
Manual de utilizare incubator portabil. 

 

Acest incubator a fost realizat conform celor mai recente descoperiri din materialul izolator "plastic 

spumant termic" și este foarte economic în consumul de energie (48W / h). 

Date tehnice: 230 V ~ / 50 Hz / 48 W / IP54 

Modulde instalare: 

Plasați dispozitivul într-o încăpere la o temperatură constantă, de preferință de peste 15 ° C și de cel 

puțin 50 cm înălțime de la sol.  

Nu plasați în soare sau lângă o sursă de căldură, deoarece schimbările de temperatură exterioare vor 

afecta negativ temperatura din incubator. Ideal este intr-o camera normala dar de evitat cu sursa de 

caldura aproape . Evitați petele umede, utilajele vibratoare și șocurile. Aparatul trebuie să fie la același 

nivel și liber, iar alimentarea cu aer nu trebuie împiedicată. 

Prima punere în funcțiune: 

Conectați dispozitivul la sursa de alimentare prin conectarea conectorului la o priză de 230 volți. Afișajul 

arată pe scurt toate 

Segmente (afișare), apoi pentru aproximativ 3 secunde temperatura setată ultima dată și apoi 

temperatura actuală.  

Setați temperatura : 



După o scurtă apăsare a butonului plus sau minus, temperatura setată este afișată timp de aproximativ 

3 secunde. În acest timp, puteți schimba temperatura punctului de referință în trepte de 1/10-grade prin 

apăsarea tastei plus sau minus. Apăsând lung tasta plus sau minus, afișajul pornește automat. Acum 

setați valoarea dorită , de ex. 35,0 ° C. 

Verificați temperatura setată: 

Puteți verifica temperatura setată în orice moment în timpul expoatari prin apăsarea scurtă a tastei plus 

sau minus. Aceasta nu modifică valoarea setată, este afișată doar pentru aproximativ 3 secunde. 

Faza de ajustare și ziua procesului: 

Incubatorul necesită aproximativ 1 oră pentru reglaj în mod inactiv, la temperatura camerei de 20 ° C și 

temperatura setată la 35 ° C. Această durată depinde de temperatura camerei, temperatura de referință 

și poziția senzorului. Veți observa că în acest timp veți putea citi valori mai mari și apoi valori mai scăzute 

pe afișaj decât temperatura dorită setată de dvs. Acest lucru este complet normal și în mod inactiv (fără 

ouă/botci  in  incubație).  Rulați incubatorul timp de o zi fără ouă/larve in incubator, astfel încât întregul 

incubator să poată absorbi în mod corespunzător căldura. 

 

 

Fluctuația temperaturii afișate: 

Veți observa că nu citiți întotdeauna temperatura setată. Cu toate acestea, acest lucru este complet 

normal și depinde de mai mulți factori, cum ar fi numărul de botci  introdus, temperatura camerei și 

umiditatea. Este important, totuși, ca temperatura de referință  să apară mereu corect. Chiar și o 

variație de +/- 0,5 ° C (la setarea de 38,3 ° C = scădere la 37,8 ° și creștere la 38,9 °) nu afectează negativ 

rezultatul de incubare,  datorită acestui ciclu de recuperare continuă. 

Reglarea umidității în incubator: 

În canalul mijlociu și interior din partea inferioară a incubatorului puneti apă, care reglează umiditatea 

necesară. În apă puteți adăuga un vârf de sare. 


