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Bơm này được trang bị tùy chọn mồi tự động
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ALARMS (BÁO ĐỘNG) (Tham khảo Hướng 
dẫn Sử dụng để biết thêm chi tiết)
• CHEK - Không thể tiếp liệu như đã lập trình (lập trình 

lại liều lượng, tốc độ hoặc khoảng thời gian tiếp liệu)
• LOAD SET (NẠP BỘ TIẾP LIỆU) - Bộ tiếp liệu 

không được nạp đúng cách (nạp lại)
• LOW BATT (PIN YẾU) - Pin yếu (cắm 

vào Bộ chuyển đổi AC/Bộ sạc)
• NO FLOW IN/OUT (KHÔNG CÓ DÒNG CHẢY VÀO/RA) 

- Đường dẫn chất lỏng bị tắc nghẽn (loại bỏ tắc nghẽn)
• NO FOOD (KHÔNG CÓ THỨC ĂN) - Túi 

hoặc bộ tiếp liệu trống (đổ đầy lại)
• PUSH RUN TO FEED (NHẤN CHẠY ĐỂ 

NẠP) - Bơm không được sử dụng trong 
hơn 2 phút (vận hành hoặc tắt)

• SHUT DOOR (ĐÓNG CỬA) - Cửa đang mở
• ER01 - ER99 - (Tắt bơm rồi bật lại; nếu lỗi quay 

trở lại, hãy liên hệ dịch vụ bảo dưỡng)

1. Mở cửa. Đặt ống silicone xung quanh bánh bơm và kéo 
căng nhẹ. Đặt băng vào bơm. Đóng cửa.

2. Bật bơm bằng phím ON/OFF (BẬT/TẮT). Xác minh tất cả 
các phân đoạn hiển thị và báo động có âm thanh.

3. Đặt tốc độ bằng cách sử dụng phím + hoặc -.
4. Nhấn phím RATE/DOSE (TỐC ĐỘ/LIỀU LƯỢNG). Đặt liều lượng bằng phím + hoặc -.
5. Nhấn phím FEED INT (KHOẢNG THỜI GIAN TIẾP LIỆU) và đặt thành không bằng 

phím CLEAR (XÓA) hoặc đặt khoảng thời gian tiếp liệu bằng phím + hoặc -.
6. Nhấn phím VOL/TOTAL (THỂ TÍCH/TỔNG) để hiển thị thể tích. Nếu muốn, 

xóa bằng phím CLEAR (XÓA). Nhấn phím VOL/TOTAL (THỂ TÍCH/TỔNG) một 
lần nữa để hiển thị tổng thể tích. Nếu muốn, xóa bằng phím CLEAR (XÓA).

7. Nhấn và giữ phím PRIME (MỒI) để đổ chất lỏng vào bộ tiếp liệu. Nhả 
phím PRIME (MỒI) khi đã đổ đầy. Lưu ý: Bơm này được trang bị tùy 
chọn mồi tự động. Xem Hướng dẫn Vận hành để biết chi tiết.

8. Nhấn phím RUN/PAUSE (CHẠY/TẠM DỪNG) để chạy. Nhấn lần nữa để tạm dừng.
9. Nhấn phím ON/OFF (BẬT/TẮT) để tắt (khi tắt, bơm sẽ giữ tốc độ, 

liều lượng, khoảng thời gian tiếp liều và tổng thể tích).
10. CHỈ sạc lại pin bằng Bộ chuyển đổi AC/Bộ sạc của Infinity.


