
	

	

	
	
	
	
		

	

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN 

www.Fomac.co.id 

MASALAH DAN SOLUSI 
	

Masalah Penyebab Masalah Perbaikan 
Mesin tidak berputar ketika 
dinyalakan 

Konektor listrik kendor Periksa sirkuit listrik, 
kencangkan konektor yang 
longgar 

Square rod bergetar Baut pengunci longgar Kencangkan baut yang 
longgar 

Kenaikan suhu motor 
terlalu tinggi, di bawah 
kecepatan 

Kekurangan tegangan Periksa pasokan tegangan 
Kelebihan muatan Kurangi muatan 

Suara kotak transmisi 
terlalu berisik 

Minyak pelumas tidak 
mencukupi 

Tambah atau ganti minyak 
gemuk 

Ada rantai longgar Kencangkan rantai yang 
longgar 

Pengaduk berbenturan 
dengan mangkuk 

Bentuk pengaduk dan 
mangkuk cacat/tidak 
sempurna 

Perbaiki atau ganti 
komponen yang rusak 
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SPIRAL MIXER “FOMAC” 
 
Spiral Mixer “FOMAC” akan membantu anda untuk mengaduk adonan dengan efisien, 
cepat dan mudah karena mixer ini dirancang khusus untuk memudahkan proses 
pengadukan adonan. Bentuk pengaduk spiral dengan tangkai pada bagian tengah serta 
bowl yang ikut berputar, membuat adonan akan tercampur sempurna.  

Spiral Mixer “FOMAC” memiliki motor kuat yang bisa diandalkan. Bodi yang kokoh dan 
desain yang elegan dengan penutup pelindung bowl, membuat mesin menjadi pilihan tepat 
bagi para pengusaha bakery, hotel, dan restoran. 

 

 

SPESIFIKASI 

Model	 Voltase	 Frekuensi	 Daya	 Volume	
Mangkuk	

Kapasitas	
Maksimal	

Dimensi	
mm	

SMX-HS20B	 ~220V	 50Hz	 1.1kW	 20L	 8kg	 668×409×854	

SMX-HS30B	 ~220V	 50Hz	 1.5kW	 30L	 12kg	 718×432×888	

 

 

CARA PENGOPERASIAN 

1. Letakan mesin di tempat datar dan kering. 
2. Sebelum digunakan, pastikan sumber daya listrik sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh mesin dan kabel tanah eksternal sudah tersambung dengan baik. 
3. Pastikan kapasitas pencampuran adonan tidak melebihi kapasitas mesin. 
4. Sebelum memulai pengadukan, pastikan tutup pelindung telah diturunkan. 
5. Dilarang memasukkan tangan dan benda keras ke dalam mangkuk ketika sedang 

bekerja. 
 

PEMELIHARAAN 
 
1. Mesin tidak boleh dioperasikan secara terus menerus dalam waktu yang lama, untuk 

menjaga mesin agar dapat digunakan untuk jangka panjang. 
2. Setelah digunakan, bersihkan mesin untuk menghindari pertumbuhan bakteri. 
3. Casing transmisi dilengkapi dengan minyak gemuk khusus yang dapat digunakan 

selama enam bulan. Untuk menambah atau mengganti minyak gemuk, penutup atas 
perlu dilepaskan. 

 
 

CATATAN: SEBELUM MELAKUKAN PERAWATAN MESIN, DAYA MESIN HARUS 
DICABUT TERLEBIH DAHULU. 

 
PERHATIAN PERAWATAN: 

 MESIN TIDAK BOLEH DICUCI DENGAN AIR SECARA LANGSUNG 
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