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Návod k použití 
 

Inkubátor 

 

Janoel 24 

 

 

Přečtěte si před použitím návod. 
 
 
Technické změny vyhrazeny!  
Vzhledem k dalšímu vývoji, ilustrací, fungujících kroky a technické údaje se mohou nepatrně lišit. 
  
Aktualizace dokumentace  
Máte-li návrhy na zlepšení nebo jste našli nějaké nesrovnalosti, kontaktujte nás. 
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Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádná 

část tohoto dokumentu nesmí být kopírována nebo duplikována v jiné formě bez předchozího 

písemného souhlasu Profilihne.cz. Profilihne.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby 

v tomto návodu k obsluze nebo schématu zapojení.  
Ačkoli Profilihne.cz vynaložila veškeré úsilí, aby se ujistil, že tento uživatelský manuál je kompletní, 
přesný a aktuální, nelze vždy se vyhnout chybám. V případě problémů s touto uživatelskou 
příručkou, vyplňte a odešlete tento formulář zpět k nám. 
 
z: ________________________________________ 

 

Název: ________________ 

 

Firma:_____________________ 

 

Tel / Fax: __________________ 

 
Chtěl bych oznámit následující chyby: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________ 

 

Zákaznický servis Profilihně e-mail: 

info@profilihne.cz 

Tel: + 420 608 428 216 
 

Úvod 
 
Děkujeme vám za zakoupení tohoto kvalitního produktu. Aby se minimalizovalo riziko poranění 

pomocí ohně nebo úraz elektrickým proudem žádáme, aby naši klienti při použití tohoto produktu 

měli některé základní bezpečnostní opatření. Prosím, přečtěte si provozní pokyny a ujistěte se, že 

jste pochopili jeho obsah. 

 
Vždy používejte uzemněné připojení napájení s příslušným síťovým napětím. Najdete na síťovém napětí 
na typovém štítku. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o připojení uzemnění, nechte jej zkontrolovat 
kvalifikovaným odborníkem. Nikdy nepoužívejte vadný elektrický kabel.  
Ještě zkontrolujte elektrickou část zda není v mokrém nebo vlhkém prostředí, nebo pokud máte 

vlhké ruce sami. Nainstalujte tento přístroj na bezpečném místě tak, aby nikdo nemohl stoupnout 

na kabel, převrhnout nebo poškodit. Odpojte napájecí kabel před čištěním a použijte pouze vlhký 

hadřík. Vyhněte se používání čisticích prostředků a ujistěte se, že žádná kapalina nejde do 

elektrické části.  
Elektrická část zařízení neobsahuje žádné části, které lze zkontrolovat uživatelem. Vždy přenechte 

údržbu, úpravy a opravy pro kvalifikovaný technický personál. V případě neoprávněného otevření 2-letá 

záruka nebude platná! Držte se tohoto návodu. 
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Obr. 1: Základní, se dvěma vodními žlábky uvnitř a 2 otvory po stranách. Například, první den naplňte 300-350ml vody  

č.1 žlábek 100 až 150 ml vody musí být plněn každý den. Za 18 dní později, žlábek na vodu č.2 budete muset rovněž naplnit 

vodou, 200 až 250 ml jednou. Obě nádržky musí být plné od 18 do 22 dne. (aby byla vyšší vlhkost uvnitř), doporučujeme 

uživatelům umístit zařízení na 60-80cm výšky stolu. 

 

Obr. 2: Perforované plastové dno, s hladkým povrchem.  
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Obr. 3: Vložte rošt na vejce do líhně, tak aby byla šířka na každé straně 5-10 mm větší, než je průměr vajíčka, to aby se 

dobře otáčely vejce.  

 

Obr. 4: Dbejte na to aby tyčka byla vložená do kanálku zásobníku pro otáčení vajec. Motor otáčení 

vajec běží tak dlouho, dokud je přístroj zapnutý. Spouští jeden cyklus každé čtyři hodiny, takže je 

velmi pomalý. Vajíčko je otočen jednou asi za 4 hodiny. 

 

Obr. 5: Zkontrolujte, zda je kryt zcela zavřený. Přístroj může začít pracovat po zapnutí. 
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Na obr. 6: Po zapojení líhně začne na displeji blikat L . Po stisknutí kteréhokoliv tlačítka se 

ukáže aktuální teplota. Termostat je továrně přednastaven na ideální teplotu k líhnutí vajec, 

proto doporučujeme nezasahovat. Větrací otvor, pokud možno, zcela otevřete. Ventilátor 

zabezpečuje plynulé odvětrávání. 

 

 

 

Obr. 7: 19. den líhnutí vyndejte z líhně posuvný rošt pro otáčení a vejce nechte volně ležet bez 

otáčení. Nyní zvyšte vlhkost tak, že naplníte i druhou nádržku vodou. Po vylíhnutí kuřat, je nechte 

v líhni oschnout 24 hodin. Po této době je můžete vyndat a následně ošetřit odpovídajícím 

způsobem. 

l. Upozornění: 

l. Po obdržení líheň zkontrolujte, zda-li je kompletní a nepoškozená. V případě 

poškození je potřeba informovat dopravce DPD 

 

2. Líheň umístěte do místnosti ze stálou teplotou okolo 22 – 25°C, zapněte aspoň 

na 2 hodiny.  

 

3. Před vložením násadových vajec do líhně zkontrolujte teplotu.  
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Ovládaní displeje: 

 

Stiskněte tlačítko SET pro nastavení teploty. Teplotu zkorigujete pomocí tlačítek + nebo - . Jakmile dosáhnete požadované 

teploty, opět zmáčkněte tlačítko Set, dostanete se zpět do pracovního režimu. Stikněte tlačítko SET ca. 3 sekundy, 

dostanete se do menu systému. Pomocí tlačítek + nebo – se dostanete na požadovaný parametr. Stiskněte opětovně SET 

a můžete upravovat vybrané parametryopět pomocí tlačítek + nebo -.  

Význam světelných diod:  

Work - svítí, pokud líheň topí  

Set - svítí, pokud je v režimu nastavení  

CA - umožňuje provést kalibraci teploty podle kalibračního teploměru  

 

Další parametry líhně jsou továrně přednastaveny, nedoporučujeme proto do těchto zasahovat 

 

 

Děkujeme že jste si u nás zakoupily tento produkt a přejeme mnoho úspěchu v líhnutí. 


