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نکات ایمنی

سی
فار

پیش از استفاده، این دفترچه را کاماًل مطالعه نمایید.
1. از هرگونه بکار بردن دستگاه توسط کودکان جلوگیری نمایید.

2. هنگام استفاده، دستگاه را در محلی خشک و مستحکم قرار دهید. همچنین از قرار دادن 
آن در مجاورت منابع گرمایی همچون اجاق گاز خودداری نمایید.

3. لطفاً دستگاه را با احتیاط بسیار جابجا نمایید؛ چرا که هر ضربه ای به بدنه آن می تواند 
منجر به خرابی دستگاه شود.

4. از آویزان ماندن سیم برق بر لبه های تیز کانتر و میز و نیز پیچ و تاب خوردن محصول 
پیشگیری نمایید. 

5. از فرو بردن سیم برق، دوشاخه و یا قسمت موتور دستگاه به آب و یا هر مایع دیگری 
خودداری نمایید.

6. درصورت آسیب دیدگی سیم برق و دوشاخه، از دستگاه استفاده نکرده و آن را به یکی 
از مراکز خدمات پس از فروش مجاز تحویل دهید تا موارد فنی آن را برطرف نمایند.

7. از سیم های سیار و چندراهی استفاده نکنید. پس از استفاده سیم را از برق بکشید. برای 
دو دستگاه برقی از یک پریز استفاده نکنید.

8. شــل بودن دوشــاخه بر پریز می تواند منجر به باال رفتن دما در آن ناحیه شود. در این 
شرایط سریعاً از افراد متخصص کمک بخواهید. 

9. استفاده از هرگونه لوازم جانبی دستگاه های دیگر برای این دستگاه به هیچ وجه توصیه 
نمی شــود؛ چرا که می تواند منجر به انواع خطرات از جمله برق گرفتگی، آتش سوزی و 

آسیب به شخص کاربر شود.
10. پیــش از توقف کامل تیغه های خرد کن از باز کردن درب ظرف خرد کن خودداری 

نمایید.
11. هنگامی که از سری مخلوط کن استفاده می کنید، به هیچ وجه دستتان و یا هر شیء 

دیگری را نزدیک به تیغه ها نکنید.
12. برای پیشگیری از آسیب رساندن به دستتان، از لمس کردن تیغه های مخلوط کنی و 

خرد کنی خودداری نمایید.

HB 800

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند فلر امیدواریم از 
کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی 
توان: 800 وات

ولتاژ: 240-220 ولت
فرکانس: 50/60 هرتز
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13. برای پیش گیری از خطر برق گرفتگی از استفاده دستگاه با دستان خیس بپرهیزید.
14. این محصول برای خرد کردن موادی همچون میوه خام، سبزیجات و گوشت می باشد. از 

استفاده این محصول برای آسیاب کردن مغزها و انواع مواد با پوسته سخت خودداری نمایید. 
15. از پاک کننده های ســایا برای تمیزکاری دســتگاه ها استفاده نکنید؛ چرا که به ظاهر 

دستگاه آسیب خواهد زد.
16. هنگام کار دستگاه را بر سطحی مستحکم و هموار قرار دهید.

17. برای پیشــگیری از هرگونه خطر، در هنگام آســیب دیدگی سیم برق و دوشاخه، از 
دستگاه استفاده نکرده و آن را به یکی از مراکز خدمات پس از فروش مجاز تحویل دهید تا 

موارد فنی آن را برطرف نمایند.
18. قسمت اصلی دستگاه )موتور( را به هیچ وجه نشویید. تنها با یک پارچه کمی نم دار 

بدنه آن را پاک کنید. 
19. توجه داشته باشید که ولتاژ دستگاه با ولتاژ پریز برق همخوانی داشته باشد.

20. توجه داشــته باشید در صورت عدم اســتفاده از دستگاه برای مدت طوالنی آن را در 
محلی خشک و با تهویه مناسب نگه داری نمایید.

21. پیش از توقف کامل تیغه های خرد کن از باز کردن درب ظرف خردکن خودداری نمایید.
22. پیش از اقدام برای تمیز کاری و دســت بردن به ســری های مختلف، دوشاخه را 

از برق بکشید.
23. درون ظــرف مخلوط کنی بیش از 800 میلی لیتر مایعات نریزید؛ در غیر اینصورت 

مواد از درون ظرف بیرون خواهد ریخت.
اجزای دستگاه

دستورالعمل کاربری

دکمه روشن/خاموش

ظرف مخلوط کن

مخلوط کن دستی

پایه تیغه 
مخلوط کن همزن

محل قرارگیری موتور

خردکن
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دستورالعمل کاربری
پیش از استفاده دستگاه:

1. موارد بسته بندی و برچسب ها را جدا نمایید. پیش از اولین استفاده تمامی قطعات جانبی 
را بشویید.

2. در اولین استفاده ساطع شدن اندکی بو و یا دود از موتور عادی خواهد بود.
استفاده از سری مخلوط کن:

1. ابتدا مواد غذایی مورد نظر را ُخرد کنید و تکه هایی حداکثر 2 ســانتی را ایجاد نمایید. 
مواد را درون ظرف مخصوص بریزید و بر روی آن مایع مورد نظر را با نسبت 2 به 3بریزید 

)آب، آب میوه، شیر و...(.
2.  سری مخلوط کن را بر موتور نصب نمایید؛ سری را به جهت نشان داده شده با پیکان 

بگردانید تا قفل شود.
3. دوشــاخه را به برق بزنید و ســپس کلید روشــن و خاموش را فشار دهید تا موتور به 
کار بیافتد. به یاد داشــته باشید که به ازای هر یک دقیقه کار با دستگاه، به موتور یک دقیقه 

استراحت دهید.

هشدار: از گذاشتن اشیای سخت مانند قاشق و چنگال درون ظرف جداً خودداری نمایید.
استفاده از سری همزن :

1. خامه، تخم مرغ و یا هر موادی که می خواهید بزنید را درون ظرف مخصوص بریزید.
2.  سری همزن را بر موتور نصب نمایید؛ سری را به جهت نشان داده شده با پیکان بگردانید 

تا قفل شود.
3. دوشاخه را به برق بزنید و سپس کلید روشن و خاموش را فشار دهید تا موتور به کار 
بی افتد. به یاد داشــته باشــید که به ازای هر یک دقیقه کار با دستگاه، به موتور یک دقیقه 

استراحت دهید.
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استفاده از ظرف ُخرد کن
1-1. تیغه ها را طبق تصویر آماده و درون ظرف ُخرد کن نصب نمایید.

1-2.  مواد غذایی را ابتدا ُخرد نمایید و سپس درون ظرف بریزید. دقت داشته باشید که 
سبزیجات به تکه های 20x20x20 میلی متر مکعب ، گوشت به تکه های 20x20x60 میلی 
متر مکعب و یخ در قطعه های 25x25x25 میلی متر مکعب تقسیم شده باشند. مراقب باشید 
که استخوان در تکه های گوشت باقی نماید و حداکثر مواد ریخته شده درون ظرف از 200 

گرم تجاوز نکند. 
1-3. دقت داشته باشید که تیغه به صورت صحیح و کاماًل عمودی نصب شده باشد؛ در 

صورت اطمینان درب ظرف را گذاشته و بپیچانید تا قفل شود.
2.  موتور را بر قسمت مخصوص بر روی درب ظرف گذاشته ، به جهت فلش بگردانید 

تا قفل شود.
3. دوشــاخه را به برق بزنید و ســپس کلید روشــن و خاموش را فشار دهید تا موتور به 
کار بیافتد. به یاد داشــته باشید که به ازای هر یک دقیقه کار با دستگاه، به موتور یک دقیقه 

استراحت دهید.
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تمیزکاری

1. پس از استفاده دوشاخه را از برق بکشید، قطعات را جدا نمایید، آن ها را با آب بشویید. 
قطعات را پس از خشک کردن می توانید دوباره بر دستگاه نصب نمایید.

2. قســمت اصلی دستگاه )موتور( را به هیچ وجه نشویید. تنها با یک پارچه کمی نم دار 
بدنه آن را پاک کنید.

3. هنگام شستشوی تیغه بسیار مراقب باشید تا دستتان آسیب نبیند.
4. قطعات را می توانید در ماشین ظرفشویی نیز تمیزکاری نمایید.

با توجه به قوانین سازمان حفاظت از محیط زیست، این دستگاه را نباید با 
زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به مرکز خدمات پس از فروش و یا مراکز 

بازیافت معتبر تحویل دهید.

بازیافت
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Important safeguards
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Dear customer!
Thanks for your worthful choice and confidence to Feller brand.

We really hope that you enjoy operating this product.

HB 800

Technical data
Power: 800W

Voltage: 220-240V

Frequency: 50/60Hz

1. Please read the information below thoroughly before use.

2. Never let children use the product.

3. Use the product on a dry and steady platform. DO NOT put it on a heating 
furnace or near hot furnaces or have it contact hot surfaces.

4. Please put the product in position with great care. Any collision may 
cause the machine to be out of work.

5. DO NOT hang the power line at the edge of the table or cabinet or have 
it contact any hot surface or tangled.

6. DO NOT immerse the power line, plug or main body into water or other 
liquid to avoid leakage of electricity.

7. DO NOT use any damaged wire, plug or product with problems. Return 
the product to the maintenance center for check and repair.

8. When the product is not in use, pull out the supply plug. Do not use an 
extension line or a universal contact. DO NOT share one socket with other 
electric appliances to avoid overload.

9. Looseness of the power socket on the wall may cause overheating. In 
this case, seek help from qualified maintenance personnel immediately.

10. Use of accessories not recommended by the manufacturer may cause 
fire, electric shock or other personal injuries.

11. DO NOT open the cup cover before the blades of the meat mincing cup 
and processing cup stop rotating.

12. DO NOT extend your hands or other articles to the bottom of the 
stirring rod when initiating the switch.

13. DO NOT touch the sharp blades at the bottom of the stirring rod and 
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those of the meat mincing cup and processing cup to avoid being cut.

14. DO NOT operate the machine with wet hands to avoid electric shock.

15. The machine is designed for mincing raw fruits, vegetables and meat. 
DO NOT use it for crushing nuts with hard shell.

16. DO NOT use rubbing cleaning agents which may damage the product’s 
surface.

Cautions

1. The operation of the machine in accordance with the instructions of the 
machine must be done on a steady work table.

2. Damaged power cords must be replaced by specialized personnel of 
the manufacturer or its maintenance department or other equivalents to 
avoid dangers.

3. Do not wash the main body with water. Only a damp cloth can be used 
for wiping.

4. Check whether the voltage indicated on the product matches with the 
local supply voltage.

5. The machine shall be stored in a well-ventilated place if not used for a 
long time.

Warnings:

1. DO NOT open the processing cup cover before the meat mincing knife 
stops rotating;

2. Disconnect the power supply before cleaning the blades or processing cup.

3. DO NOT put over 600ML of food into the processing cup, otherwise food 
will overflow.
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Product Components

Switch knob

Beaker

Hand blender

Blending 
shaft  Whisk

Pusher

Chopper

Instructions for use

Before using product

1. Remove the package and unnecessary stickers. Wash all accessories 
before your first use.

2. In first use, for running-in of the machine, it is normal for the motor to 
give off a small amount of smell or smoke.

1. Usage of the stirring rod:

1.1. Cut the food to be processed into squares of 20X20X20 cubic 
millimeters (maximum size), put the squares into the “beaker”, and then 
add water (or juice, milk or other liquid) in a proportion of 2:3.

1.2. Please put the “stirring rod” into the “main body” of hand blender, to 
lock it as per the arrow direction. 

1.3. Connect the designated power supply and press down the switch 
button, and then the machine will operate. Allow the machine to stop for 
one minute every one minute of operation.
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Warning: DO NOT put hard objects into the stirring cup such as metal 
spoons and forks during stirring
2. Usage of the whisk:
2.1. Put cream, mousse or egg white, etc. to be whisked into the stirring 
cup.
2.2. Please put the “whisk” into the “main body” of hand blender, to lock it 
as per the arrow direction. 
2.3. Connect the designated power supply and press down the switch 
button, and then the machine will operate. Allow the machine to stop for 
one minute every one minute of operation.
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3. Usage of the chopper assembly:

1. a. Set the stirring knife set into the chopper. 

b. Put prepared food into the chopper cup: cut fruits and vegetables into 
pieces of 20X20X20 cubic millimeters; cut meat into

pieces of 20X20X60 cubic millimeters (with strings and bones removed), 
crush ice into pieces of no more than 25X25X25 cubic millimeters; the total 
weight shall not exceed 200g.  

c. Check whether the stirring knife set tilts (knife set tilting may cause 
abnormal noise). Once it is in the correct position, put on the meat mincing 
cup cover and screw it up.

2. Please put the ““main body”” into the chopper, to lock it as per the arrow 
direction. 

3. Connect the designated power supply and turn the switch button,  then 
the machine will operate. Allow the machine to stop for one minute every 
one minute of operation.
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Cleaning

1. After use, pull out the power plug, dismantle removable parts, wash the 
parts with water and replace them in place after wiping dry.

2. Do not wash the main body with water. Only a damp cloth can be used 
for wiping.

3. Take great care when cleaning the blades to avoid scratching your hands.

4. A dishwasher may be used for cleaning parts.

Environment friendly disposal

You can help to protect the environment.
Please remember to respect the local regulations: hand in the 
non-working electrical equipments to an appropriate waste 
disposal centre.






