


1

En
gl

is
h

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

BL 150 R/S

1. Read all instructions before operating.
2. Do not touch hot surfaces.  Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or 
appliance itself in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.  Allow to cool 
before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after 
the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.  Return 
the appliance to after sale service centre of Feller service facility for 
examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Feller may 
cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. 
To disconnect, turn any control to OFF position, then remove plug from 
wall outlet.
12. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance 
as they may cause a fire or risk of electrical shock.
13. A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable 
material including curtains, draperies, walls and the like when in operation.
14. Do not clean with metal scouring pads.  Pieces can break off the pad 
and touch electrical parts, involving a risk of electrical shock.
15. Extreme caution should be exercised when using containers constructed 
of other material other than metal or glass.
16. Do not store any materials other than manufacturers recommended 
accessories in this unit when not in use.
17. Do not place any of the following materials inside the unit: Paper, 
cardboard, plastic and the like.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Household use only
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   ● All parts of the blender are to be thoroughly cleaned before being used 
for the first time. (see Section: Cleaning).

   ● Take out the required length of cable from the cable tidy on the base of 
the blender and connect the device to the mains supply.

Assembling the Glass Jar:                       
1. Put the rubber sealing ring (4) on the inner edge of the blade unit (5).

 
PARTS & CONTENTS 

 
BEFORE THE FIRST USE

1. Measuring Cup
2. Lid 
3. 1.5 L Glass Jar
4. Sealing ring
5. Cutting blade
6. Jar base

7. Motor Base
8. Rotary switch
9. Jar Assembly
10. Grinder cover
11. Grinder base
12. Grinder lid



3

 
HOW TO USE

 

A. Blender:
1. Place the foodstuff you wish to process into the glass jar.
2. Put the lid on the glass jar and close securely. Place the measuring cap 
into the hole in the lid and turn clockwise to lock.
3. Switch on the motor base:
4. NB: Operate the motor for a maximum of 60 seconds or alternating 60 
seconds on, then 60 seconds off to prevent overheating or consequent 
damage.

Speed setting         Use
1 (Low)                   for light usage with liquids
2 (High)                    for more solid consistency – for mixing liquids  
    and solid foodstuffs
M (Pulse setting)   for ice crushing & short, powerful impulse  
    movements

(The switch does not permanently engage in the ‘M’ setting. You have to 
hold the switch in the ‘M’ setting or turn it repeatedly into the ‘M’ setting)

B.    Grinder
1. Place the dry foodstuff like coffee beans, almonds, peanuts, nuts and 
more into the  grinder base.
2. Put the grinder cover on the grinder base and close securely.
3. Switch  on the motor base to proper setting to mill.
After using the blender, always move the switch into the ‘0’ setting and pull 

2. Put the blade unit with sealing ring into the jar base (6).
3. Insert the assembled jar Base onto the bottom of the glass jar and 
secure tightly.
4. Mount the glass jar (3) onto the jar base unit and tune the jar base unit, 
and turn clockwise until glass jar locks into place.
5. Mount the Measure Cup (1) onto the Lid (2).  
6. Secure the Lid onto Glass Jar and press down.

Inserting the Glass Jar:                         
1. Make sure that the blender is switched off (Switch in the ‘0’ setting).
2. Place the jar assembly (9) on to the motor base (7) and press down until 
securely engaged.
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USEFUL TIPS           

 
MOTOR BASE                   

 
SIMPLE CLEANING/ RINSING OUT THE ASSEMBLED GLASS JAR                 

 
THOROUGH CLEANING OF THE DISMANTLED GLASS JAR

out the mains plug.
To remove the glass jar simply lift it off the motor base. You do not have to 
rotate the glass jar to remove it.

   ● To achieve the best results when pureeing solid ingredients, place small 
portions into the glass jar one by one instead of placing a large quantity 
all at once.

   ● If you are processing solid ingredients, cut them into small pieces  
(2-3cm) first.

   ● When mixing solid ingredients start off first with a small amount of  
liquid. Gradually add more and more liquid through the opening in the lid.

   ● Always place your hand on top of the blender when you are operating 
the device.

   ● Be careful when processing hot liquids.
   ● For stirring solid or very thick liquid ingredients we recommend that you 

use the blender in impulse mode to prevent the blades from becoming 
stuck.

Never immerse the motor base in water. Wipe it only with a moist cloth.

Empty the glass jar and fill it with water. Place the glass jar on the motor 
base and turn the switch several times into the ‘M’ setting. Empty the glass 
jar and rinse until clean.

Ensure that the glass jar is completely empty before you unscrew the 
retaining ring. Be careful when handling the cutting blade. All removable 
parts are suitable for the dishwasher.



براي دس��ت يابي به بهترين نتايج هنگام پوره کردن مواد غذايي خشک، ابتدا قطعات    ●
کوچک��ي از اين مواد را به ترتيب در دس��تگاه قرار دهيد. از ق��راردادن يکباره ی مقدار 

زيادي مواد غذايي در دستگاه بپرهيزيد. 
هنگام کار با مواد غذايي سخت، ابتدا آنها را به قطعات کوچک تر )2-3 سانتي متري(    ●

برش دهيد. 
هنگام مخلوط کردن مواد غذايي سفت، کمي مايع در دستگاه بريزيد؛ سپس به تدريج    ●

از دهانه روي درپوش مايع بيشتري در پارچ بريزيد. 
هنگام کار با دستگاه، دست تان را بر روي درپوش مخلوط کن قرار دهيد.    ●
هنگام کار با مايعات داغ مراقب باشيد.    ●
ب��راي مخلوط کردن موادغذايي س��فت يا مايعات بس��يار غليظ، توصيه مي ش��ود که    ●

دس��تگاه مخلوط کن را در حالت عملکرد لحظه اي )تکانه( به کار اندازيد تا از چسبيدن 
مواد به تيغه ها پيش گيري شود. 

پارچ شيش��ه اي را تخليه نماييد و آن را از آب پر کنيد. پارچ شيشه اي را بر روي موتور 
ق��رار دهيد و تنظيم کننده را چندين بار بر روي موقعيت M قرار دهيد. پارچ را تخليه و 

آب کشي نماييد تا تميز شود. 

پيش از بازکردن حلقه ی نگه دارنده، مطمئن شويد که پارچ کاماًل  خالي است. 
هنگام جابه  جاکردن تيغه ی برش بسيار مراقب باشيد. تمام اجزاي جداشدني را مي توان 

در ماشين ظرف شويي شست.

هيچ گاه پايه ی موتور را در آب فرو نبريد. آن را تنها با پارچه اي نم دار تميز کنيد. 
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نکات مفيد 

تميزکاري ساده/ آب کشي پارچ شيشه اي سرهم بندي شده 

تميزکاري دقيق پارچ شيشه اي با قطعات جداشده 

پايه ی موتور 

2. پوشش آسياب را بر روي پايه اش قرار دهيد و محکم کنيد. 
3. پايه ی موتور را روشن کنيد و بر روي حالت مناسب آسياب  تنظيم نماييد. 

پس از اس��تفاده از دستگاه مخلوط کن، تنظيم کننده را بر روي موقعيت »0« قرار دهيد و 
دوشاخه را بکشيد. 

براي جداکردن پارچ شيشه اي، به سادگي آن را از روي پايه ی موتور بلند کنيد. )نيازي 
به چرخاندن پارچ نيست(.
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نصب پارچ شيشه اي 

روش استفاده

1. مطمئن ش��ويد که دستگاه مخلوط کن خاموش اس��ت )تنظيم کننده بر روي موقعيت 
»0« قرار گرفته است(. 

2. پارچ سرهم بندي ش��ده )9( را بر روي پايه ی موتور )7( قرار دهيد و به سمت پايين 
فشار دهيد تا به گونه اي ايمن در جايش محکم شود. 

الف( مخلوط کن 
1. مواد غذايي  را که مي خواهيد آماده کنيد، در پارچ شيشه اي قرار دهيد. 

2. درپوش پارچ شيش��ه اي را بگذاريد و محکم کنيد. پيمانه را در س��وراخ درپوش قرار 
دهيد و ساعتگرد بچرخانيد تا قفل شود. 
3. پايه ی  موتور دستگاه را روشن کنيد. 

کاربرد  تنظيمات سرعت 

براي مايعات و موادغذايي سبک  )1( سرعت کم 

براي مواد غذايي جامد- مخلوط کردن مايعات و مواد غذايي )2( سرعت زياد 

سخت    
براي خردکني و عملکرد کوتاه مدت و قدرتمند موتور M عملکرد تکانه 

تنظيم کننده بر روي موقعيت عملکرد تکانه ثابت نمي ماند، مي بايد    
آن را در موقعيت مذکور نگه داريد يا به طور مکرر بر روي     

موقعيت M قرار دهيد.     
ب( آسياب

1. موادغذاي��ي س��ختي همچون دانه هاي قه��وه، بادام، فندق، آجي��ل و ... را در پايه ی 
آسياب بريزيد. 

نکته ی  مهم: موتور دس��تگاه را حداکثر تا 60 ثانيه روش��ن نگه داريد؛ 
سپس به مدت 60 ثانيه آن را خاموش کنيد تا از گرم شدن بيش از حّد 

دستگاه يا آسيب هاي احتمالي پيش گيري شود.

3. پايه ی پارچ سرهم بندي ش��ده را در داخل س��طح زيرين پارچ شيشه اي قرار دهيد و 
محکم کنيد. 

4. پارچ شيشه اي )3( را بر روي پايه ی موتور قرار دهيد و بخش پايه ی پارچ را تنظيم 
کنيد و ساعتگرد بچرخانيد تا پارچ شيشه اي در جايش قفل شود. 

5. پيمانه )1( را بر روي درپوش )2( قرار دهيد. 
6. درپوش پارچ شيشه اي را محکم کنيد و به سمت پايين فشار دهيد.
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توصيف اجزا

پيش از استفاده براي نخستين بار 

سرهم بندي پارچ شيشه اي 

پيش از استفاده براي نخستين بار، تمام قطعات دستگاه مي بايد کاماًل تميز شوند )بخش 
تميزکاري را ببينيد(. 

س��يم برق را از محل مخصوص آن بر روي پايه ی  دستگاه مخلوط کن به اندازه ی مورد 
نياز بيرون آوريد و دوشاخه را به برق بزنيد. 
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1.  پيمانه 
2.  درپوش 

3.  پارچ شيشه اي 1/5 ليتري 
4.  حلقه ی درزگير

5.  تيغه ی برش
6.  پايه ی پارچ 

7. پايه ی موتور
8. تنظيم کننده سرعت

9.  پارچ سرهم بندي شده
10. پوشش آسياب
11.  پايه ی آسياب

12. درپوش آسياب

1. حلقه ی درزگيري کائوچويي )4( را بر روي لبه ی داخلي بخش تيغه )5( قرار دهيد. 
2. بخش تيغه را با حلقه ی درزگيري در داخل پايه ی  پارچ )6( قرار دهيد.  1

سی
فار

پیش از استفاده از این دستگاه، دستورالعمل های ایمنی را به طور کامل بخوانید.
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1. پيش از به کارانداختن دستگاه، تمام دستورالعمل ها را بخوانيد. 
2. به سطوح داغ دست نزنيد؛ از دسته ها و دستگيره ها استفاده نماييد. 

3. براي پيش گيري از خطر برق گرفتگي، از فرو بردن سيم برق، دوشاخه يا خود دستگاه 
در آب يا هرگونه مايع ديگر، بپرهيزيد. 

4. هنگامي که کودکان از دس��تگاه اس��تفاده مي کنند يا در حضور آنان دستگاه را به کار 
مي اندازيد، نظارت دقيق شما ضروري است. 

5. پيش از تميزکاري يا هنگامي که از دس��تگاه استفاده نمي کنيد؛ پيش از سرهم بندي يا 
جداکردن قطعات، اجازه دهيد دستگاه خنک شود. 

6. اگر سيم برق دستگاه آسيب ديده بود يا در صورت نقص عملکرد دستگاه يا هرگونه 
آسيب ديگر، آن را به کار نيندازيد. دستگاه را به نزديک ترين مرکز خدمات پس ازفروش 

شرکت فلر تحويل دهيد تا آزمايش، تعمير يا تنظيم شود. 
7. استفاده از لوازم جانبي  که شرکت فلر توصيه نکرده، ممکن است سبب زخمي شدن 

کاربر شود. 
8. در بيرون از منزل از دستگاه استفاده نکنيد. 

9. نگذاريد س��يم برق از لبه ی ميز يا پيش��خوان آويزان شود يا با سطوح داغ تماس پيدا 
کند. 

10. دستگاه را بر روي/در نزديکي اجاق گازي يا برقي يا در داخل آون داغ قرار ندهيد. 
11. ابتدا س��يم برق را به دس��تگاه وصل کنيد، س��پس دوش��اخه را به برق بزنيد. براي 
کشيدن دوشاخه از برق، ابتدا تنظيم کننده را بر روي موقعيت خاموش قرار دهيد، سپس 

دوشاخه را از برق بکشيد. 
12. از ريختن مواد غذايي حجيم يا فروبردن وسايل فلزي در دستگاه بپرهيزيد؛ اين کار 

ممکن است سبب آتش سوزي يا برق گرفتگي شود. 
13. اگر دستگاه با مواد اشتعال پذيري مانند پرده، لباس ، کاغذ ديواري و ... پوشانده شود 

يا در تماس قرار گيرد، ممکن است سبب آتش سوزي شود. 
14. براي تميزکاري دستگاه از اسکاچ هاي فلزي استفاده نکنيد. تراشه هاي اسکاچ جدا 
مي شوند و با قطعات برقي دستگاه تماس پيدا مي کنند و ممکن است سبب برق گرفتگي 

شوند. 
15. هنگامي که از ظروفي به جز ظرف هاي فلزي يا شيش��ه اي اس��تفاده مي کنيد، بسيار 

مراقب باشيد. 
16. هنگامي که از دس��تگاه استفاده نمي کنيد، تنها لوازم جانبي پيشنهادي توسط فلر را 

در دستگاه نگه داري نماييد. 
17. کاغذ، مقوا، پالستيک يا مواد مشابه را در داخل دستگاه قرار ندهيد. 

هشدارهاي مهم ايمني 




