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When using the electrical appliance, the below basic safety precau-
tions should be followed: 
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 1. Read all instructions.

2. Before using check that the voltage power corresponds to the one 

shown on the appliance nameplate.

3. Do not let cord hang over edge of table or counter.

4. Do not operate any appliance with a damage cord or plug or after the 

appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return the 

appliance to after sale srvice centre of Feller for examination, repair or 

adjustment.

5. If the supply cord is damaged it must be replaced by Feller in order to 

avoid a hazard.

6. Use by children not intended but foreseeable, but only allowed with 

supervision.

7. Avoid contacting moving parts.

8. Blades are sharp, so handle carefully.

9. The use of attachment, including jar, top cover, not recommended or 

sold by manufacture may cause fire, electric shock or injury.

10. The appliance can not be used for blending hard and dry substance, 

otherwise the blade could be blunted.

11. Switch off the appliance before approaching parts which move in use.

12. Do not immerse the Motor Unit into water or other liquids.

13. Do not use outdoors.

14. Save these instructions.

HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS
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Check that the accessories are complete and the unit is not damaged. 
Then pour a little water into the jar and mix according to the steps below 
for one or two times, then pour out. Clean Top Cover, Measuring Cup, jar 
thoroughly with warm water. 

 
KNOW YOUR BLENDER

 
BEFORE THE FIRST USE

1. Top cover
2. Handle 
3. Motor unit

4. Measuring cup
5. Jar
6. Speed selector
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Warning: the blade is sharp, Handle with great care and 
ensure that unplug the appliance from outlet before 
assembling and removing parts. 
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2. Peeled or cored the fruit or vegetables and then cut 
it into small dices, put the food piece into the jar. 
Usually certain amount of purified water has to be add-
ed to facilitate the smooth running of appliance. The 
amount of mixture should not exceed the max level 
as indicated on the jar. The best proportion of the fruit 
and water is 2:3.

 
USING THE BLENDER

1. Place the jar on the Motor Unit, let the trian-
gle on motor unit aligns with the letter of UNLOCK  
(see Fig. 1), then turn the jar clockwise until the jar can-
not move any longer (see Fig.2). This is a safety feature.  

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

 

3. Replace the Top Cover on the jar.
4. You may add ingredient into the jar through the center opening of top 
cover during operation, then replace Measuring Cup if necessary. Let the 
tab of Measuring Cup aligns with the groove of Top Cover, put down and 
turn clockwise until the Measuring cup in place.
5. Connect the plug to the wall outlet and set Speed selector to your  
desired setting. You can set the “P” position if want to accelerate the 
process of blending. The detailed information of Speed Selector is as  
following figure 3. 

1. Low speed

2. Stop
At any time, set the knob to 
stop the appliance 

3. High speed

4. Stop
At any time, set the knob 
to stop the appliance
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Note : never use boiling liquids or run the appliance empty.

 The Auto Clean feature can clean the blender
and blade assembly easily, rapidly in com-
plete safety.
 Pour a little warm soapy water into the jar
 and turn the Speed Selector to P position for
a few seconds.
 Remove the jar and rinse under running 
water.
 Wiping the outer surface of Motor Unit with
 a damp cloth, do not use abrasive cleansers.
 Never immerse in water for cleaning
Dry all parts and then replace them
The blade can be disassembled for complete cleaning. Hold the blade 
 assembly at the bottom of jar carefully, for it is sharp, take it out by turning
 coupling on the other side clockwise emphatically(see Fig 4), then put Top
 Cover, Measuring Cup, Jar, blade assembly into Dishwasher for clean, they
 are dishwasher safe components, but the temp setting shall not exceed
70 C .
 If any problem has been encountered during use never disassemble the
 Motor Base by yourself, no user serviceable parts inside. Contact with after
 sle service centre of Feller for examination and repair.
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CLEANING AND MAINTENANCE 

 
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

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.

Fig. 4



6. The consecutive operation time shall not exceed 3 minutes. The  
appliance can be operated again only it has been cooled down. 
7. Turn the Speed Selector to “0” Position once the mixture has been  
blended to your desired consistency.
8. Turn anti-clockwise and remove the jar from the Motor unit, carefully 
take down the Top Cover, then pour and serve.
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روش استفاده از مخلوط کن 

1. پ��ارچ را ب��ر روي موتور دس��تگاه قرار دهيد، ب��ه طوري که 
مثلث روي موتور دستگاه با واژه ی بازکردن )unlock( روبروي 
هم قرار گيرند. )ش��کل 1 را ببينيد(. س��پس پارچ را س��اعتگرد 
بچرخانيد تا درجايش ثابت ش��ود )ش��کل 2 را ببنديد(. اين يک 

ويژگي  ايمني است. 
2. ميوه و س��بزيجات را پوس��ت بگيريد و هس��ته ی آنها را جدا 
کنيد و سپس آنها را به قطعات کوچک تر خرد نماييد و در پارچ 
مخلوط ک��ن بريزيد. ميزان معين��ي آب خالص در پارچ بريزيد تا 
عملکرد دس��تگاه را تسهيل نمايد. حجم مخلوط نبايد از حداکثر 
ميزان درج ش��ده بر روي پارچ بيشتر باشد. بهترين نسبت ميوه و 

آب، 2 به 3 است. 

شکل 1

شکل 2

شکل 3
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1. سرعت کم
2. انتخابگر ايس��ت تنظيم 
کني��د تا دس��تگاه خاموش 

شود. 

3. درپوش بااليي را بر روي پارچ قرار دهيد. 
4. مي توانيد مواد غذايي را از دهانه ی وسط درپوش بااليي، هنگام عملکرد دستگاه، در 
پارچ بريزيد. س��پس در صورت لزوم پيمان��ه ی اندازه گيري را در جايش قرار دهيد؛ به 
طوري که زبانه ی پيمانه ی اندازه گيري روبروي شيار درپوش بااليي قرار گيرد. آن را به 

سمت پايين فشار دهيد و ساعتگرد بچرخانيد تا پيمانه در جايش قرار گيرد. 
5. دوش��اخه را به پريز برق بزنيد و انتخابگر س��رعت دستگاه را بر روي حالت دلخواه 
تنظيم کنيد. براي شتاب بخشيدن به فرايند مخلوط کردن، مي توانيد انتخابگر را بر روي 
موقعيت P تنظيم کنيد. توصيف مشخصات انتخابگر سرعت در شکل )3( آمده است. 

3. سرعت زياد 
4. عملکرد تکانه انتخابگر را بر 
روي عملکرد تکان��ه قرار دهيد 
و دکم��ه را رها کنيد تا عملکرد 

متوقف شود. 

نکته: هيچ گاه از مايعات داغ در دستگاه استفاده نکنيد و دستگاه خالي 
را به کار نيندازيد.

 عملکرد تميزکاري خودکار دستگاه، مخلوط کن و 
بخش تيغه را به آساني و به طور ايمن تميز مي کند. 
 کمي ترکيب آب و مايعي شوينده در پارچ بريزيد 
و انتخاب گر سرعت را بر روي موقعيت »P« به مدت 

چند ثانيه نگه داريد. 
 پارچ را جدا کنيد و زير شير آب بشوييد. 

 س��طح بدنه ی موتور دس��تگاه را با پارچه اي نم دار 
تميز کنيد، از پاک کننده هاي سايا )خورنده ی سطوح( 
استفاده نکنيد. براي تميزکاري آن را در آب فرو نبريد. 

 تمام قطعات را خشک کنيد و سپس آنها را در جايشان قرار دهيد. 
بخش تيغه را براي تميزکاري کامل مي توان از هم جدا کرد. 

به دقت بخش زيرين قس��مت تيغه را با دست بگيريد، زيرا تيز است؛ آن را ساعتگرد و 
محکم بچرخانيد و بيرون آوريد. )شکل 4 را ببينيد(. سپس درپوش بااليي، پيمانه، پارچ 

اندازه گيري و بخش تيغه را در ماشين ظرف شويي بشوييد. 
اين قطعات را مي توان در ماش��ين ظرف شويي شست. اما دماي ماشين نبايد بيش از 70 
درجه ی س��انتي گراد باش��د. اگر هنگام کار با دستگاه با مش��کلي مواجه شديد، هيچ گاه 

خودتان پايه ی موتور را باز نکنيد. 
قطعات داخلي آن به وس��يله ی کاربر تعميرشدني نيستند. با مرکز خدمات پس ازفروش  

شرکت فلر تماس بگيريد تا آزمايش يا تعمير شود. 

شما مي توانيد به حفاظت از محيط زيست کمک کنيد!
لطفًا به مقررات محلي توجه کنيد. وس��ايل برقي دورانداختني را به مراکز 

ويژه ی  جمع آوري اين دستگاه ها تحويل دهيد.  4

شکل 4



تميزکاري و نگه داري 

دورانداختن دستگاه مطابق با اصول زيست محيطي 

6.  به طور مداوم بيش از 3 دقيقه دس��تگاه را به کار نيندازيد. تنها پس از خنک ش��دن، 
دوباره دستگاه را به کار اندازيد. 

7. پس از اين که مواد غذايي به ميزان دلخواه مخلوط ش��دند، انتخابگر س��رعت را بر 
روي موقعيت "0  " قرار دهيد. 

8. پارچ را پادس��اعتگرد بچرخانيد و پارچ را از روي پايه ی موتور برداريد. درپوش را 
با احتياط برداريد و پارچ را تخليه کنيد و مواد را سرو نماييد. 
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توصيف اجزا

پيش از استفاده براي نخستين بار 

از کامل بودن مجموعه ي  لوازم جانبي و س��الم بودن دستگاه مطمئن شويد. کمي آب در 
پ��ارچ مخلوط ک��ن بريزيد و به روش زير، به مدت زمان يک يا دو دقيقه دس��تگاه را به 
کار اندازيد. س��پس پارچ را تخليه کنيد. درپوش بااليي، پيمانه و پارچ مخلوط کن را با 

آب گرم کاماًل تميز کنيد. 

1

 2

3  6

  5

  4

هش��دار: تيغه تيز اس��ت، ب��ا احتي��اط آن را جابه جا کني��د. پيش از 
سرهم بندي يا جداکردن قطعات، دوشاخه را از برق بکشيد. 

1.  درپوش بااليي
2.  دستگيره ي پارچ
3.  موتور دستگاه 

4.  پيمانه
5.  پارچ

6.  انتخابگر سرعت

1
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پیش از استفاده از این دستگاه، دستورالعمل های ایمنی را به طور کامل بخوانید.
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هنگام استفاده از وسايل برقي، هشدارهاي ايمني اوليه زير را در نظر داشته باشيد. 
1. تمامي دستورالعمل ها را بخوانيد. 

2. پيش از اس��تفاده از دس��تگاه، از يکي بودن ولتاژ برق منزل تان با ولتاژ درج ش��ده در 
برچسب مشخصات دستگاه مطمئن شويد. 

3. نگذاريد سيم برق دستگاه از لبه ی ميز يا پيشخوان آويزان شود. 
4. هيچ گاه دستگاه را با سيم برق يا دوشاخه ی آسيب ديده يا پس از نقص عملکرد آن 
يا هرگونه صدمه ديدگي، به کار نيندازيد. دس��تگاه را به نزديک ترين مرکز خدمات پس 

ازفروش فلر تحويل دهيد تا آزمايش، تعمير يا تنظيم شود. 
5. اگر س��يم برق دس��تگاه آسيب ديده بود، براي پرهيز از خطر، آن را به مرکز خدمات 

پس از فروش فلر انتقال دهيد تا اقدامات الزم صورت گيرد.
7. از تماس با قطعات متحرک دستگاه بپرهيزيد. 

8. تيغه ها تيزند، با احتياط آنها را جابه جا کنيد. 
9. اس��تفاده از قطعاتي مانند پارچ و درپوش بااليي که مورد تأييد ش��رکت فلر نباشند، 

ممکن است منجر به آتش سوزي، برق گرفتگي يا زخمي شدن کاربر شود. 
10. براي مخلوط کردن مواد س��خت و خش��ک از دستگاه استفاده نکنيد، اين کار سبب 

کندشدن تيغه ها مي شود. 
11. پيش از تماس با قطعات متحرک دستگاه، آن را خاموش کنيد. 

12. بخش موتور را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريد. 
13. در بيرون از منزل از دستگاه استفاده نکنيد. 
14. اين دستورالعمل ها را نزد خود نگه داريد. 

هشدارهاي مهم ايمني 




