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Amika®

PWMP MAETH ENTERIG
CANLLAW CYFEIRNOD DARLUNIADOL

Batri yn wag

Cysylltu'r pwmp i'r 
cyflenwad trydan yn 
syth.

Larwm nam ar y pwmp

Nodwch y cod Gwall 
technegol (Err xyz) a 
chysylltwch â’ch 
adran biofeddygol.

Larwm bag yn wag/ 
aer yn y set

Newid y cynhwy-
sydd a'r set neu 
wirio am swigod 
aer.

Larwm drws yn 
agored

Cau drws y pwmp.

Neges bron â 
chyrraedd y cyfaint 
targed

Parhau neu roi'r 
gorau i fwydo

Larwm cyrraedd y 
cyfaint targed

Rhoi'r gorau i fwydo.  

Larwm  rhwystr yn is i 
lawr 

Gwiriwch fod set y 
pwmp / tiwb bwydo 
yn glir ar ôl y pwmp, 
wrth ochr claf.   

Larwm  rhwystr yn 
uwch i fyny 

Gwirio bod set y 
pwmp yn glir rhwng 
y cynhwysydd a'r 
pwmp.

Larwm gosodiad y set 

Gwiriwch safle 
gosodedig uwchben ac 
islaw mecanwaith 
pwmp 
a’i roi i mewn yn gywir.

Os bydd larwm yn seinio:    Cychwyn y System 
Atgo�a

Ewch ymlaen i’r cam 
nesaf neu diffodwch 
y pwmp.  

Mudo'r larwm (os bydd angen)

Rhyddhau'r larwm Parhau i fwydo

Canfod yr achos a chymryd y camau priodol

Beth i’w wneud os...
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PWMP MAETH ENTERIG CANLLAW CYFEIRNOD DARLUNIADOL

Caewch y clamp pinsio ar y set rhoi ac yna 
Cysylltwch â’r EasyBag neu gynhwysydd.

Agorwch ddrws y pwmp.

Rhoi'r pwmp Amika® ymlaen – gan bwyso'r
Botwm ymlaen/i ffwrdd.

Gosodwch glamp pinsio y set rhoi yn unol 
â’r saeth i lawr hyd ei fod yn “clicio” yn ei le.

Pwyswch yr allwedd preimio awtomatig, ac 
yna pwyswch y botwm cychwyn.

Rhowch y tiwb set rhoi yn syth 
y tu mewn i’r canllaw tiwb.

Gosodwch y raddfa lif a 
ddymunir wrth bwyso’r  

allweddau  +/- hyd bod y cyfaint 
a ddymunir yn cael ei gyrraedd.

Pan mae preimio wedi’i 
gwblhau, pwyswch y botwm 

cychwyn eto.

I stopio bwydo ar unrhyw adeg, 
pwyswch yr allwedd stop. Pan 
mae bwydo wedi gorffen neu 
fod eich cyfaint targed wedi ei 
gyrraedd, pwyswch yr allwedd 

stop.

Os oes angen i chi ailosod y bar 
cynnydd ar ôl i’r cyfaint targed 
gael ei gyrraedd, pwyswch yr 

allwedd stop am 2-3 eiliad.

I ddiffodd y pwmp pwyswch 
y botwm ymlaen/i ffwrdd 

hyd bod y cyfrif i lawr wedi 
ei gwblhau.

Pwyso'r allwedd cychwyn i
dechrau bwydo.

Gosodwch  y cyfaint targed 
wrth bwyso’r allweddau  +/- 
hyd y cyrhaeddir y cyfaint 

boddhaol.

Caewch y drws, gwthiwch y 
lifer i lawr i’w gloi yn gadarn 

yn ei le.
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