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التنبيهات (راجع دليل املشغل للحصول عىل تفاصيل إضافية)
افتح الباب .ضع األنبوب املصنوع من السليكون حول عجلة املضخة مع
متديده قليالً .ضع ال ُعلَيبة يف مكانها داخل املضخة .أغلق الباب.
( CONFIRM DOSE AND FOOD TYPEتأكيد الجرعة ونوع
الغذاء)  -تأكد من برمجة الجرعة ونوع الغذاء بشكل مناسب
قم بتشغيل املضخة باستخدام مفتاح ( ON/OFFالتشغيل/إيقاف التشغيل).
تحقق من كل املقاطع عىل الشاشة والتنبيه الصويت.
( LOAD SETضبط التحميل)  -البطارية منخفضة
(قم بتوصيل محول التيار املرتدد  /الشاحن)
قم بتأكيد اإلعدادات عن طريق عرض/ضبط املعدل والجرعة ونوع الغذاء.
( LOW BATTالبطارية منخفضة)  -مل يتم تحميل
اضبط املعدل باستخدام املفتاحني  +أو .-
املجموعة بشكل صحيح (أعد التحميل)
اضغط عىل مفتاح ( RATE/DOSEاملعدل/الجرعة) .اضبط الجرعة باستخدام املفتاحني  +أو .-
( MAXالحد األقىص)  -لتم الوصول إىل املعدل أو حد الجرعة املربمج
اضغط عىل مفتاح ( FOOD TYPEنوع الغذاء) .اخرت ما بني الرتكيبة الغذائية أو الحليب بواسطة مفتاحي  +أو .-
( NO FLOW IN / OUTال يوجد تدفق داخل /
اضغط عىل مفتاح ( VOL/TOTALالحجم/اإلجاميل) لعرض الحجم .إذا أردت ،فامسح
خارج)  -مسار السائل مسدود (أزِل االنسداد)
باستخدام مفتاح ( CLEARمسح) .اضغط عىل مفتاح ( VOL/TOTALالحجم/اإلجاميل) مرة
أخرى لعرض الحجم اإلجاميل .إذا أردت ،فامسح باستخدام مفتاح ( CLEARمسح).
( NO FOODال يوجد غذاء)  -الكيس أو املجموعة فارغة (إعادة التعبئة
اضغط عىل مفتاح ( RUN TO FEEDالعمل للتغذية)  -املضخة
اضغط مطوالً عىل املفتاح ( PRIMEالتحضري) مللء املجموعة بالسائل .حرر املفتاح ( PRIMEالتحضري) عند االمتالء.
غري مستخدمة ألكرث من دقيقتني (قم بتشغيلها أو إيقافها)
اضغط عىل مفتاح ( RUN/PAUSEالعمل/اإليقاف املؤقت) للبدء يف التغذية .اضغط مرة أخرى لإليقاف املؤقت.
( SHUT DOORأغلق الباب)  -الباب مفتوح
اضغط عىل مفتاح ( ON/OFFتشغيل/إيقاف تشغيل) إليقاف التشغيل (عند إيقاف التشغيل،
تحتفظ املضخة باملعدل ،والجرعة ،والفاصل الزمني للتغذية ،والحجم اإلجاميل).
( - ER01 - ER99أوقف تشغيل املضخة ثم
شغّلها؛ إذا عاد الخطأ ،فراجع الصيانة)
أعد شحن البطارية باستخدام محول التيار املرتدد  /شاحن  Infinityفقط.

هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة
و
هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة
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