
INKUBATOR DO WYLĘGU JAJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

EW-112

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INKUBACJI
NA PRZYKŁADZIE JAJ KURZYCH. TYLKO DLA CELÓW POGLĄDOWYCH.

1. Jak wybrać jaja do wylęgu?
(1) Jaja wylęgowe muszą być świeże, nie wolno ich wkładać do lodówki ani myć wodą. Najlepiej inkubować 
zapłodnione jaja w ciągu 4-7 dni po zniesieniu.
(2) Podczas wkładania jaj do maszyny wylęgowej duży, okrągły koniec jaja musi być skierowany ku górze, a 
spiczasty ku dołowi.
2. Jakie są środki ostrożności przy wylęgu?
(1) Należy prawidłowo obsługiwać urządzenie i uważnie obserwować jaja podczas całego procesu inkubacji. 
Na przykład, należy dodawać wodę do urządzenia co 1-2 dni (w zależności od warunków otoczenia i ilości 
wody w urządzeniu).
(2) Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 20°, należy przykryć urządzenie pianką, aby utrzymać 
ciepło.
(3) Nie należy często otwierać pokrywy w czasie inkubacji, w przeciwnym razie skorupka jaja wyschnie i 
pisklę nie będzie mogło jej rozbić.
(4) Należy w odpowiednim czasie sprawdzać rozwój jaj:
Pierwsza kontrola – 5-6 dzień. Na tym etapie sprawdza się przede wszystkim zapłodnienie jaj wylęgowych 
i wyjmuje jaja niezapłodnione, jaja z luźnym żółtkiem i martwym zarodkiem.
Druga kontrola – 11-12 dzień. Na tym etapie sprawdza się głównie rozwój zarodków. Dobrze rozwinięte 
zarodki stają się większe, naczynia krwionośne znajdują się na całej powierzchni jaja, a komórki powietrzne 
są duże i wyraźne.
Trzecia kontrola – 16-17 dzień. Na tym etapie należy skierować punktowe źródło światła na jaja. Dobrze 
rozwinięte jajo jest wypełnione zarodkiem i w większości miejsc jest zaciemnione. W jaju z martwym zarod-
kiem naczynia krwionośne są rozmyte i niewidoczne, część w pobliżu komory powietrznej żółknie, a granica 
między zawartością jaja a komorą powietrzną nie jest wyraźna.
(5) Okres wylęgowy – 19-21 dzień. W okresie wylęgowym pojawiają się pęknięcia na skorupce jajka. W 
międzyczasie należy zwiększyć wilgotność powietrza, aby skorupka jajka była wystarczająco miękka, co 
umożliwia pisklętom rozbicie skorupki. Należy też obniżyć temperaturę do 37-37,5°C.
3. Jak najlepiej konserwować maszynę po wykluciu?
Po zakończeniu użytkowania należy wyczyścić i wysuszyć urządzenie, aby zapobiec uszkodzeniom elemen-
tów elektronicznych spowodowanym przez wilgoć pozostawioną wewnątrz urządzenia i wpływającą na jego 
użytkowanie.

Poniżej podano temperaturę i wilgotność dla różnych gatunków: 
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EW-112
57 x 54 x 32,5 cm

7,46 kg
120 W

220-240 V / 50-60 Hz



BUDOWA PRODUKTU OPIS PRZYCISKÓW

OPIS KODÓW

SPOSÓB UŻYCIA

MONTAŻ

Górna pokrywa

Wentylator z grzałką

Biała siatka

(Możliwość wylęgu jaj kurzych, kaczych,
   gęsich, przepiórczych, papuzich, gołębich,
   indyczych itp.)

4 Przezroczyste płytki

Biała siatka

4 Przezroczyste płytki

Podstawa

Taca na jaja z silnikiem

Siatka z wentylatorem

Taca na jaja z silnikiem

1. Baza 2.Montaż pierwszej
warstwy wylęgowej

3. Na podstawie umieść
pierwszą tacę na jaja z silnikiem

4.Montaż drugiej
warstwy wylęgowej

5.Przełóż przewód łączący silnik tacy z
pierwszej warstwy przez otwór wentylatora

z siatką do drugiej warstwy.

6. Umieść drugą tacę na jaja
z silnikiem w drugiej warstwie.

7.Zamknij pokrywę.
Montaż jest zakończony.

Wilgotność Wilgotność

Wskaźnik ogrzewania

Ustawienia
+

Włącznik

Moc

Napięcie-
Odliczanie czasu do obrócenia jajek

Obrót

Wskaźnik ustawień

PANEL
STEROWANIA

• Naciśnij przycisk SET, aby ustawić temperaturę. Naciśnij + lub -, aby dostosować wartość
temperatury, a następnie ponownie naciśnij SET, aby potwierdzić wybór.
• + : w górę
• - : w dół
• Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SET, aby przejść do ustawień kodu. Naciśnij „+” lub „-”, aby wybrać kod. Naciśnij przycisk SET 
jeden raz, aby wyświetlić aktualną wartość danego kodu. Aby zmienić wartość danego kodu, naciśnij „+” lub „-”, po czym naciśnij przycisk SET 
ponownie, aby potwierdzić wybór.
• Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski SET i „+”.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OBRÓT przez 3 sekundy spowoduje rozpoczęcie obracania jaj, które trwa około 10 sekund. 
Uwaga: urządzenie posiada funkcję automatycznego obracania jaj co dwie godziny. Zazwyczaj nie ma potrzeby naciskania przycisku 
OBRÓT, aby obrócić jaja.

• Zamknij górną pokrywę i podłącz wtyczkę, aby włączyć inkubator (na początku może pojawić się alarm niskiej temperatury i niskiej wilgotności – 
wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby go wyłączyć).

• Podczas procesu inkubacji urządzenie musi być ciągle włączone. Nie należy często otwierać pokrywy. Należy obserwować, czy wskazanie tempe-
ratury i wilgotności powietrza jest prawidłowe dla danego okresu inkubacji. Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 20°C, zaleca się przykrycie 
urządzenia pianką styropianową w celu lepszego utrzymania ciepła. Gdy spada wilgotność, należy dolać wodę. Zwykle dolewa się wodę co 1-2 dni.

• Gdy jaja wejdą w okres wylęgania (skorupka jaja pęka), należy wyjąć tackę na jaja z urządzenia i umieścić jaja bezpośrednio na desce lęgowej.

• Uwaga: zaleca się dodanie wody i podgrzanie urządzenia w celu przeprowadzenia testu na 20-30 minut przed wykluciem. Ma to na celu sprawdze-
nie, czy wentylator, wyświetlacz temperatury i wilgotności, przyciski oraz funkcje ogrzewania i obracania jaj działają prawidłowo.

Kod
AL
AH
AS
CA
HS
LS

Funkcja
Alarm niskiej temperatury

Alarm wysokiej temperatury
Alarm niskiej wilgotności

Kalibracja temperatury
Ustawienie limitu wysokiej temperatury
Ustawienie limitu niskiej temperatury

Ustawienie fabryczne
1°C (alarm, gdy temP. jest niższa o 1°C od temp. ustawionej)
1°C (alarm, gdy temp. jest wyższa o 1°C od temp. ustawionej)

45% (alarm przy wilgotności poniżej45%)
0°C
0°C
30°C

1. Otwórz pokrywę przeciwkurzową i 
wlej wodę do zbiornika na wodę.

3. Podłącz złącze silnika i złącze 
pokrywy górnej.

2. Umieść jaja na tacy z silnikiem. Upewnij się, że 
duży okrągły koniec jaja jest skierowany ku górze, 
a spiczasty – ku dołowi. (Jaja muszą być świeże. 
Nie wkładaj ich do lodówki ani nie myj. Najlepiej 
inkubować jaja w ciągu 4-7 dni po zniesieniu).
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