيابی به بهترين عطر و طعم، دانه های قهوه را در ظرفی در بسته نگهداريد. 
•  دانه های قهوه را بالفاصله پيش از دم كردن، آسياب كنيد. 

•  مدت زمان آسياب كردن بر اساس مقدار و تنظيمات بافت قهوه، فرق می كند. 
•  برای اطمينان از عملكرد بهينه ی آس��ياب كردن، بگذاريد دستگاه دست كم 1 دقيقه در 

فاصله ميان هربار استفاده، خنك شود. 
•  طعم و غلظت قهوه امری سليقه ای است و بسته به نوع قهوه ی دانه، مقدار آن و ميزان 

آسياب شدن متفاوت است. 
•  برای آسياب مقداری كه روی دستگاه  موجود نيست، نزديك ترين مقدار كه بر روی 

دستگاه  درج شده است را انتخاب كنيد.
•  استفاده از اين دستگاه برای آسياب كردن مواّد چسبناک يا سخت مانند شكالت، جوز 

هندی و ميوه های پخته شده با شكر مناسب نيست.
•  اين دستگاه برای درست كردن هيچ نوع خمير ميوه، دانه، آجيل يا سبزی تازه از جمله 

خمير كاری و انواع خمير آشپزی مناسب نيست.
•  براي آس��ياب كردن  دانه های خش��ك ميوه مانند آجيل ، ادويه جات، گياهان دارويي، 
س��ير و ، يك تا 4 قاشق غذاخوری از اين مواد را در محفظه ی آسياب  بريزيد. گزينه ی 
تنظيم 12 فنجان و آس��ياب  فش��ار دهيد س��ريع را برای حداكثر زمان آس��ياب  انتخاب 
كنيد. دكمه ی روش��ن/خاموش را بزنيد تا دس��تگاه آغاز به كاركند. هنگامی كه به ميزان 
آسياب ش��ده ی دلخواه دست يافتيد، دكمه ی روش��ن/خاموش را فشار دهيد تا عملكرد 

دستگاه متوقف شود. 

نکات استفاده از آسیاب قهوه 

•  دستگاه را تميز كنيد و سيم برق را جمع كنيد. برای اين كار، پايه را در جهت حركت 
عقربه ی ساعت بچرخانيد)از دسته های انگشتی داخلی يا خارجی پايه استفاده كنيد(. 

نکته: دس��تگاه تنها هنگامی به كار می افتد كه درپوش شفاف در جايش 
محكم شده باشد.
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پيش از اس��تفاده برای نخستين بار، هرگونه برچسب تبليغاتی يا مواد ويژة بسته بندی را 
از دستگاه جدا كنيد. 

•  درپوش شفاف را در جهت عكس حركت عقربه ی ساعت بچرخانيد تا  روی موقعيت 
»بازش��دن« )Unlock( قرار گيرد، س��پس، آن را مس��تقيمًا باال آوريد. مطمئن شويد كه 

آسياب خالی و تميز است. 
•  كاس��ة جداش��دنی را در جهت حركت عقربه ی ساعت بچرخانيد تا بر روي موقعيت 
»قفل« قرار گيرد. قهوه ی دانه را مستقيمًا در كاسه ی جداشدنی بريزيد و تا ميزان دلخواه 
كه بر روی ديواره ی داخلی كاس��ه درج ش��ده ، پر كنيد. )حداقل 2فنجان- حداكثر 12 

فنجان(. 
در پوش شفاف با عالمت Unlock  در كنار دستگاه هم رديف باشد. درپوش را در جهت 

حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا قفل شود.
•  برای جداكردن دوشاخه از پريز، به آرامی آن را بيرون بكشيد. برای شروع كار، دستگاه 

را به پريز برق 240-220 ولت متصل كرده و دكمه ی power را بزنيد.
•  برای درجه ی دلخواه ريزی قهوه، عقربه ی انتخاب گر را از چپ به راس��ت، يعنی  از 

درشت تا ريز بچرخانيد.
•  دكمه ی انتخاب گر فنجان ها را  بر اس��اس تعداد فنجان های قهوه ی آس��ياب انتخاب 

كنيد. می توانيد بين 12- 2 فنجان را آسياب كنيد.
•  دكمه یSTART  را فش��ار دهيد و پس از شروع آسياب آن را رها كنيد. زمانی كه قهوه 
كاماًل آس��ياب شد، دس��تگاه به طور خودكار خاموش می شود. برای پايان دادن به عمل 
آس��ياب می توانيد دكمه ی START  را فش��ار دهيد. اگر پس از اين عمل دوباره دكمه ی

START  را فش��ار دهيد دس��تگاه از ابتدا چرخه ی كاركرد را ش��روع خواهد كرد.
•  پس از پايان فرآيند آسياب، دوشاخه را از پريز برق جدا نماييد. 

•  درپوش ش��فاف را در جهت عكس حركت عقربه ساعت بچرخانيد و روی موقعيت 
»بازشدن« )Unlock( قرار دهيد و آن را جدا كنيد. كاسه ی جداشدني را در جهت حركت 
عقربه ی س��اعت بچرخانيد و مستقيمًا باال آوريد. قهوه ی آسياب شده را در ظرفی بدون 

منفذ بريزيد و نگه داری نمائيد. 

1. كاسه ی جداشدنی 
2. درپوش شفاف

3. دكمه ی روشن/ خاموش 
4. انتخاب گر ميزان آسياب كنی )دارای 

5 گزينه ی تنظيم( 

5. انتحاب گ��ر تعداد فنجان ها )دارای 4 
گزينه ی تنظيم( 

6. پايه ی ضّد لغزش
7. مح��ل نگه داری س��يم )دارای چرخ 

جمع كننده( 
8. سيستم تيغه ی فوالدی ضّد زنگ 

پیش از نخستین استفاده
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•  بايد مراقب كودكان باش��يد و مطمئن شويد كه آنها با دستگاه بازی نمی كنند. دستگاه 
را در سطوح داغی كه امكان دسترسی كودكان وجود دارد، قرار ندهيد.

•  توصي��ه می ش��ود ك��ه به طور منظ��م بر عملكرد دس��تگاه نظارت كني��د. در صورت 
آس��يب ديدگي سيم برق، دوشاخه يا بدنه ی دس��تگاه از آن استفاده نكنيد. دستگاه را به 

مركز خدمات پس از فروش فلر انتقال دهيد تا آزمايش و يا تعمير شود. 
•  هرگونه تعمير به جز تميزكاري بايد در مركز خدمات پس از فروش فلر انجام شود. 
•  اين دستگاه تنها برای استفاده ی خانگي در نظر گرفته شده است. برای مقاصد ديگر از 
آن استفاده نكنيد. در خودرو يا قايق در حال حركت دستگاه را به كار نيندازيد. از اين 

دستگاه در فضای باز استفاده نكنيد. 
•  هنگام اس��تفاده از دس��تگاه ها برقي، نصب كليد ايمنی در مدار توصيه می ش��ود. كليد 
ايمنی بايد دارای جريان عملكرد كمتر از/ مساوی با 30 ميلی آمپر باشد، برای توضيحات 

بيشتر با تعميركاری ماهر مشورت كنيد. 

توصیف اجزا
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پیش از استفاده بكار بردن دستگاه، دستورالعمل های ایمنی را به طور کامل بخوانید.
EG 150

•  پيش از اس��تفاده از دستگاه، تمام دس��تورالعمل ها را بخوانيد و برای مراجعات بعدی 
نگه داريد. 

•  هنگام عملكرد، دستگاه را در نزديكی لبه ی ميز يا پيشخوان قرار ندهيد. مطمئن شويد 
كه سطح كار صاف، تميز و خشك باشد. 

•  هنگام اس��تفاده از دستگاه برای نخستين بار، تمامی برچسب ها و مواد بسته بندی را از 
دستگاه جدا كنيد. 

•  آس��ياب قهوه را بر رو ی اجاق برقی يا گازی يا در نزديكي حرارت و جاهائی كه در 
تماس نزديك با اجاق داغ  هستند، قرار ندهيد. 

•  پي��ش از تمي��زكاری و نگه داری، هنگامی كه از دس��تگاه اس��تفاده نمی كنيد و پيش از 
جابه جايي ، دستگاه را خاموش كنيد و دوشاخه را از پريز برق جدا نماييد. 

•  اگر درپوش ش��فاف دستگاه درجايش محكم نشده باشد، آسياب قهوه به كار نخواهد 
افتاد. 

•  دستگاه روشن را بدون مراقبت رها نكنيد. 
•  از دستگاه بر روی سطوح فلزی استفاده نكنيد )براي مثال، سينك آشپزخانه(.

•  بر روی سطوح شيبدار از دستگاه استفاده نكنيد. 
•  برای پيش��گيری از برق گرفتگی هيچ وقت دس��تگاه، سيم برق يا دوشاخه را در آب يا 

مايعات ديگر فرو نبريد. 
•  آسياب قهوه را به طور مداوم بيش از 60 ثانيه به كار نيندازيد.پس از عملكرد طوالنی  

مدت ، بگذاريد دستگاه به مدت زمان 10 تا 15 دقيقه خنك شود. 
•  دستگاه را تميز نگه داريد. به روش دستورالعمل ها تميزكاری عمل كنيد. 

•  پيش از استفاده، سيم برق دستگاه را كاماًل باز كنيد. 
•  نگذاريد س��يم برق از لبه ی ميز يا س��طح كار آويزان شود يا با سطوح داغ تماس يابد 

يا گره بخورد. 
•  اين دس��تگاه براي استفاده ی كودكان و افراد ناتوان، بدون نظارت طراحی نشده است. 

مگر آنكه آنها توسط فردی مسئول، استفاده ی ايمن از دستگاه را بياموزند. 

اقدامات پیش گیرانه ی ايمني 




