
Hướng dẫn khắc phục sự cố

Báo động NO FOOD (KHÔNG CÓ THỨC ĂN) - Nếu cần mồi lại bộ phân phối của bơm, bạn nên 
ngắt kết nối bộ chuyển vào ruột khỏi ống tiếp liệu của bệnh nhân trong khi mồi lại.

Túi ở bộ phân phối của 
bơm có trống không? CÓ  Đổ đầy túi, mồi lại bộ phân phối và tiếp tục tiếp liệu.

  KHÔNG  

Có không khí trong 
ống không? CÓ  

Không khí đã được 
loại bỏ khỏi túi 
ở bộ phân phối 
của bơm chưa?

KHÔNG  

Mồi thủ công ống bằng cách lộn ngược túi, 
nhẹ nhàng bóp nửa dưới của túi trong khi kẹp 
ống màu xanh ngay bên dưới biểu tượng giọt 
nước  “ ”. Giữ nguyên vị trí này cho đến khi tất 
cả không khí được loại bỏ khỏi túi và ống.

CÓ  

Nhấn và giữ phím PRIME (MỒI) để di 
chuyển không khí trong ống qua bộ 
phân phối của bơm và tiếp tục nạp.

LƯU Ý: Nếu bơm được trang bị tùy chọn mồi tự động, 
hãy tham khảo Hướng dẫn Vận hành để biết chi tiết.

  KHÔNG  

Sữa công thức có được 
pha trộn hay phối 
trộn nhiều không?

CÓ  
Để yên sữa công thức trong 10-15 phút trước khi chuẩn bị bộ phân phối 
của bơm để tiếp liệu. Nếu có bọt trong ống, hãy xả bằng cách mồi bộ phân 
phối của bơm theo cách thủ công hoặc bằng bơm và tiếp tục tiếp liệu.

  KHÔNG  

Các bọt khí có bị mắc kẹt 
bên trong băng không? CÓ  

Tháo ống khỏi bơm và mồi thủ công ống bằng cách lộn ngược túi, nhẹ nhàng bóp 
nửa dưới của túi trong khi kẹp ống màu xanh ngay bên dưới biểu tượng giọt nước. 
Giữ nguyên vị trí này cho đến khi tất cả không khí đi qua đoạn ống màu xanh.

  KHÔNG  

Cài đặt loại thức ăn 
thích hợp trên bơm 

đã được chọn cho lần 
tiếp liệu này chưa?

KHÔNG  
Tạm dừng bơm và thay đổi loại thức ăn bằng cách nhấn phím LOẠI 
THỨC ĂN và + hoặc - để thay đổi giữa sữa công thức và sữa mẹ.

CÓ  
Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách 
hàng của Moog theo số 800.970.2337 để được hỗ trợ.

Báo động NẠP BỘ TIẾP LIỆU

Cửa có được đóng 
chắc chắn không?

KHÔNG/KHÔNG 
CHẮC  

Tắt bơm. Tháo và nạp lại băng của bộ phân phối. Đảm bảo 
rằng cửa được đóng chắc chắn, sau đó bật lại bơm.

  CÓ  

Cửa có bị nứt hoặc mấu bên 
của cửa có bị hỏng không?

CÓ  
Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ 
Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để đặt cửa mới.

KHÔNG  
Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ 
Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để được hỗ trợ.

Báo động ER01 - ER99

Cửa bơm có mở khi 
bơm được bật hoặc khi 

đang chạy không?

CÓ/KHÔNG CHẮC  
Tắt bơm. Tháo và nạp lại băng của bộ phân phối. Đảm bảo 
rằng cửa được đóng chắc chắn, sau đó bật lại bơm.

KHÔNG  
Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ 
Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để được hỗ trợ.

Nói chuyện trực tiếp với Đại diện của Moog nếu 
có các câu hỏi về bơm và để biết hướng dẫn khắc 
phục sự cố 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng & Lâm sàng 800.970.2337  
Truy cập infinityfeedingpump.com để biết thêm thông tin
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Nếu báo động vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo số 800.970.2337 để được hỗ trợ.

NO FLOW IN (KHÔNG CÓ DÒNG CHẢY VÀO) - Bị tắc nghẽn giữa bộ phân phối và bơm
 NO FLOW OUT (KHÔNG CÓ DÒNG CHẢY RA) - Bị tắc nghẽn giữa bơm và bệnh nhân

Đường ống bộ phân 
phối có bị kẹp, gấp khúc 

hoặc bị tắc không?
CÓ  Kiểm tra ống thông xem có bị tắc hay kẹt trrong khi truyền và truyền trở lại không.

  KHÔNG  

Mấu bên trong cửa có 
bị hỏng không? CÓ  

Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog 
theo số 800.970.2337 để đặt cửa mới.

  KHÔNG  

Vùng cảm biến áp suất của 
hộp đặt băng có sạch không?

KHÔNG  Làm sạch khu vực cảm biến áp suất bằng tăm bông, vải mềm hoặc 
miếng bọt biển đã được làm ẩm; hoặc rửa toàn bộ bơm dưới vòi nước 
chảy. Không sử dụng vật liệu gây mài mòn hoặc hóa chất mạnh.

  CÓ  

Có các dấu hiệu hư hỏng ở khu 
vực cảm biến áp suất không?

CÓ  
Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo 
số 800.970.2337 để trả lại bơm để bảo dưỡng

KHÔNG  

Tháo ống thông khỏi bệnh nhân. Nhấn nút RUN (CHẠY). Nếu bơm cung cấp thực 
phẩm không có báo động, kiểm tra ống thông xem có tắc nghẽn gì không.

Nếu có báo động, tháo ống thông khỏi bơm, xoa nhẹ lên biểu tượng giọt 
nước “ ”, sau đó mồi ống thông bằng tay cho đến khi không bị tắc nữa 
và thức ăn chảy qua ống thông. Thay ống thông và truyền trở lại.

Nếu thức ăn không chảy trong ống thông hay vẫn có báo động, liên hệ với 
Dịch vụ Khách hàng Moog theo số 800.970.2337 để trả lại bơm nhờ hỗ trợ.

*Lưu ý: Không dùng nút PRIME (LÀM ĐẦY) để xử lý hay giải quyết các báo động này.

Sự cố sạc

Bộ sạc bộ chuyển đổi A/C có 
được cắm vào ổ cắm trên tường 

và bơm đúng cách không?

KHÔNG/KHÔNG 
CHẮC  

Kiểm tra kết nối cho cả phích cắm trên tường và bộ chuyển đổi bơm. Đèn 
báo màu xanh lá cây trên phích cắm trên tường của bộ sạc phải sáng và 
màn hình bơm phải có biểu tượng phích cắm với thanh cuộn giữa E và F của 
đồng hồ đo nhiên liệu. Khi bơm được sạc đầy, các thanh sẽ ngừng cuộn.

  CÓ  

Ổ cắm trên tường có hoạt 
động bình thường không?

KHÔNG/KHÔNG 
CHẮC  Cắm thiết bị khác vào ổ cắm để xác minh ổ cắm hoạt động bình thường.

  CÓ  

Bộ chuyển đổi bộ sạc có 
bị hư hỏng gì không? CÓ  

Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog 
theo số 800.970.2337 để đặt bộ sạc mới

  KHÔNG  

Cổng sạc có bị hư hỏng gì 
không, bao gồm chân cắm có 
bị cong hoặc bị mất không?

CÓ  
Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo 
số 800.970.2337 để trả lại bơm để bảo dưỡng.

  KHÔNG  

Biểu tượng Pin và E và F 
của đồng hồ đo nhiên liệu 

có nhấp nháy không?

CÓ  Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Moog theo 
số 800.970.2337 để trả lại bơm để bảo dưỡng.

KHÔNG  


