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Amika®

ਐਂਟਰਾਲ ਨਿਊਟਰਰੀਸ਼ਿ ਪੰਪ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ

ਖਾਲੀ ਬੈਟਰੀ

ਪੰਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ 
ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ 
ਕਰੋ।

ਪੰਪ ਿਵਚ ਨੁਕਸ ਦਾ 
ਅਲਾਰਮ

ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕੋਡ (Err 
xyz) ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਬਾਯੋਮੈਿਡਕਲ 
ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਬੈਗ/ਸੈੱਟ 
ਅਲਾਰਮ ਿਵੱਚ ਹਵਾ

ਕੰਟੇਨਰ ਬਦਲੋ, ਅਤੇ ਹਵਾ 
ਦੇ ਬੁਲਬਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਜਾਂ 
ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਿਹਣ 
ਦਾ ਅਲਾਰਮ

ਪੰਪ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ 
ਕਰੋ।

ਟੀਚਾਬੱਧ ਆਇਤਨ ਦੇ 
ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ 
ਸੁਨੇਹਾ

ਫੀਿਡੰਗ ਜਾਰੀ ਰਖੋ ਜਾਂ 
ਫੀਿਡੰਗ ਖਤਮ ਕਰੋ।

ਟੀਚਾਬੱਧ ਆਇਤਨ 
ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਲਾਰਮ

ਫੀਿਡੰਗ ਖਤਮ ਕਰੋ।  

ਵੱਲ ਪਰ੍ਵਾਹ ਿਵੱਚ 
ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅਲਾਰਮ 

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਪੰਪ ਸੈੱਟ / 
ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਪ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਫੀਿਡੰਗ ਿਟਊਬ 
ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਧਾਰਾ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ 
ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅਲਾਰਮ 

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ 
ਪੰਪ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੰਪ ਸੈੱਟ 
ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਥਾਪਤੀ (ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ) 
ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰੋ 

ਪੰਪ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 
ਹੇਠਾਂ ਸੈੱਟ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ਾਂ 
ਅੰਦਰ ਪਾਓ।

ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ:    ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯਾਦਦਾਹਨੀ

ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਵਧੋ
ਜਾਂ ਿਫਰ ਪੰਪ ਬੰਦ 
ਕਰ ਿਦਓ।  

ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)

ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫੀਿਡੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ...
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ਐਂਟਰਾਲ ਜਨਊਟਰਰੀਸ਼ਨ ਪੰਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਕੰਜੇ ਿੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਰ 
EasyBag ਜਾਂ ਕੰਟੇਿਰ ਿਾਲ ਜੋੜੋ।

ਪੰਪ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਹਰੋ।

Amika® ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਬਟਿ ਿੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਪੰਪ ਿੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਕੰਜੇ ਿੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ 
ਤੀਰ ਿਾਲ ਰਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਟਕਾਣੇ ਨਵਚ "ਕਨਲਕ" 

ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਵੈਚਾਨਲਤ ਪਰਰਾਈਨਿੰਗ ਕੁੰਜੀ ਿੂੰ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਨਿਰ 
ਸਟਾਰਟ (ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ) ਬਟਿ ਿੂੰ ਦਬਾਓ।

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਨਟਊਬ ਿੂੰ ਨਸੱਧਾ 
ਨਟਊਬ ਗਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ।

ਉਦੋਂ ਤੱਕ +/- ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਬਾ ਕੇ ਟੀਚਾਬੱਧ 
ਆਇਤਿ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਿਚਾਨਹਆ 

ਆਇਤਿ ਿਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ।

ਪਰਰਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਸਟਾਰਟ 
ਬਟਿ ਿੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਓ।

ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੌਕੇ 'ਤੇ ਿੀਨਡੰਗ ਬੰਦ ਕਰਿ 
ਲਈ, ਸਟੋਪ (ਬੰਦ ਕਰੋ) ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ। 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਖ਼ਤਿ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਟੀਚਾਬੱਧ ਆਇਤਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, 

ਸਟੋਪ (ਬੰਦ ਕਰੋ) ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ।

ਜੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਆਇਤਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 
ਤੁਹਾਿੂੰ ਪਰਰੋਗਰਰੈੱਸ ਬਾਰ (ਤਰੱਕੀ ਪੱਟੀ) ਿੂੰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 2-3 

ਸਨਕੰਟਾਂ ਲਈ ਸਟਾਪ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ।

ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਿ ਲਈ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ 
ਬਟਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 

ਉਲਟੀ ਨਗਣਤੀ ਪੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਿੀਨਡੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਲਈ
ਸਟਾਰਟ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ।

ਉਦੋਂ ਤੱਕ +/- ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਬਾ ਕੇ ਟੀਚਾਬੱਧ 
ਆਇਤਿ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਿਚਾਨਹਆ 

ਆਇਤਿ ਿਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ।

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੀਵਰ (ਚਾਬੀ) ਿੂੰ 
ਇਸਦੇ ਨਟਕਾਣੇ ਤੇ ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਿਾਲ ਲਾਕ 

ਕਰਿ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੋ।
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