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Pembersihan dan perawatan:
1. Saat membersihkan mesin, pastikan mesin tidak terhubung dengan listrik.
2. Semua bagian yang dapat dilepas dan dicuci dengan air dan dibersihkan,
kecuali bagian motor.
3. Simpan produk di ruangan kering dan bersih.
4. Saat membersihkan produk, jangan gunakan detergen karena dapat merusak
permukaan produk.

1 TOMBOL DAYA 5 PISAU
PEMOTONG 9

LUBANG
MEMASUKAN
MAKANAN

2 BADAN MESIN 6 PISAU PENGIRIS 10 PENEKAN
UKURAN BESAR

3 MANGKUK 7 PENUTUP
MANGKUK 11 PENEKAN

UKURAN KECIL

4 DUDUKAN PISAU 8 TOMBOL KUNCI
PENUTUP 12

LEMPENGAN
PENGATUR
KETEBALAN
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MULTIFUNCTION FOOD PROCESSOR “FOMAC”
Multifunction Food Processor FCT-DE4 merupakan mesin food processor yang
memiliki beragam fitur. Mesin ini dapat mencacah, mengiris, memotong dadu,
dan julienne
Multifunction Food Processor FCT-DE4 memiliki 4 jenis pisau, yaitu pisau
pencacah berbentuk S, pisau lengkung pengiris, pisau potong dadu, dan pisau
parut. Keempat pisau ini dapat digunakan sesuai kebutuhan.
Mesin ini memiliki sistem pelindung motor yang akan membuat mesin berhenti
bekerja apabila mesin digunakan secara berlebihan. Sistem ini akan membuat
Food Processor FCT-DE4 lebih awet dan bisa diandalkan untuk segala kebutuhan
memproses makanan di dapur anda.

Saat menggunakan produk ini, harap perhatikan aturan keselamatan berikut:
1. Harap membaca buku petunjuk ini secara seksama saat akan menggunakan
produk.
2. Anak-anak dan penyandang disabilitas DILARANG menggunakan produk.
3. Letakan produk pada permukaan yang kering dan datar. Dilarang menyimpan
mesin di tempat yang panas atau lembab.
4. Sebelum digunakan, pastikan mesin telah rakit dengan benar dan terhubung
ke tegangan listrik sesuai kebutuhan; Setelah mesin digunakan, pastikan mesin
dalam kondisi mati dan terputus dari sambungan listrik.
5. Saat menggunakan produk, DILARANG meletakkan benda keras di atas produk
dan jangan menambahkan bahan dengan tangan saat mesin sedang bekerja.
Gunakan tongkat penekan saat memasukan bahan untuk menghindari
kecelakaan.
6. Produk ini dilengkapi dengan perangkat perlindungan termal. Saat
menggunakan produk secara berlebihan, mesin akan berhenti secara otomatis
untuk perlindungan.
7. Pastikan mesin dalam keadaan mati dan tidak terhubung dengan listrik
sebelum dibersihkan.

8. DILARANG menggunakan mesin secara berlebihan.
9. Harap berhati-hati saat membersihkan pisau.
10. Sebelum melepas mangkuk dan penutup mesin, pastikan semua bagian
mesin sudah berhenti bekerja!
11. Apabila terjadi kerusakan harap segera menghubungi service center dan
dilarang membongkar mesin sendiri.

Perakitan / pembongkaran
1. Letakkan mesin di atas meja yang datar dan kering.
2. Putar mangkuk searah jarum jam untuk mengunci mangkuk dengan mesin.
3. Sejajarkan mangkuk dengan poros transmisi dan masukkan secara vertikal.
4. Pasang kepala pisau ke bagian dudukan pisau.
5. Putar cover searah jarum jam untuk menutup.
6. Kunci penutup dengan menekan tombol kunci. Pastikan mangkuk sudah
terpasang di tempatnya. Dalam keadaan normal, penutup akan mengunci dengan
mangkuk. Jika penutup tidak sesuai maka mesin tidak dapat bekerja.
7. Pastikan tombol daya berada di posisi 0. Hubungkan steker ke listrik. Putar
knop tombol daya sebanyak 1-2 kali sebelum dioperasikan untuk memastikan
mesin dapat bekerja dengan sempurna. Jika terjadi masalah, harap cabut steker
listrik terlebih dahulu dan pasang kembali dengan mengulang langkah awal.
8. Gunakan produk untuk mengiris:
A. Setelah mesin dirakit, hidupkan mesin terlebih dahulu untuk melihat apakah
mesin beroperasi secara sempurna. Jika mesin beroperasi secara sempurna, putar
knop tombol daya untuk menyalakan mesin.
B. Cara memotong bahan makanan. Buka bagian lubang untuk memasukan
bahan makanan, masukan bahan makanan, kunci penutup, masukan bahan
makanan secara perlahan dengan penekan, nyalakan mesin, dan bahan makanan
sudah terpotong.
C. Ketebalan bahan makanan dapat disesuaikan dengan menggunakan bantalan
datar yang menebal pada penekannya. Jika perlu untuk menebalkan ketebalan
bahan makanan, buka dua kepala baut pada pelat pisau pengiris dengan obeng,
keluarkan bagian mata pisau yang menebal dari pisau dari kotak pisau, ratakan
di bagian bawah bahan makanan, lalu kencangkan sekrup untuk mengunci mata
pisaunya.
Catatan: pisau pemotong bahan makanan sangat tajam. Berhati-hatilah saat
melepas dan memasang mata pisau agar tidak melukai tangan Anda!

SPESIFIKASI
MODEL FCT-DE4
TEGANGAN 220V 50 Hz
DAYA 600 W
UKURAN MANGKUK 500 Ml
DIMENSI 250*270*370* mm
BERAT 4.4 Kg


