SOORT → KIES DE KIP

SLUIT HIER DE POMP OP AAN
SLUIT HIER DE ADAPTER VOOR IN HET STOPCONTACT AAN
SCHOUWLAMPJE = DAG 10

Instellen van de machine voor de laatste drie dagen = dag 19 in twee stappen!
Stap 1:
Til de bovenkant van de machine op en plaats het koolstoffilter in de machine.
Het filter zorgt ervoor dat er geen gruis van de eierschalen in de motor terecht komt.

Stap 2:
→ Druk te gelijk de plus(4) en de min(5) in.
→ TEMP = Temperatuur, verlaag deze met de min(5) van 37,8 naar 37,6 en druk op OK(6)
→ HUMI = luchtvochtigheid, verhoog deze met plus(5) van 45% naar 65% en druk op OK(6)
→ ANGLE = Draaihoek, verlaag deze naar off met de min(5) en druk op OK(6)
→ COOL = alleen voor watervogels. Deze staat al op OFF en dat is goed druk op OK(6)
De machine is nu goed ingesteld en u kunt nu rustig afwachten totdat de eieren gaan uitkomen!
Om de machine een beetje te helpen kan je het bakje aan de zijkant eenmalig vullen tot halverwege
het bakje met water. Dit is voldoende voor de laatste 3 dagen.
Vragen of hulp nodig? Stuur een whatsappje naar ons nummer! Mag ook wanneer u zeker wil weten
of u het goed heeft gedaan!
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HIERONDER ALLEEN VOOR TOTALE RESET VAN DE MACHINE!
U gaat weer opnieuw beginnen met broeden en wil de machine opnieuw instellen!
Doe de stekker in het stopcontact en druk TEGELIJK op de OK knop voor een paar seconden!
Er komt te staan reset!
Hoe stelt u de machine goed in? Lees hieronder verder!
→ De vogelsoort knippert en met plus of min kan u naar KIP gaan! Houd de OK een paar seconden
ingedrukt! De machine zal nu gaan beginnen! Een aantal aanpassingen moeten gedaan worden!
→ Druk te gelijk de plus(4) en de min(5) in.
→ TEMP = Temperatuur, verhoog deze met de plus van 37,5 naar 37,8 en druk op OK
→ HUMI = luchtvochtigheid, zet deze op 45% (waarschijnlijk staat dit al zo) en druk op OK
→ ANGLE = Draaihoek, verhoog deze met de plus knop naar 60
→ TIME = de tijd dat de eieren gedraaid worden! Zet deze op 300M = 5 uur druk op OK
→ COOL = alleen voor watervogels. Deze staat al op OFF en dat is goed druk op OK(6)

De machine is nu goed ingesteld en u kunt nu rustig afwachten tot dag 18! Dan dient de machine
aangepast te worden! Zie pagina 1 voor de instructies!
Vragen of hulp nodig? Stuur een whatsappje naar ons nummer! Mag ook wanneer u zeker wil weten
of u het goed heeft gedaan!

