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Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des 
Gerätessorgfältig durch.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn Sie ein elektrisches Gerät in Betrieb nehmen, sollten folgende Vor-
sichtsmaßnahmen stets befolgt werden:

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch

2. Stellen Sie das Gehäuse niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, 
um einen elektrischen Schock zu vermeiden.

3. Nehmen Sie das Gerät vom Stromkreis, wenn es nicht in Gebrauch ist, 
bevor Sie Zusatzteile entfernen und bevor Sie Sie es reinigen.  Stellen Sie 
sicher, dass das Gerät auf „0“ steht, wenn es nicht in Betrieb ist.

4. Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen.

5. Betreiben Sie elektrische Geräte niemals mit einem beschädigten Kabel 
oder nachdem Sie nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren oder nach-
dem es fallen gelassen oder in einer anderen Art und Weise beschädigt 
wurde. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal 
begutachten und reparieren.

6. Der Gebrauch von nicht empfohlenen oder nicht durch den Hersteller 
verkauften Zusatzteilen kann zu Feuer, elektrischem Schock oder Verlet-
zung führen.

7. Verwenden Sie das Gerät nicht draußen.

8. Lassen Sie das Kabel niemals über Tischecken oder Arbeitsflächen  hän-
gen.

9. Stellen Sie sicher, dass das Kabel keine heißen Oberflächen und keine 
heißen Öfen berührt.

10. Halten Sie Hände und Utensilien während des Mixvorgangs außerhalb 
des Behälters, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. 1



11. Die Messer sind scharf, bitte lassen Sie äußerste Vorsicht walten.

12. Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten.

13. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne korrekt platzierte Abdeckung.

14. Der Mixer sollte nicht ohne feste oder flüssige Nahrung in Betrieb ge-
nommen werden.

15. Betreiben Sie den Mixer nicht länger als 180 Sekunden, ohne ihn mit 
Nahrung gefüllt zu haben.

16. Wenn das Kabel beschädigt wurde, muss es durch den Hersteller oder 
sein Servicecenter ersetzt werden, um Personen- und Sachschäden zu ver-
meiden. 

17. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder Teile, 
die sich bei Gebrauch bewegen.

18. Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass der Mixer ausgeschaltet wurde, bevor 
Sie ihn vom Stand nehmen.

19. Lassen Sie beim Umgang mit den Schneidemessern Vorsicht walten, 
besonders, wenn Sie die Messer aus dem Behälter nehmen, wenn Sie den 
Behälter entleeren und bei der Reinigung.

20. Nehmen Sie stets das Gerät vom Stromkreis, wenn es unbeaufsichtigt 
ist, bevor Sie es zusammenbauen, Zubehörteile entnehmen und vor der 
Reinigung.

21. Die Verwendung des Gerätes ist für Personen (einschließlich Kinder) 
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkei-
ten  bzw. mit mangelndem Wissen bzw. Erfahrung nicht geeignet, bevor 
sie nicht umfassend von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich 
sind, eingewiesen worden sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ohne Beauf-
sichtigung durchgeführt werden.

22. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und für folgende andere An-
wendungen geeignet wie z.B.: 

- Mitarbeiterküchen in Läden, 

- Büros und andere Arbeitsumgebungen; 

- Landhäusern,

- Hotels und Motels.
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23. Verwenden Sie das Gerät nur für den ihm zugedachten Zweck.

24. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn heiße Flüssigkeiten in den Mixer 
gefüllt werden, da diese durch starke Dampfentwicklung spritzen 
können.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

Demontageverfahren

schließen

schließen

öffnen

öffnen

öffnen
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schließen
schließen



Inbetriebnahme

Reinigung

1. Stellen Sie das Gehäuse des Mixers auf eine glatte ebene Oberfläche 
und schließen Sie das Gerät an den Stromkreis an. Stellen Sie sicher, dass 
sich der Schalter auf der „0“-Position befindet.

2. Geben Sie die Nahrung, die Sie mixen möchten in den Behälter, ver-
schließen Sie diesen mit dem Deckel und platzieren dann den Behälter auf 
das Gehäuse.

3. Drücken Sie den Schalter auf die gewünschte Geschwindigkeitspositi-
on. Der Mixvorgang startet.
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1. Ziehen Sie zunächst den Stecker aus der Steckdose. Tauchen Sie die Mo-
toreinheit niemals in Wasser. Sie können diese mit einem feuchten Tuch 
reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

2. Entnehmen Sie die anderen Zubehörmaterialien nach jedem Gebrauch 
und reinigen Sie diese in mit Spülmittel versetztem Wasser. Spülen Sie mit 
klarem Wasser nach und trocknen Sie diese dann sorgfältig ab. Geben Sie 
die Zubehörteile nicht in einen Geschirrspüler.

3. Am einfachsten lässt sich das Gerät sofort nach jedem Gebrauch reini-
gen. Alternativ leeren Sie den Behälter aus und füllen Sie ihn mit Wasser. 
Betätigen Sie einige Male die „Pulsier“-Funktion.



Bedeutung des Symbols „Mülltonne
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Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in 

den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten 

vorgesehenen Sammel-Stellen und geben Sie dort Ihre 
Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden. 

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch fal-
sche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Ge-
sundheit zu vermeiden. 



Note
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For your safety and continued enjoyment of this product, always 
read the instruction book carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1

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

1. Read all instructions.

2. To protect against risk of electrical shock, do not put housing in water
or other liquid. 

3. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off
parts, and before cleaning. Make sure the appliance is on “O” when not in 
use, before putting on or taking off parts, and before cleaning parts.

4. Avoid contacting moving parts.

5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after
the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. 
Return the appliance to the nearest Feller authorized service facility for 
examination, repair or electrical or mechanical adjustment.

6. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer 
may cause fire, electrical shock or injury.

7. Do not use outdoors.

8. Do not let cord hung over edge of table or counter.

9. Do not let cord contact hot surfaces, including the stove.

10. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the
risk of severe injury to persons or damage to the blender.  A scraper may be 
used but must be used only when the blender is not running.

11. Blades are sharp, handle carefully.

12. Do not blend hot liquids.

13. Do not operate without this cover in place.

14. The blender is not to be operated with empty blending unit (i.e. without 
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solid or liquid foodstuff)

15. Do not operate the blender more than 180 second with any loading. 

16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer 
of its service agent of a similarly qualified person in order on avoid a hazard.

17. Switch off the appliance before changing accessories or approaching 
parts, which move in use.

18. Caution: Ensure that the blender is switched off before removing it 
from the stand.

19. Care is needed when handling cutting blades, especially when removing 
the blade from the bowl, emptying the bowl and during cleaning.

20. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended 
and before assembling, disassembling or cleaning.

21. This appliance can be used by children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack 
of experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children without supervision.

22. This appliance is intended to be used in household and similar 
applications such as: 

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses;

– by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments.

23.  Do not misuse the appliance 

24. Be careful if hot liquid is poured into the blender as it can be 
ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.



How to use

1. Place the housing of your blender onto a flat, sturdy surface and 
connect it with the electricity, make sure the switch is on the “O” 
position.

2. Put the material you want to blend  in the jug, cover the jug, and 
then place the jar on the housing.

3. Press the switch to whichever speed you want and the blender 
works.
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Disassembly method



Cleaning 

Correct Disposal of this product

1. First remove the mains plug from the wall socket. Do not immerse the 
motor housing in water. You can clean the motor housing with a humid 
cloth. Do not use abrasive cleaning materials.

2. Disassemble the other parts after each use and wash them in soapy 
water. Then rinse with clean water and dry thoroughly. Do not wash these 
parts in a dishwasher.

3. Cleaning is easiest when done immediately after use, or empty the jug 
and fill it with water. turn the switch several times into the “pulse” setting.

This marking indicates that this product should not be 
disposed with other household wastes throughout the 
world. To prevent possible harm to the environment or 
human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse of material 
resources. To return your used device, please use the 
return and collection systems or contact the retailer where 
the product was purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling.
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تمیزکاری

روش صحیح بازیافت دستگاه

از پریز برق جدا کنید. بدنهی اصلی)موتور( دستگاه را در آب فرو  1. دو شاخه را 
نبرید. می توانید بدنه را با دستمالی نمدار تمیز کنید. از پاک کننده های ساینده استفاده 

نکنید.
2. قسمتهای دیگر دستگاه را جدا کرده و در آب و کف صابون بشویید.سپس با آب 

آنها را تمیز شسته و کاماًل خشک کنید. این قطعات را در ماشین ظرفشویی نشویید.  
3. اگر سریعًا پس از استفاده دستگاه را تمیزکنید کاری بسیار آسان است، یا بعد از 
خالی کردن پاچ آن را با آب پرکنید و با استفاده از عملکرد پالس )Pulse( پارچ را 

شسته و تمیز کنید.

این عالمت یادآوری می کند که این دستگاه در سرتاسر دنیا نباید با 
دیگر زباله های خانگی دور انداخته شود. برای جلوگیری از آسیب 
به محیط زیست یا سالمتی انسان که از طریق انهدام غیرمسئوالنه ی 
زباله ها صورت می گیرد و برای استفاده ی پایدار از منابع و مواد اولیه 
لطفًا به صورت مسئوالنه آن را بازیافت نمایید. برای تحویل دستگاه 
مستهلک، لطفًا از سیستم های ارجاع و جمع آوری لوازم برقی در محل 
زندگی استفاده کنید یا با فروشنده ای که دستگاه را از آن خریداری 
کرده اید تماس بگیرید. آنها می توانند برای بازیافت ایمن به روش 

سازگار با محیط زیست دستگاه را از شما تحویل بگیرند.  
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روش جداکردن قطعات

روش استفاده 

1.  بدنهی مخلوط کن را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید. دوشاخه را به پریز 
برق وصل کنید . مطمئن شوید که کلید روشن/خاموش در وضعیت خاموش است.

را  پارچ  درپوش  بریزید.  پارچ  در  را  کنید  مخلوط  میخواهید  که  غذایی  مواد    .2
بگذارید و پارچ را روی بدنه قرار دهید.

3.  طبق سرعت  دلخواه دکمه را فشار دهید. دستگاه شروع به کار میکند.
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13. اگر درپوش مخلوط کن روی آن قرار ندارد از دستگاه استفاده نکنید.
بیافتد  به کار  این گونه نیست که بدون وجود مواد غذایی  این دستگاه  14. کارکرد 

)بدون مواد غذایی جامد یا مایع(
15. هر بار بیش از 180 ثانیه دستگاه را به کار نیاندازید.

16. برای جلوگیری از بروز خطر، در صورت آسیب دیدن سیم دستگاه، باید توسط 
مرکز خدمات پس از فروش فلر یا فرد برق کار متخصصی تعویض گردد.

17. قبل از تعویض قطعات متحرک و لوزام جانبی، دستگاه را خاموش کنید.
18. احتیاط:  قبل از جداکردن ظرف مخلوط کن از پایه، مطمئن شوید دستگاه خاموش 

است.
19. هنگام در دست نگهداشتن تیغههای برنده، به ویژه هنگام جداکردن تیغه از ظرف، 

خالی کردن ظرف یا هنگام تمیزکاری الزم است که مراقب باشید.
از  قبل  یا جداکردن و  از نصب  قبل  نظارت رها میکنید،  بدون  را  اگر دستگاه   .20

تمیزکاری همیشه دوشاخه ی دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
21. کودکان 8 سال به باال و افرادی که دارای ناتوانی جسمی، حّسی یا ذهنی یا فاقد 
تجربه و آگاهی هستند در صورتی که تحت نظارت و آموزش کاربری ایمن قرار گیرند 
از خطرات محتمل دستگاه آگاه باشند می توانند از دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید 
با دستگاه بازی کنند. تمیزکاری و جمع آوری دستگاه نباید بدون نظارت افراد مسئول 

توسط کودکان انجام شود.
22.  این دستگاه برای مقاصد خانگی و دیگر مقاصد مشابه زیر در نظر گرفته شده 

است:
ـ خانههای روستایی

ـ توسط مشتریان هتلها، مسافرخانه ها و دیگر فضاهای اقامتی
ـ محیطهای ارائه دهنده خدمات اقامت و صبحانه

23. از دستگاه استفادهی نادرست نکنید.
24. در صورت استفاده از مایعات داغ در مخلوط کن مراقب باشید زیرا ممکن 

است اینگونه مایعات به دلیل پخش بخار ناگهانی به بیرون پاشیده شوند.

این موارد را به خاطر بسپارید.
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نکات مهم ایمنی
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برای حفظ ایمنی و لذت مداوم از این دستگاه، همیشه قبل از استفاده 
این دفترچه ر ا بخوانید.

هنگام استفاده از لوزام برقی نکات احتیاط آمیز ایمنی از جمله موارد زیر باید رعایت 
گردد:

1. تمام دستورالعملها را بخوانید.
2. برای جلوگیری از بروز خطر برق گرفتگی، بدنهی دستگاه را در آب یا هر مایع 

دیگری قرار ندهید.
3. زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه ی دستگاه را از پریز برق جدا کنید. 
همچنین وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، قبل از نصب یا جداکردن قطعات و قبل از 

تمیزکاری مطمئن شوید که دستگاه خاموش است 
4.  از تماس با قطعات متحرک خودداری کنید.

5. اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است یا دستگاه به درستی کار نمیکند، افتاده است 
یا به هرنحوی آسیب دیده است، از دستگاه استفاده نکنید. برای تعمیر، بازبینی یا تنظیم 

قطعات برقی یا مکانیکی آن را به نزدیکترین مرکز حدمات پس از فروش فلر ببرید.
6. استفاده از سریهای که توسط تولیدکننده عرضه یا توصیه نشده است، ممکن است 

باعث آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدگی گردد.
7. از دستگاه در فضای روباز استفاده نکنید.

8. اجازه ندهید سیم دستگاه از لبه ی میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان باشد.
9. اجازه ندهید سیم  برق دستگاه، با سطوح داغ از جمله اجاق تماس پیدا کند.

10. برای جلوگیری از بروز آسیب شدید به کاربر و دستگاه هنگام استفاده دست ها و 
لوازم آشپزخانه را از مخلوط کن دور نگه دارید. میتوانید از قاشق پالستیکی استفاده 

کنید. ولی فقط زمانی از آن استفاده کنید که دستگاه روشن نیست.
11. تیغهها تیز هستند با دقت به آنها دست بزنید.
12. از مخلوط کردن مایعات داغ خودداری کنید.






