
دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

إنذار NO FOOD )ال يوجد غذاء( - إذا كانت إعادة تحضري مجموعة توصيل املضخة مطلوبة، 
فيُنصح بفصل املهايئ املعوي عن أنبوب تغذية املريض أثناء إعادة التحضري.

أعد ملء الكيس وأعد تحضري مجموعة التوصيل واستأنف التغذية. نعم3 هل كيس مجموعة 
التوصيل يف املضخة فارغ؟

6 ال 6  

قم بتحضري األنابيب يدويًا عن طريق قلب الكيس رأًسا عىل عقب، مع 
الضغط برفق عىل النصف السفيل من الكيس مع الضغط بأطراف األصابع 

” مبارشة.  عىل األنبوبة ذات اللون األزرق املخرض أسفل رمز القطرة “
حافظ عىل هذا الوضع حتى يتم إخراج كل الهواء من الكيس واألنابيب.

ال3

هل متت إزالة 
الهواء من كيس 

مجموعة التوصيل 
يف املضخة؟

نعم3
هل يوجد هواء 

يف األنابيب؟
اضغط ُمطّوالً عىل مفتاح PRIME )التحضري( لتحريك الهواء داخل األنبوب 

إىل ما بعد الُعلَيبَة الخاصة مبجموعة توصيل املضخة واستأنف التغذية.

مالحظة: إذا كانت مضختك مزودة بخيار التحضري التلقايئ، 
فرُيجى الرجوع إىل دليل املشغل للحصول عىل التفاصيل.

نعم3

6 ال 6 

اترك الرتكيبة جانبًا ملدة ترتاوح بني 10 و15 دقيقة قبل تحضري مجموعة توصيل املضخة للتغذية. يف حالة وجود 
رغوة يف األنابيب، تخلص منها عن طريق تحضري مجموعة توصيل املضخة إما يدويًا أو باملضخة واستأنف التغذية.

نعم3
هل الرتكيبة الغذائية 
ُمعدة يف الخالط أو 

ممزوجة بقوة؟

6 ال 6 

أزِل األنابيب من املضخة ثم قم بتحضري األنابيب يدويًا عن طريق قلب الكيس رأًسا عىل عقب، مع الضغط برفق 
عىل النصف السفيل من الكيس مع الضغط بأطراف األصابع عىل األنبوبة ذات اللون األزرق املُخرَضّ أسفل رمز 
القطرة مبارشة. حافظ عىل هذا الوضع حتى مير الهواء بالكامل عرب الجزء ذو اللون األزرق املُخرَضّ من األنبوب.

نعم3
هل توجد فقاعات هواء 

عالقة داخل الُعليبة؟

ال3    إذا استمر التنبيه، فاتصل بخدمة عمالء Moog عىل الرقم  800.970.2337 للحصول عىل املساعدة.

تنبيه LOAD SET )ضبط التحميل(

أوقف تشغيل املضخة. أزِل ُعلَيبَة مجموعة التوصيل ثم ضعها يف مكانها 
مرة أخرى. تأكد من إغالق الباب بإحكام، ثم أعد تشغيل املضخة. ال/غري متأكد3 هل الباب مغلق بإحكام؟

6 نعم 6

إذا استمر التنبيه، فاتصل بخدمة عمالء Moog عىل الرقم 
800.970.2337 لطلب باب جديد. نعم3

هل الباب به شقوق أو اللسان 
عىل جانب الباب مكسور؟

إذا استمر التنبيه، فاتصل بخدمة عمالء Moog عىل الرقم 
800.970.2337 للحصول عىل املساعدة. ال3

ER99 - ER01 تنبيهات

أوقف تشغيل املضخة. أزِل ُعلَيبَة مجموعة التوصيل ثم ضعها يف مكانها 
مرة أخرى. تأكد من إغالق الباب بإحكام، ثم أعد تشغيل املضخة. 6 نعم/غري متأكد 6 هل كان باب املضخة 

مفتوًحا أثناء تشغيل 
إذا استمر التنبيه، فاتصل بخدمة عمالء Moog عىل الرقم املضخة أو أثناء عملها؟

800.970.2337 للحصول عىل املساعدة. ال3

تحدث مبارشة مع أحد ممثيل Moog عن األسئلة املتعلقة باملضخة والتوجيه 
الخاص باستكشاف األخطاء وإصالحها 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع.

الدعم الطبي ودعم العمالء 800.970.2337
قم بزيارة infinityfeedingpump.com للحصول عىل معلومات إضافية



تنبيه NO FLOW IN )ال يوجد تدفق داخل( أو NO FLOW OUT )ال يوجد تدفق خارج(

 NOال يوجد تدفق داخل( - انسداد بني مجموعة التوصيل واملضخة( NO FLOW IN
FLOW OUT )ال يوجد تدفق خارج( - انسداد بني املضخة واملريض

تفّحص مجموعة التوصيل بحثًا عن أي انكامشات أو التواءات يف األنابيب واستأنف التغذية. نعم3
هل أنابيب مجموعة التوصيل مضغوط 

عليها أو ملتوية أو مسدودة؟

6 ال 6

اتصل بخدمة عمالء Moog عىل الرقم 800.970.2337 لطلب باب جديد. نعم3 هل اللسان املوجود داخل الباب مكسور؟

6 ال 6

نظّف منطقة مستشعر الضغط بواسطة مسحة قطنية أو قطعة قامش 
ناعمة أو قطعة إسفنجة مبللة؛ أو اغسل املضخة بالكامل تحت املاء 

الجاري. ال تستخدم املواد الكاشطة أو املواد الكيميائية القاسية.
ال3

هل منطقة مستشعر الضغط 
يف وعاء الُعليبة نظيفة؟

6 نعم 6

اتصل بخدمة عمالء Moog عىل الرقم 800.970.2337 إلعادة املضخة للصيانة نعم3

هل هناك عالمات واضحة عىل تلف 
منطقة مستشعرات الضغط؟

افصل مجموعة التغذية عن املريض. اضغط عىل مفتاح RUN )تشغيل(. إذا أوصلْت املضخة 
الطعام من دون صوت إنذار، فتحقق من أنبوب تغذية املريض بحثًا عن أي انسداد.

إذا استمر اإلنذار، افصل املجموعة عن املضخة، ودلّك رمز القطرة 
“  ” برفق، ثم جّهز املجموعة يدويًا حتى يتم التخلّص من االنسداد وتجري 

الرتكيبة عرب األنبوب. أِعد املجموعة إىل مكانها واستأنف التغذية.

 Moog إذا مل تتحرك الرتكيبة عرب األنبوب أو استمر اإلنذار، فاتصل بخدمة عمالء
عىل الرقم 800.970.2337 إلعادة املضخة والحصول عىل املساعدة.

*مالحظة: ال تستخدم مفتاح PRIME )تحضري( يف استكشاف 
أعطال هذه اإلنذارات وإصالحها أو حلها.

ال3

مشاكل الشحن

تحقق من التوصيالت الخاصة بكل من مقبس الحائط ومحول املضخة. 
يجب أن ييضء مصباح املؤرش األخرض عىل قابس الشاحن الحائطي ويجب 

أن تحتوي شاشة املضخة عىل رمز مقبس مع قضبان متر بني E وF من 
مقياس الوقود. عند اكتامل شحن املضخة، تتوقف القضبان عن الحركة.

ال/غري متأكد3
هل تم توصيل شاحن محول التيار املرتدد 

مبأخذ الحائط واملضخة بشكل صحيح؟

6 نعم 6

قم بتوصيل جهاز آخر باملأخذ للتحقق من أن املأخذ يعمل بشكل صحيح. ال/غري متأكد3
هل مأخذ التيار الكهربايئ املوجود 
عىل الحائط يعمل بشكل صحيح؟

6 نعم 6

 اتصل بخدمة عمالء Moog عىل الرقم
1+ 800.970.2337 لطلب شاحن جديد

نعم3 هل يبدو أن محول الشاحن به أي تلف؟

6 ال 6

 اتصل بخدمة عمالء Moog عىل الرقم
1+ 800.970.2337 إلعادة املضخة للصيانة.

نعم3
هل يبدو أن منفذ الشاحن به أي تلف مبا 

يف ذلك املسامري املثنية أو املفقودة؟

6 ال 6

 اتصل بخدمة عمالء Moog عىل الرقم
1+ 800.970.2337 إلعادة املضخة للصيانة.

نعم3  E هل يومض رمز البطارية و
ال3و F ملقياس الوقود؟
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