
INKUBATOR DO WYLĘGU JAJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

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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BUDOWA URZĄDZENIA

Sposób użycia

• Ustawianie temperatury:
1. Naciśnij przycisk     (SET) jeden raz.
2. Naciśnij przycisk     (+) o     (-), aby ustawić żądaną temperaturę.
3. Naciśnij przycisk     (SET), aby zapisać ustawienia.
• AL: Ustawianie alarmu niskiej temperatury (alarm włącza się automatycznie, gdy temp. jest o 1°C niższa od ust.)
1. Naciśnij przycisk     (SET) i przytrzymaj przez 3 sekundy.
2. Naciskaj przycisk     (+) lub     (-), aż na ekranie wyświetlacza temperatury pojawi się napis „AL”.
3. Naciśnij przycisk     (SET), aby potwierdzić wybór „AL”.
4. Naciśnij przycisk     (+) lub     (-), aby ustawić wymaganą wartość alarmu niskiej temperatury.
• AH: Ustawianie alarmu wysokiej temperatury (alarm włącza się automatycznie, gdy temperatura jest o 1°C wyższa od ustawionej)
1. Naciśnij przycisk      (SET) i przytrzymaj przez 3 sekundy.
2. Naciskaj przycisk      (+) lub      (-), aż na ekranie wyświetlacza temperatury pojawi się napis „AH”.
3. Naciśnij przycisk      (SET), aby potwierdzić wybór „AH”.
4. Naciśnij przycisk      (+) lub      (-), aby ustawić wymaganą wartość alarmu wysokiej temperatury.
• AS: Ustawianie alarmu niskiej wilgotności (alarmuje automatycznie, gdy wilgotność jest niższa niż 45%)
1. Naciśnij przycisk      (SET) i przytrzymaj przez 3 sekundy.
2. Naciskaj przycisk      (+) lub      (-), aż na ekranie wyświetlacza pojawi się napis „AS”.
3. Naciśnij przycisk      (SET), aby potwierdzić wybór „AS”.
4. Naciśnij przycisk o      (+) lub      (-), aby ustawić wymaganą wartość alarmu niskiej wilgotności.
• CA: Kalibracja odczytu czujnika temperatury (ustawienie fabryczne 0, wyświetlana temperatura jest taka sama jak temperatura 
wewnętrzna; jeśli wyświetlana temperatura jest nieprawidłowa, należy ją skalibrować za pomocą kodu CA)
1. Naciśnij przycisk      (SET) i przytrzymaj przez 3 sekundy.
2. Naciskaj przycisk      (+) lub      (-), aż na ekranie wyświetlacza pojawi się napis „CA”.
3. Naciśnij przycisk      (SET), aby potwierdzić wybór „CA”.
4. Naciśnij przycisk o      (+) lub      (-), aby ustawić właściwą temperaturę.
Uwaga: CA=temperatura wewnętrzna - temperatura wyświetlana na ekranie (temperatura profesjonalna).
• HS/LS: Ustawianie górnego/dolnego limitu temperatury (fabrycznie ustawiony zakres temperatury wynosi 30°C - 39,5°C) 
1. Naciśnij przycisk      (SET) i przytrzymaj przez 3 sekundy.
2. Naciskaj przycisk       (+) lub      (-), aż na ekranie wyświetlacza pojawi się napis „HS” lub „LS”.
3. Naciśnij przycisk      (SET), aby potwierdzić wybór „HS” lub „LS”.
4. Naciśnij przycisk      (+) lub      (-), aby ustawić właściwy zakres temperatur.
Jeśli ustawienie górnego limitu temperatury (HS) wynosi 38,2°C, a ustawienie dolnego limitu temperatury (LS) wynosi 37,4°C, wówczas 
ustawienie temperatury urządzenia można regulować tylko w zakresie 37,4°C - 38,2°C. Oznacza to, że ustawienie najniższej temperatury 
będzie ograniczone do 37,4°C, a ustawienie najwyższej temperatury będzie ograniczone do 38,2°C.
Uwaga: ustawienia HS/LS służą do zapobiegania przypadkowemu ustawieniu temperatury poza wybranym zakresem. Zwykle należy 
zachować ustawienia fabryczne.
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Górna pokrywa

Otwór do dodawania wody

Taca na jaja

Panel sterowania

Silnik obracania jaj

OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH
UWAGA: DŁUGIE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU       (SET) I WŁĄCZENIE ZASILANIASet
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Oświetlenie jaja

Zwiększ wartość

Zmniejsz wartość

Włącz / Wyłącz

Kod
AL
AH
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CA
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Funkcja
Alarm niskiej temperatury

Alarm wysokiej temperatury
Alarm niskiej wilgotności

Kalibracja temperatury
Ustawienie limitu wysokiej temperatury
Ustawienie limitu niskiej temperatury

Ustawienie fabryczne
1°C
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45%
0°C

39,5°C
30°C

1. Podłączenie interfejsu silnika obracającego jaja/płytki z diodami LED (uwaga: tylko modele 42S i 56S posiadają diody LED).
2. Włączanie urządzenia
Podłącz przewód zasilający do prądu i naciśnij przycisk [symbol] (On/Off): inkubator zacznie działać.
3. Podstawowy test funkcjonalny
Sprawdź, czy wentylator, wyświetlacz temperatury i wilgotności, przyciski funkcyjne i grzałka działają prawidłowo. Naciśnij przycisk [symbol]  
(RESET),  aby sprawdzić, czy funkcja obracania jaj działa prawidłowo. W przypadku modeli 42S i 56S naciśnij [symbol] (oświetlenie jaj), aby 
sprawdzić, czy światło LED działa prawidłowo.
Wstępne podgrzewanie inkubatora Napełnij zbiornik na wodę do pełna i zamknij górną pokrywę. Podgrzewaj inkubator przez 15-30 minut. 
W międzyczasie sprawdź, czy temperatura wynosi 38°C (jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcją ustawiania temperatury). Następnie rozpocz-
nij inkubację.

      Uwaga: 
      1. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 20°C, umieść urządzenie w piance, aby uzyskać lepsze efekty wylęgania.
      2. Po włączeniu urządzenia może pojawić się alarm niskiej temperatury i niskiej wilgotności – wystarczy nacisnąć dowolny           
.         przycisk, aby go wyłączyć.


