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Ang pambombang ito ay mayroong opsyong auto prime

www.infinityfeedingpump.com
MGA DIREKSYON SA PAGGAMIT / Gamitin ang 

mga Infinity Feeding Set lamang
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MGA ALARMA (Sumangguni sa Manwal ng 
Operator para sa mga karagdagang detalye)
• CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE - Kumpirmahin na 

naka-programa nang tama ang dosis at uri ng pagkain
• LOAD SET - Ang set ay hindi nakargahan 

nang tama (kargahan muli)
• LOW BATT - Mahina na ang baterya 

(isaksak sa AC Adapter / Charger)
• MAX - Naabot na ang limitasyon ng 

dosis at naka-programang bilis
• NO FLOW IN / OUT – May harang ang 

daanan ng fluid (alisin ang harang)
• NO FOOD - Walang laman ang bag o set (muling punan)
• PUSH RUN TO FEED - Ang pump ay hindi ginamit sa 

loob nang higit pa sa 2 minuto (paganahin o patayin)
• SHUT DOOR - Nakabukas ang pinto
• ER01 - ER99 - (Patayin ang pump at pagkatapos 

ay buksan; kapag bumalik ang error, ipaayos)

1. Buksan ang pinto. Iposisyon ang silicone tubing sa palibot ng pump wheel na 
dahan-dahang binabatak. Ilagay ang cassette sa loob ng pump. Isara ang pinto.

2. Buksan ang pump gamit ang key na ON/OFF. Beripikahin ang 
lahat ng mga display segment at naririnig na alarma.

3. Kumpirmahin ang settings sa pamamagitan ng pagtingin sa/
pag-aakma ng bilis, dosis, at uri ng pagkain.

4. Itakda ang bilis gamit ang mga key na + at -.
5. Pindutin ang key na RATE/DOSE. Itakda ang dosis gamit ang mga key na + at -.
6. Pindutin ang key na FOOD TYPE. Itakda sa formula o sa gatas gamit ang mga key na + at -.
7. Pindutin ang key na VOL/TOTAL para ipakita ang dami. Kung gusto, burahin 

lahat gamit ang key na CLEAR. Pindutin muli ang key na VOL/TOTAL para ipakita 
ang kabuuang dami. Kung gusto, burahin lahat gamit ang key na CLEAR.

8. Pindutin nang matagal ang key na PRIME para punan ng fluid ang set. Bitawan 
ang key na PRIME kapag napuno na. Tandaan: Ang pambombang ito ay mayroong 
opsyong auto prime. Tingnan ang Manwal ng Opereytor para sa mga detalye.

9. Pindutin ang key na RUN/PAUSE para paandarin. Pindutin muli para sandaling itigil.
10. Pindutin ang key na ON/OFF para patayin (kapag nakapatay na, pinapanatili 

ng pump ang bilis, dosis, agwat ng pagpapakain, at kabuuang dami).
11. I-recharge ang baterya gamit ang Infinity AC Adapter / Charger lamang.


