
 

 

 

 

 
 

Model: EW-88 

Zakres temperatur: 20-40 0C 

Napięcie: 220~240V / 50-60 Hz 

Moc: 80 W 

Wymiary: 54x60x17 cm 

Waga: 2 kg 

Pojemność 88 jaj 

Zastosowanie: 
Do wylęgu jaj kurzych, przepiórczych, gęsich, gołębich, 

indyczych, kaczych, ptasich 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

INKUBATOR DO WYLĘGU JAJ 

EW-88 

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcje obsługi. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w 

przyszłości  



 

 

 

1. PIERWSZE URUCHOMIENIE TESTOWE 

• Podłącz dostarczony kabel zasilania do portu znajdującego się na tylnej części urządzenia oraz do 

gniazda elektrycznego. 

• Włącz sieć elektryczną (jeśli nie jest włączona). 

• Włącz urządzenie. 

• Otwórz inkubator i wlej wodę do kanalików. 

2. Ustawianie temperatury 

• Naciśnij krótko przycisk „SET”. 

• Naciśnij „+” lub „-”, aby wybrać pożądaną temperaturę. 

• Ponownie naciśnij przycisk „SET”, aby zakończyć ustawianie temperatury. 

 

Ten inkubator posiada fabryczne ustawienie temperatury na poziomie 38°C. W dniu 19-20, kiedy 

zwykle wykluwają się kurczęta, temperatura ta jest zbyt wysoka. Dlatego zalecamy wykonanie 

powyższych kroków i obniżenie temperatury do 37,6°C. 

3. Sposób użycia inkubatora 

• Przetestuj inkubator, by sprawdzić, czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. 

• Przestrzegaj czasu obracania jaj i zalecanych przerw. 

• Wypełnij jeden lub dwa kanaliki wodne – w zależności od poziomu wilgotności w miejscu użytkowania 

inkubatora. 

• Zamknij pokrywę i włącz inkubator. 

• Sprawdzaj odczyt wilgotności i dodawaj wody w razie potrzeby (standardowo co 4 dni). 

• Jeśli konieczne jest zwiększenie wilgotności, wypełnij oba kanaliki wodne. Właściwa wilgotność jest 

bardzo ważna, ponieważ zapewnia odpowiednią miękkość skorupek pozwalającą kurczętom 

wydostać się z jaja. 

• Nigdy nie otwieraj pokrywy w czasie wykluwania się kurcząt. Jeśli to zrobisz, utrata wilgotności 

spowoduje wysuszenie skorupek jaj jeszcze niewyklutych i uniemożliwi kurczętom wydostanie się z 

nich. 

4. Zawartość opakowania 

1x Pianka ochronna   1x Inkubator   1x Przewód zasilania 1x Instrukcja obsługi 
 
 
 
 

Designed in Poland 
Made in P.R.C. 
 

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.heckermann.pl 

Producent: 

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 

Address: 
Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long 
Gang ,Shenzhen City,China 

 

 


