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IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions before using.
2. To protect against electrical shock, do not submerge the mixer or allow 
AC cord to come in contact with water or other liquids.
3. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off 
parts, and before cleaning.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after 
the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any 
matter. Return appliance to the nearest after sale service centre of Feller 
for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
5. Do not use outdoors.
6. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, 
including the stove.
7. Always unplug the appliance before assembling, disassembling, 
cleaning.
8. Blades are sharp. Handle carefully.
9. Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds 
to the rating label of the appliance.
10. Don’t plug the appliance into the power supply until it is fully 
assembled and always unplug before disassembling the appliance or 
handle the blade.
11. Don’t allow children to use the blender without supervision.
12. Don’t let the motor unit, cord, or plug get wet.
13. Don’t place the appliance in the hot ingredients.
14. The appliance is constructed to process normal household quantities.
15. Short-time operating. Use the appliance for no longer than 1 minute, 
and don’t operate hard food for no longer than 10 seconds.
16. If you press switch, you can run the inching switch to meet your request.
17. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended 
and before assembling, disassembling or cleaning.
18. It shall warn of potential injury from misuse
19. Care shall be take when handling the sharp cutting blades, emptying 
the bowl and during cleaning.
20. Switch off the appliance and disconnected from supply before 
changing accessories or approaching parts which move in use.
21. This appliance is not intended for use by children or other persons 
without assistance or supervision if their physical, sensory or mental 
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When using electrical appliance, basic safety precautions should always be 
followed including the following:
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DESCRIPTION

capabilities prevent them form using it safely.
22. Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
23. Keep hands and utensils out of the container while blending / away 
from the cutting blade while chopping food to prevent the possibility of 
severe injury to persons or damage to the unit. A scraper may be used but 
must be used only when the unit is not running.

A. Inching switch
B. Switch
C. Motor unit
D. Blender stick
F. Whisk holder
G. Whisk
H. Chopping bowl lid
I. Vessel
K. “S” blade 

L. 500ml chopping bowl
N. Accessory base
R. Bowl cover
S. Grating/slicing Knife
T. “S” blade b
W. Grating/slicing bowl
X. Rubber pillow
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HOW TO USE THE HANDBLENDER

HOW TO USE THE SLICING/GRATING

The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, 
mayonnaise and baby food as well as for mixing and milkshakes.
1. Turn the blender stick on the motor unit until it locks.
2. Introduce the hand blender in the vessel. Then transfer inching switch 
and press the switch to operate it.
3. Turn the blender stick off the motor unit after use.
You can use the hand blender in the measuring beaker and just as well in 
any other vessel.
4. Use the hand blender for no longer than 1 minute.

 the blade is very sharp!
 Don’t operate food without water!

For preparing a maximum of 500g of foodstuffs at once (no meat) Blade 
Slicing : potatoes for grating carrots, cucumbers, etc Blade Grating: grated 
carrots, cheese, celery .
1. Slide the blade “S” into the blade –holder disc. place the spindle drive 
onto the spindle in the middle of the bowl, then the blade –holder disc 
onto the spindle drive , and then the blender lid adaptor on the lid .
2. Position and lock the lid.
3. Put the motor unit in place on the adaptor then start the appliance. 3



HOW TO USE THE “S” BLADE
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1. Chopper is perfectly suited for hard food, such as chopping meat, 
cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc.
2. Don’t chop extremely hard food, such as ice cubes, nutmeg, coffee 
beans and grains.

Before chopping…
1. Carefully place the blade onto the central spindle in the bowl, holding it 
by the plastic part. Caution: the blade is very sharp! Always hold it by the 
upper plastic part.

4. Put the foodstuffs into the feeder tube and guide them using the pusher, 
never your fingers, or a utensil.
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HOW TO USE THE CHOPPER

1. Chopper is perfectly suited for hard food, such as chopping meat, 
cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc.
2. Don’t chop extremely hard food, such as ice cubes, nutmeg, coffee 
beans and grains.

Before chopping…
1. Carefully remove the plastic cover from the blade. Caution: the blade is 
very sharp! Always hold it by the upper plastic part.
2. Place the blade on the center pin of the chopper bowl. Press down the 
blade and lock bowl. Always place the chopper bowl on the anti-slip base.
3. Place the food in the chopper bowl.
4. Place the chopping bowl lid on the chopper bowl.

2. Put the foodstuffs into the bowl .never fill the bowl above the maximum 
limit indicated.
3. Place the blade on the center pin of the chopper bowl. Press down the 
blade and lock bowl. Always place the chopper bowl on the anti-slip base.
Operation of the direction, please see the figure as show.
4. Place the food in the chopper bowl.
5. Place the chopping bowl lid on the chopper bowl.
6. Turn the motor unit on the chopping bowl lid until it locks.
7. Choose switch to operate the chopper. During processing, hold the 
motor unit with on hand and the chopper bowl the other.
8. After use, turn the motor unit off the chopping bowl lid.
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Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing 
sponges and Ready-mix desserts.

1. Inset the whisk into the whisk holder, and then turn the gear box on the 
motor unit until it locks.
2. Place the whisk in a vessel and only then. Transfer inching switch and 
press the switch to operate it.
3. Use the whisk for no longer than 2 minute.
4. Turn the gear box off the motor unit after use. Then pull the whisk out 
of the gear box.

HOW TO USE THE WHISK

5. Turn the motor unit on the chopping bowl lid until it locks.
6. Transfer the inching switch and press switch to operate the chopper. 
During processing, hold the motor unit with on hand and the chopper 
bowl the other.
7. After use, turn the motor unit off the chopping bowl lid.
8. Then remove the chopping bowl lid.
9. Carefully take out the blade.
10. Remove the processed food from the chopper bowl.
11. Don’t operate hard food for no longer than 10 seconds.
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CLEANING

PROCESSING GUIDE (FOR CHOPPING BOWL)

Cleaning the motor unit and chopping bowl lid only with a damp cloth 
only. Do not immerse the motor unit in water!

1. All other parts can be cleaned in the dish washer. However, after 
processing very salty food, you should rise the blades right away.
2. Also, be careful not to use an overdose of cleaner or decalcifier in your 
dishwasher.
3. When processing food with color, the plastic parts of the appliance may 
become discolored wipe these parts
with vegetable oil before placing them in the dishwasher.
4. The blades are very sharp, please attention.
5. Unplug the appliance before cleaning.

500ml chopper bowl

Food Maximum Food

meat 250 8

herbs 50 8

nut 100 8

cheese 100 5

bread 80 5

onions 150 8

biscuits 150 6

soft fruit 200 6

Flour / /

Water / /

Barm / /

Sugar / /

Salt / /
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Grating/slicing bowl

Food Maximum Operation time Preparation

meat 200g 15 1~2cm

herbs 50g 8

nuts, almonds 150g 15

cheese 100g 10 1~5cm

bread 75g 8 12cm

onion 150g 8 half

biscuits 150g 8 1cm

soft fruit 200g 10 1~2cm

Egg frost 4 eggs 15

You can help 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
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Note
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دورانداختن دستگاه مطابق با اصول زیست محيطي 

شما مي توانيد به حفاظت از محيط زيست كمك كنيد!
لطفًا به مقررات محلي توجه كنيد. وس��ايل برق��ي دورانداختني را به مراكز 

ويژه ی  جمع آوري اين دستگاه ها تحويل دهيد. 

کاسه ي رنده/چيپس کن

 بيشترين مقدارمواد غذايي
)گرم(

 مدت زمان عملكرد
)ثانيه(

آماده سازي

2-1 سانتي متر20015گوشت

508سبزيجات

15015آجيل ها، بادام ها

5-1 سانتي متر10010پنير

2 سانتی متر758نان

دونيم شده1508پياز

1 سانتي متر1508بيسكويت

2-1 سانتي متر20010ميوه هاي نرم

415 عددتخم مرغ منجمد
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4. تيغه ها بسيار تيز و برنده هستند. احتياط نماييد.
5. پيش از تميزكاري، دوشاخه را از پريز برق جدا نماييد.

کاسه ي خرد کردن به ظرفيت 500 ميلي ليتر

بيشترين مقدار مواد غذايي
) گرم(

مقدار زمان عملكرد 
)ثانيه(

2508گوشت

508سبزيجات

1008آجيل ها

1005پنير

805نان

1508پياز

1506بيسكويت

2006ميوه هاي نرم

//آرد

//آب

//مخمر

//شكر

//نمك

راهنماي استفاده) براي کاسه ي خرد کردن(
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تميزکاري

بدنه ي دستگاه قرار دهيد تا قفل شود.
2. هم زن را درون كاس��ه قرار دهيد. دكمه ي تغيير س��رعت را فش��ار داده و براي آغاز 

كار، دكمه را فشار دهيد.
3. از هم زن، بيش از 1 دقيقه بطور مستمر استفاده نكنيد.

4. جعبه دنده را از بدنه ي دستگاه بلند كنيد. سپس هم زن را از جعبه دنده جدا كنيد.

بدنه ي دس��تگاه و درپوش كاس��ه را تنها ب��ا يك پارچه 
ي نمناك تميز نماييد. بدنه ي دس��تگاه را درون آب فرو 

نبريد! 
1. تمام قطعات را مي توان با ماش��ين ظرف ش��ويي تميز 
نمود. البته، پس از استفاده براي غذاهاي بسيار شور، بايد 

تيغه ها را سريعًا با آب بشوييد.
2. عالوه بر آن، مراقب باش��يد ك��ه از مقدار بيش از حد 
تميزكننده يا رسوب گيرها در ماشين ظرف شويي استفاده 

نكنيد.
3. در زمان اس��تفاده از دستگاه براي مواد غذايي رنگين، 
قطعات پالستيكي دس��تگاه ممكن است رنگ خود را از 
دست بدهند. پيش از قرار دادن اين قطعات داخل ماشين 

ظرف شويي، آنها را با روغن گياهي تميز نماييد.
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پيش از خرد کردن

چگونگي استفاده از هم زن

1. پوش��ش پالستيكي را با احتياط از روي تيغه برداريد. احتياط: تيغه بسيار تيز و برنده 
است!

همواره آن را با قسمت بااليي قطعه ي پالستيكي نگه داريد.
2. تيغه را در مركز محوركاسه قرار دهيد.تيغه را به سمت پايين فشار داده و كاسه راقفل 

نماييد.همواره كاسه را در محلي كه ضد لغزش است قرار دهيد.
3. مواد غذايي را درون كاسه بريزيد.

4. درپوش كاسه را روي آن قرار دهيد.
5. بدنه ي دستگاه را روي كاسه بچرخانيد تا قفل گردد.

6. دكمه ی تغيير سرعت را فشار داده و براي شروع خرد كردن، دكمه را فشار دهيد. در 
حين عملكرد، كاسه رابا يك دست، و دستگاه را با دست ديگر نگه داريد.

7. پس از استفاده، بدنه ي دستگاه را از روي درپوش كاسه برداريد.
8. سپس درپوش كاسه ي خرد كرد نرا برداريد.

9. تيغه را با احتياط خارج نماييد.
10. تمام مواد غذايي را از درون كاسه ي خرد كننده، خارج نماييد.

11. درصورت بكاربردن مواد غذايي سخت، بيش از 10 ثانيه استفاده نكنيد.

از ه��م زن تنه��ا براي مخلوط كردن خام��ه، تخم مرغ و تركيب كردن مواد اس��فنجي و 
دسرهاي آماده استفاده نماييد.

1. ه��م زن دس��تي بلن��د را در نگهدارنده ي آن قرار دهيد و س��پس جعبه دنده را روي 
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پيش از خرد کردن...

چگونگي استفاده از خرد کن

1. تيغه را با دقت، در مركز كاس��ه و روي قس��مت پالس��تيكي قرار دهيد.احتياط: تيغه 
بسيار تيز و برنده است! همواره آن را با قسمت بااليي قطعه ي پالستيكي نگه داريد.

2. مواد غذايي را درون كاس��ه نگهداري نماييد. هرگز كاسه را بيش از مقدار نشان داده 
شده پر نكنيد.

3. تيغه را در مركز محوركاسه قرار دهيد. تيغه را به سمت پايين فشار داده و كاسه راقفل 
نماييد. همواره كاس��ه را در محلي كه ضد لغزش اس��ت قرار دهيد.) براي دستورالعمل 

استفاده، تصوير نشان داده شده راببينيد(
4. مواد غذايي را درون كاسه بريزيد.

5. درپوش كاسه را روي آن قرار دهيد.
6. بدنه ي دستگاه را روي كاسه بچرخانيد تا قفل گردد.

7. براي بكار انداختن خردكننده، دكمه ي تغيير سرعت را فشار دهيد.در حين عملكرد، 
كاسه رابا يك دست، و دستگاه را با دست ديگر نگه داريد.

8. پس از استفاده، بدنه ي دستگاه را از روي درپوش كاسه برداريد.

1. خ��رد كننده براي بكار بردن غذاهاي س��خت، مانند خرد كردن گوش��ت، پنير، پياز، 
سبزيجات، سير، هويج، گردو، بادام، آلو و .. بسيار مناسب است.

2. مواد غذايي بسيار سخت مانند قطعات يخ، جوز، دانه هاي قهوه و دانه هاي لوبيا را 
با اين دستگاه خرد نكنيد.
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چگونگي استفاده از رنده/ چيپس کن

چگونگي استفاده از تيغه ي S  شكل

 تيغه بسيار برنده و تيز است!
مواد غذايي را بدون آب، درون دستگاه قرار ندهيد!

براي تهيه ي حداكثر، 500 گرم مواد غذايي در يك مرحله) بدون گوشت(
تيغه ي برش بصورت چيپس : سيب زميني، هويج، خيار و ... .

تيغه ي رنده كردن: هويج، پنير و كرفس رنده شده .
1. تيغه ي S ش��كل را درون صفحه ي نگهدارنده قرار دهيد. گرداننده ي محور را در 
قسمت مياني كاسه قرار دهيد و سپس صفحه ي نگهدارنده ي تيغه را روي محور قرار 

دهيد؛ سپس درپوش مخلوط كن را ببنديد.
2. درپوش را در محل خود قرار داده و قفل كنيد.

3. بدنه ي موتور را در محل مناسب قرار داده و دستگاه را روشن كنيد.
4. مواد غذايي را درون مسير ورودي قرار داده وبا استفاده از دسته ي فشار دهنده، آنها 

را هدايت كنيد. هرگز از انگشتان يا لوازم ديگر استفاده نكنيد.

1. خرد كننده براي بكار بردن غذاهاي س��خت، مانند خرد كردن گوش��ت، پنير، پياز، 
سبزيجات، سير، هويج، گردو، بادام، آلو و .. بسيار مناسب است.

2. مواد غذايي بس��يار س��خت مانند قطعات يخ، جوز، دانه هاي قهوه و دانه هاي لوبيا 
را با اين دستگاه خرد نكنيد.
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چگونگي بكار بردن مخلوط کن دستي

الف. دكمه ي تغيير سرعت چرخش 
ب. دكمه ي روشن/خاموش كردن 

پ. بدنه ي موتور 
ت. ميله ي مخلوط كن 
ث. نگهدارنده ي هم زن 

ج. هم زن 
چ. درپوش كاسه ي هم زن 

ح. مخزن بلند 
خ. شكلS تيغه ي 

د. كاسه ي هم زن به ظرفيت 500 ميلي ليتر 

 ذ. پايه ي لوازم 
 ر. پوشش كاسه 

 ز. تيغه ي رنده و چيپس كن 
b شكل S س. تيغه ي 

ش. كاسه ي رنده و چيپس كن 
ص. صفحه ي الستيكي

مخلوط كن دستي براي تهيه ي سس ها، سوپ ها، مايونز و غذاي كودك و نيز مخلوط 
كردن ميلك شيك، كامال مناسب است.

1. ميله ي مخلوط كن را روي بدنه ي موتور قرار دهيد تا قفل گردد.
2. مخلوط كن دستي را روي مخزن آن قرار دهيد. سپس دكمه ي تعيير سرعت را فشار 

داده كرده و دكمه را فشار دهيد تا عمل كند.
3. مح��ور مخل��وط كن را پس از اس��تفاده، از بدنه ي موتور ج��دا نماييد. مي توانيد از 

ميله ي مخلوط كن براي اندازه گيري ظرف و هر كاسه ي ديگري استفاده نماييد.
4. از مخلوط كن دستي، بيش از 1 دقيقه استفاده نكنيد.
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توصيف اجزای دستگاه )مناسب برای مخلوط کردن سبزیجات و ميوه(

18. عدم استفاده ي مناسب ممكن است باعث بروز خطر شود.
19. در زمان حمل تيغه هاي برش، خالي كردن كاس��ه و در زمان تميز كاري، باید احتياط 

نمود.
20. پيش از تعویض یا نزدیك شدن به قطعات در حال حركت، دستگاه را خاموش كنيد و

دوشاخه را از پریز برق جدا نمایيد.
21. این دستگاه براي استفاده توسط كودكان یا سایر افراد مبتال به ناتواني جسمي ، ذهني یا

حسي و یا كم تجربه مناسب نيست. مانع از بكار بردن دستگاه توسط آنها شوید.
22. كودكان باید مورد نظارت قرار گيرند كه با دستگاه بازي نمي كنند.

23. دست ها و لوازم را در زمان مخلوط كردن ، دور از مخزن نگه دارید و در زمان خرد 
كردن مواد غذایي ، آنها را به تيغه ي برش نزدیك نكنيد تا مانع از صدمه ي شدید فردي یا 
آس��يب دیدن دستگاه شوید. مي توان از یك وسيله ي تميز كننده استفاده نمود اما فقط در 

زمانيكه دستگاه در حال كار نباشد.
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هشدارهای مهم ایمنی

سی
فار

1. پيش از استفاده ، تمام دستورالعمل ها را بخوانيد.
2.  به منظور جلوگيري از خطر برق گرفتگي، دس��تگاه یا س��يم برق را در درون آب یا  هر 

مایع دیگري فرو نبرده و در تماس با آنها قرار ندهيد.
3. زمانيكه دس��تگاه اس��تفاده نميشود، پيش از تميز كاري یا س��ر هم بندي) مونتاژ( یا جدا 

نمودن قطعات، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایيد.
4. ازهيچ دس��تگاهي با س��يم برق یا دوشاخه ي آس��يب دیده، یا پس از عملكرد نامناسب 
دستگاه و یا افتادن یا آسيب دیدگي در هر حالتي، استفاده نكنيد. دستگاه را براي بررسي، 
تعمي��ر یا تنظيم الكتریكي ی��ا مكانيكي به مركز خدمات پس از فروش ش��ركت فلرمنتقل 

نمایيد.
5. از این دستگاه در فضاي آزاد استفاده نكنيد.

6. اجازه ندهيد س��يم برق از لبه ي ميز یا پيشخوان، آویزان شده یا در تماس با سطوح داغ و 
نيز اجاق گاز قرار گيرد.

7. همواره پيش از س��رهم بندي )مونتاژ كردن(، جدانمودن یا تميزكاري دستگاه، دوشاخه 
را از پریز برق جدا نمایيد.

8. تيغه ها تيز و برنده هستند. با دقت آنها را حمل كنيد.
9. پيش از اتصال دس��تگاه به پریز برق، كنترل كنيد كه ولتاژ مصرفي با مقدار مجاز نوشته 

شده بر روي برچسب دستگاه هماهنگ باشد.
10. هيچ گاه دستگاه را به پریز برق متصل نكنيد مگر اینكه بطور كامل مونتاژ شده باشد و

همواره پيش از جدا كردن قطعات دس��تگاه یا حمل كردن تيغه ها، آن را از پریز برق جدا 
نمایيد.

11. اجازه ندهيد كودكان، بدون نظارت از مخلوط كن استفاده كنند.
12. اجازه ندهيد بدنه ي دستگاه، سيم برق یا دوشاخه مرطوب شوند.

13. دستگاه را در مواد داغ قرار ندهيد.
14. دستگاه براي استفاده در مقادیر متداول خانگي ساخته شده است.

15. از این دس��تگاه در مدت زمان كوتاه استفاده كنيد.از دستگاه به مدت بيش از 1 دقيقه، 
و براي مواد غذایي سخت، بيش از 10 ثانيه، استفاده نكنيد.

16. اگر دكمه ي تغيير س��رعت را فش��ار دهيد، مي توانيد براي انجام خواسته ي خود از آن 
استفاده كنيد.

17. همواره، اگر دس��تگاه به حال خود رها شده یا پيش از مونتاژ، جداسازي یا تميزكاري 
قطعات، دستگاه را از پریز برق جدا نمایيد.

HM 805

پيش از استفاده از وسایل برقي، هشدارهاي ایمني اوليه را مي باید در نظر داشت: 




