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Amika®

ઍન્ટરેરિ ન્ યૂટ્ટ્શન પમપ
્સલરત્ર ્સદંર્ડ માર્ડદધશશિરા

બૅટર� ખાલી

પમ્પને તાત્કા�લકપણે 
મેઇન્સ સપ્લાય સાથ ે
જોડો.

પમ્પમા ંખામી�ુ ંઅલામર્

ટ�કિનકલ ખામીનો 
કોડ (Err xyz) ની 
ન�ધ કરો અને તમારા 
બાયોમે�ડકલ િવભાગનો 
સપંકર્ કરો.

સેટ અલામર્મા ંખાલી 
બૅગ/ હવા

કન્ટ�નર અને સેટ 
બદલો અથવા હવાના 
પરપોટા તો નથી તે 
તપાસો.

ડોર �લુવા�ુ ંઅલામર્

પમ્પ ડોર બધં કરો.

લ�યા�ંકત જથ્થો 
લગભગ સદં�શ �ધુી 
પહ�ચ્યો

ફ��ડ�ગ/ખોરાક 
આપવા�ુ ંચા� ુરાખો 
અથવા ફ��ડ�ગ/ખોરાક 
આપવા�ુ ંબધં કરો.

લ�યા�ંકત જથ્થો 
અલામર્ �ધુી પહ�ચ્યો

ફ��ડ�ગ/ખોરાક 
આપવા�ુ ંબધં કરો.  

નીચે તરફના પ્રવાહમા ં
અવરોધ�ુ ંઅલામર્ 

પમ્પ બાદ, દદ�ની 
બા�ુએ પમ્પ સેટ / 
ફ��ડ�ગ ટ�બૂ સાફ છે ક� 
ન�હ તે તપાસો.   

ઉપર તરફના પ્રવાહમા ં
અવરોધ�ુ ંઅલામર્ 

કન્ટ�નર અને પમ્પની 
વચ્ચેનો પમ્પ સેટ સાફ 
છે ક� ન�હ તે તપાસો.

ઇન્સ્ટોલેશન અલામર્ સેટ 
કરો 

પમ્પ િમક�િનઝમની ઉપર 
અને નીચેની સેટની 
�સ્થિત તપાસો 
અને તેને યોગ્ય ર�તે 
દાખલ કરો.

જો અલામર્ વાગે તો:    �રમાઇન્ડર શ� કરો

હવ ેપછ�ના પગલા પર 
�ઓ
અથવા પમ્પને સ્વીચ 
ઑફ કરો.  

અલામર્ મ્�ટૂ કરો (જો જ�ર� હોય તો)

અલામર્ છોડો ફ��ડ�ગ/ખોરાક આપવા�ુ ંફર� શ� કરો

કારણ શોધો અને યોગ્ય પગલા ંપર આગળ વધો

શુ ંરરવુ ંિો...

કોઈપણ પછૂપરછ અથવા માહિતી માટે િોમકેરની 24 કલાક નન:શલુક   
ફોન હરેલપિાઈન નબંર 0808 100 1990 પર ફોન રરો



ઍન્ટરેરિ ન્ યૂટ્ટ્શન પમપ ્સલરત્ર ્સદંર્ડ માર્ડદધશશિરા

રીવીંર ્ેસ્ટ પરધપનર કિલૅમપનો  બિં રરો અને પછી 
ઇઝીબલૅર અથવા રન્ટરેનર ્સાથે િોરો.

પમપ રોર ખોિો.

ઑન/ઑફ બ્ટન દબાવીને – 
Amika® પમપ રાલ ુરરો.

તે તેના સથાને "કકિર" ન થાય તયા ંસિુી રીવીંર 
્ેસ્ટના ધપનર કિલૅમપને નીરેની તરફના તીરની 

્સીિમા ંપરરી રાખો.

ઓ્ટોમેટ્્ટર પ્ાઇધમંર રી દબાવો અને પછી સ્ટા્ટ્ડ  
બ્ટન દબાવો.

રીવીંર ્ેસ્ટની ્ટ્ યૂબને ્ટ્ યૂબ 
રાઇરની અંદર ્સીિી મ યૂરો.

ઇક્છત િથથા સિુી પહોંરે નહીં 
તયા ંસિુી +/- રીઝ દબાવીને િરૂરી 

પ્વાહનો દર ્ેસ્ટ રરો.

જયારરે પ્ાઇધમંર પ યૂરંુ થાય તયારરે 
ફરીથી સ્ટા્ટ્ડ  બ્ટન દબાવો.

રોઈપણ તબકે્ ફીટ્રંર/ખોરાર 
આપવાનુ ંબિં રરવા મા્ટરે, સ્ટટૉપ 
રી દબાવો. જયારરે ફીટ્રંર/ખોરાર 

આપવાનુ ંપ યૂણ્ડ થાય અથવા તમારા 
િકયાટં્રત િથથા સિુી પહોંરી 
જાઓ, તયારરે સ્ટટૉપ રી દબાવો.

િકયાટં્રત િથથા સિુી પહોંરી રયા 
બાદ િો તમારરે પ્ોગે્્સ બાર ટ્ર્ેસ્ટ 
રરવાની િરૂર હોય તો સ્ટટૉપ રી 2-3 

્ેસરંર મા્ટરે દબાવો.

પમપ બિં રરવા મા્ટરે ઊંિી 
રણતરી પ યૂરી ન થાય તયા ંસિુી 

ઑન/ઑફ બ્ટન દબાવો.

ફીટ્રંર/ખોરાર આપવાનુ ંશરૂ રરવા
મા્ટરે સ્ટા્ટ્ડ  રી દબાવો.

ઇક્છત િથથા સિુી પહોંરે નહીં તયા ં
સિુી +/- રીઝ દબાવીને િકયાટં્રત 

િથથો ્ેસ્ટ રરો.

રોર બિં રરો, તેને તેના સથાન પર 
ચસુતપણે બિં રરવા મા્ટરે િીવરને 

નીરેની તરફ દબાવો.
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