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®Amika
پمپ تغذیه انرتال

راهنامی تصویری

باطری را تخلیه کنید

پمپ را بالفاصله به منبع اصلی 

وصل کنید.

آالرم بروز خطا در پمپ

کد خطای فنی (Err xyz) موردنظر 

را یادداشت کنید و با مسئول بخش 

بیومدیکال �اس بگیرید.

کیسه/هوای مجموعه آالرم را 

تخلیه کنید

محفظه را تعویض کنید و حباب

 های هوا را تنظیم و یا بررسی کنید.

آالرم باز بودن َدر

َدر پمپ را ببندید.

پیغام مربوط به رسیدن تقریبی 

به حجم موردنظر

تغذیه را ادامه دهید یا آن را قطع 

کنید.

آالرم دریافت حجم موردنظر

تغذیه را خا�ه دهید.  

آالرم انسداد از پایین 

بررسی کنید که مجموعه پمپ/لوله 

تغذیه پس از پمپ در سمت بی¦ر 

مسدود نباشد.   

آالرم انسداد از باال 

از عدم وجود انسداد در قسمت 

بین پمپ و محفظه مجموعه پمپ 

اطمینان حاصل کنید.

تنظیم آالرم نصب

محل تنظیم در باال و پایین مجموعه 

پمپ را بررسی کنید 

و آن را به صورت صحیح قرار دهید.

تنظیم یادآوراگر آالرم به صدا درآید:    

به مرحله بعد بروید

یا پمپ را خاموش کنید.  
آالرم را بی صدا کنید (در صورت لزوم)

تغذیه را از رس بگیریدآالرم را آزاد کنید

مشکل را شناسایی کنید و اقدام مناسب را انجام دهید

چه کار کنم اگر ...

 متاس بگیرید 0808 100 1990 (HOMECARE)  در صورت نیاز به هرگونه اطالعات 

یا جهت دریافت پاسخ پرسش های خود با تلفن راهنامی 24 ساعته رایگان 



پمپ تغذیه انرتال  راهنامی تصویری

گیره قیدی روی گیره تغذیه را ببندید و سپس  

آن را به EasyBag یا محفظه متصل کنید.

َدر پمپ را باز کنید.

پمپ Amika® را روشن کنید - با فشار دادن

دکمه روشن/خاموش.

گیره تغذیه قیدی را در راستای پیکان رو به پایین قرار دهید تا "به 

درستی" در جای خود قرار بگیرد.

کلید مکش مایع به صورت خودکار را فشار داده، و سپس دکمه رشوع را 

فشار دهید.

لوله گیره تغذیه را به صورت صاف در راهنامی لوله 

قرار دهید.

با فرشدن کلیدهای +/- رسعت جریان موردنظر را 
تنظیم کنید تا به میزان موردنظر برسد.

پس از امتام مکش مایع، دکمه رشوع را مجددا 

فشار دهید.

برای متوقف منودن تغذیه در هر زمان از فرآیند 

تغذیه، کلید توقف را فشار دهید. پس از امتام 

فرآیند تغذیه یا زمانی که حجم موردنظر تامین شده 

است، کلید توقف را فشار دهید.

جهت بازنشانی نشانگر پیرشفت پس از تامین 

حجم موردنظر، کلید توقف را به مدت 2-3 ثانیه 

فشار دهید.

برای خاموش کردن پمپ، دکمه روشن/خاموش 

را تا امتام شامرش معکوس فشار دهید.
کلید رشوع را فشار دهید تا

فرآیند تغذیه آغاز شود.

با فرشدن کلیدهای +/- میزان حجم را به دلخواه 
خود تنظیم کنید تا به حجم موردنظر برسد.

َدر را ببندید، دسته آن را به پایین فشار دهید تا 

کامال در جای خود قفل شود.
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