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INTRODUCTIE
Bedankt voor het aanschaffen van de R-COM broedmachine.
De R-COM 20 is de eerste broedmachine, die de naam heeft over een superieur design en functionaliteit te
beschikken, die aan het bewaken van het optimale uitbroeden van de eieren bijdragen. Zij beschikt over twee
sensors, een voor het meten van de omstandigheden van de directe omgeving één voor het meten van de
omstandigheden in de broedmachine zelf.
De R-COM 20 broedmachine is ontworpen als een eenvoudig en gemakkelijk te bedienen verbruikersproduct,
desalniettemin zijn de broedkennis van de gebruiker en diens zorgvuldigheid zeer belangrijk om de beste
resultaten te behalen.
Daarom is het noodzakelijk dat u deze handleiding aandachtig leest alvorens de broedmachine te gaan
gebruiken. R-COM 20 beidt optimale incubatie mogelijkheden, maar het is aan de gebruiker om de
incubatiecondities, zoals de kwaliteit van de eieren, de temperatuur en vochtigheid gedurende de broedcyclus,
de incubatieomgeving te observeren en te managen.

OVERZICHT KENMERKEN
HOOFDKENMERKEN
















LCD display met weergave van de incubatiegegevens en grafische animatie
Microchip met de optimale incubatiewaardes overeenkomstig het geselecteerde vogelsoort, ideaal voor
beginners
Handmatige instelmodus voor gevorderden
Externe sensor voor het automatisch aanpassen van de verwarmingswaarde afhankelijk van de
temperatuur van de incubatieruimte/omgeving
Superior design met gebruikersvriendelijke bediening
Optimale luchtcirculatie techniek met 3 sterke BLCD ventilatoren
Automatische controle van de temperatuur en vochtigheid
Vergrendeling voor het afsluiten van de broedmachine
Alarmfunctie bij een te laag waterniveau (bijvullen)
Laadvermogen: 20 kippeneieren, (52 kwarteleieren/10 ganzeneieren)
Stille bevochtigingmethode door verhitting van het water, waardoor bacteriën in de kiem worden
gedood
Dubbelglas kijkvenster tegen temperatuurinvloeden van buitenaf
Verbeterde betrouwbaarheid door gebruik van Zwitserse sensoren voor het detecteren van temperatuur
en vochtigheid.
Sterke adapter voor een stabiele stroomvoorziening (SMPS)
Upgrade naar het meest recente broedmachinemodel en program (uitsluitende USB Model)

VEILIGHEIDSKENMERKEN








Autodetectie functie voor het meten van ongebruikelijke omstandigheden
Alarm- en displayfunctie voor ongebruikelijke broedmachinetemperaturen in geval van plotselinge
temperatuurfluctuaties in de ruimte/omgeving
Incubatiegegevens bewaarfunctie en stroomstoringalarmfunctie in geval van stroomuitval
Ventilator veiligheidsrooster en noodschakelaar aan de bovenkant van de broedmachine
Verwarmingssteun met spanningscontrole voor extra veiligheid
Veiligheidsafdekking voor de bevochtigingunit
Alarmfunctie bij laag waterniveau (bijvullen)
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PRAKTISCHE KENMERKEN








Geen aparte bevochtigingunit nodig, want deze is al inbegrepen in de broedmachine
Verschillende soorten eierrekjes, die geschikt zijn voor verschillend grote eieren
Schuifplaat met reliëf voor het voorkomen van uitglijden van de kuikens
Instelbare ventilatieopening voor het aanpassen van de luchttoevoer
Onderste gedeelte van de broedmachine ontworpen voor een eenvoudige reiniging
Ei verdelers, die het veilig keren van de eieren mogelijk maken, zeker in geval van dure en zeldzame
eieren (optie)

ONDERDELEN

Kijkvenster
Voor een duidelijke kijk
op het incubatieproces
(dubbelglas)

Serienummer

Ventilatierooster
Voor de circulatie van
warme lucht binnenin

Aansluiting kabel
(achterkant)
Eierrekje
Klein, standaard of groot
eierrekje afhankelijk van
de grootte. Standaard
eierrekje is apart
verkrijgbaar.

Ventilatie (ingang)
Voor de invoer van
frisse lucht van buitenaf

Digitaal
controlepaneel
Zie het betreffende
hoofdstuk voor de
omschrijving van functies
en werking

Watergat
Om water bij te
vullen ten bate van
de controle van de
vochtigheid.

Vergrendeling

Bovenkant (deel 1)
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UITSLUITEND BIJ
USB MODEL

Voor het aansluiten van de
USB kabel. Hiermee
kunnen de
incubatiegegevens op een
computer worden
opgeslagen.

Serienummer product
Aansluiting USB kabel
Aansluiting kabel

Sluit hier de stroomkabel van uw
apparaat aan.

ONDERDELEN
Onderkant (deel 2)
Bovenkant
(deel 1)

Watertankopen
ing met dop

Plaat voor het
keren van de
eieren
Kijkvenster

Rekje voor kippeneieren

Rekje voor kwarteleieren
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Rekje voor ganzeneieren

Stroomkabel

Apart verkrijgbaar

Rollende verdeler (set)

Universeel eierrekje (set met 10 verdelers)

Quick Reference functies & werking
Handleiding
Kan overall worden bevestigt voor een snel een
handig overzicht

USB Model

USB kabel

CD met softwareprogram voor de PC



USB MODEL: op onze website www.R.com.co.kr de meeste informatie downloaden
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WERKING VAN EN BEDIENING VAN HET CONTROLESPANEEL

Menutoets

UP toets (verhogen)

Selectie
vogelsoort
Beëindigen van
de incubatie

Verhogen van
temperatuur en
vochtigheid
Wijzigen van
ingestelde waarden

Selectietoet
s

DOWN toets
(verlagen)

Selectie modus
automatisch /
handmatig
Doorgaan naar
de volgende
stap

Functietoets

Invoertoets

Weergave van alle
functies
Terugkeer naar de
vorige stap

Opslaan van invoer
Doorgaan naar
volgende stap
Opslaan van
ingestelde waarden

Keersysteem weergave
Weergave van het interval
tussen keermomenten
Weergave van de hoek

Verlagen van
temperatuur en
vochtigheid
Wijzigen van
ingestelde waarden

TIP: Wat houdt het instellen van temperatuur en vochtigheid in?
Dit betekent dat u de temperatuur en vochtigheidsgraad instelt, die u in uw broedmachine wilt hebben.

Icoon
1)
10)
(voorbeelden van iconen)
Beginnend bij de kip en
met de klok mee tot
andere vogelsoorten

Chicken

Naam en functie
**Selecteer een soort**
1) Kip
2) Eend
3) Kwartel
4) Fazant
5) Pauw
6) Gans
7) Wilde gans
8) Goudfazant
9) Kalkoen
10) Andere soorten

Icoon

Naam en functie
Keersysteem staat aan

Stop handmatig keren

Stop automatisch keren

Einde van de incubatie

Weergave in tekst van de
geselecteerde vogelsoort

Weergave werkende
ventilator

8

R-COM USB20-PRO20_NL v.1.0

Weergave van de actuele
temperatuur

Verwarming staat UIT

C

40%

OFF
1h

Weergave van
afwijkende temperatuur

Werkende verwarming

Weergave van de actuele
vochtigheid

Bevochtigingsysteem staat
UIT

Bevochtigingfunctie UIT

Werkend
bevochtigingsysteem

Weergave tijdsinterval
keersysteem

Water bijvullen

Weergave hoek
keersysteem
Afwijkende vochtigheid

PC connectiealarm
(USB Model)

Waarschuwing
stroomstoring/stroomuitval
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SET UP (ANDERE FUNCT IES)
T.CAL
Temperatuur
Kalibratie

WAARSCHUWING
Door een foutieve kalibratie kan fatale schade ontstaan!
Zorg ervoor dat u eerst de voorzorgsmaatregelen hebt gelezen.
We adviseren klanten niet op eigen initiatief te kalibreren.
Indien u opnieuw dient te kalibreren, vraag uw verkoper om
advies.

H.CAL
Vochtigheid
Kalibratie

ALARM
Ongewoonlijk hoog
Alarm

High
Temp
HiErr

ALARM
Ongewoonlijk laag
Alarm

Low
Temp
LoErr

UNIT

F

Licht

Sound

ALL RESET
Fabrieksinstellingen
Info

ALL RESET

WAARSCHUWING
Door een foutieve kalibratie kan fatale schade ontstaan!
Zorg ervoor dat u eerst de voorzorgsmaatregelen hebt gelezen.
We adviseren klanten niet op eigen initiatief te kalibreren.
Indien u opnieuw dient te kalibreren, vraag uw verkoper om
advies.
Het alarm gaat af als de temperatuur in de broedmachine
hoger is dan de ingestelde waarde. Dit kan door een
verandering in de omgevingstemperatuur of een storing in
het verwarmingssysteem worden veroorzaakt .
C~
C)
Het alarm gaat af als de temperatuur in de broedmachine
lager is dan de ingestelde waarde. Dit kan door een
verandering in de omgevingstemperatuur of een storing in
het verwarmingsysteem worden veroorzaakt.
C
C)
F)
*Standaardwaarde: Celsi
C)
Instellingen voor LCD achtergrondverlichting
*Altijd AAN: achtergrondverlichting altijd aan
*Altijd UIT: achtergrondverlichting altijd uit
*Bij gebeurtenis AAN: 20 sec. aan na invoer met een toets
*Standaardwaarde: altijd AAN
AAN/UIT instellingen voor deuntje andere alarmgeluiden
*Standaardwaarde: AAN

Indien u de basisinstellingen naar eigen oordeel veranderd,
wordt het apparaat naar de fabrieksinstellingen
teruggezet.
Basisinformatie over de broedmachine (versie-indicatie)
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EENVOUDIGE FUNCTIEBEDIENING
Functie

Instelling

Automatische
incubatie modus

Vogelsoort selecteren

Andere (handmatige)
incubatie modus
Vogelsoort
selecteren
Instellen temperatuur
Instellen vochtigheid
Instellen hoek keersysteem
Instellen tijdsinterval keren
Wijzigen van de
instellingen
gedurende de
incubatie

van de eieren (broedperiode
in dagen)1 keer:
temperatuurinstellingen
4 keer:
vochtigheidsinstellingen
7 keer: hoek keersysteem
9 keer: tijdsinterval
keersysteem

Beëindiging van de
incubatie

Systeem
gestopt.

Scherm
en

Bent u zeker
dat de
incubatie is
afgelopen?

incubatie

Initialisatie van de
broedmachine
(fabrieksinstellingen)

F
Wijzigen

“A

Selecteer
YES

”

C

C

F

F
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De
bevochtigingfunctie
stoppen
(in geval van laag
vochtigheidsniveau
tijdens de incubatie)

Scherm
en

“O
4 keer

incubatie

Testen keersysteem

”

Onder 30%

Instellen van een
waarde om te testen
5 sec.

EERSTE INGEBRUIKNEMING
MONTAGE
1.

6.

Kijkvenster



2.

7.

Standard eierrekje
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Sluit de drie druksluitingen aan de bovenkant van
de machine.
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3.

sluit de stroomkabel aan de achterkant van de
machine aan.

8.
WAARSCHUWING: wees voorzichtig bij het monteren van
de keerplaat van het keersysteem.

Bovenkant (deel 1) met opening watertank en
dop

4.




Keerplaat
5.

Onderkant (deel 2)
13

Indien u de keerplaat voor het keren van de eieren
niet correct monteert, kan dit tot een storing van de
broedmachine leiden.
het
gedeelte
van
de
plaat
met
de
tandwielenconnectie dient aan de bovenzijde te
zijn.
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WAT IS EEN INCUBATIERUIMTE? VOORBEREIDINGEN
Een incubatieruimte is een besloten ruimte voor het neerzetten en werken van een broedmachine.
Omdat de omgevingsomstandigheden van de incubatieruimte een behoorlijke invloed op de uitkomstresultaten
hebben, wordt geadviseerd om de ruimte te controleren alvorens er een broedmachine neer te zetten; er dienen
weinig geluid en vibraties voo
F) te zijn met
kleine temperatuurschommelingen. In het bijzonder, als zich vaak situaties voordoen wanneer de temperatuur
’
c
, v
v
,c
af en toe en verifieer dat de broedmachine niet
aan direct zonlicht is blootgesteld overdag.
1.
2.

Sluit de stroomkabel aan de achterkant van de broedmachine aan in het daarvoor bestemde aansluitpunt
en stek de stekker in een stekdoos. Het LCD scherm zal oplichten en de temperatuur aangeven.
Open de dop van de watertank en vul de tank met GEDESTILLEERD WATER; vul de tank na
ongeveer 5 min. nog een keer bij tot de aangegeven lijn aan de binnenkant. (Gedurende het bijvullen
tijdens de incubatieperiode, zal de vochtigheidsgraad tijdelijk dalen).

WAARSCHUWING: Na het vullen van de watertank, houd de broedmachine nooit ondersteboven en schud
haar niet, want hierdoor zou water in de binnenkant van de broedmachine kunnen lekken en zou dit tot
kortsluiting kunnen leiden.
TIP: Controleer tijdens de incubatieperiode het niveau van het GEDESTILLEERDE WATER ongeveer elke
drie dagen en vul bij, indien nodig. (Verifieer na het bijvullen het waterniveau na ongeveer 5 min. nog eens
en vul daarna nog een keer bij).

WAARSCHUWING: Indien u de broedmachine zonder water wilt gebruiken of eieren wilt laten uitbroeden
met een vochtigheidsgraad onder de 30%, dient u de bevochtigingfunctie te stoppen indien de watertank
leeg is, anders beschadigt de bevochtigingunit en kunt u hem later niet meer gaan gebruiken. (Bij het
gebruik van deze functie, wordt het alarm voor het detecteren van waterdruppels uitgeschakeld).
(Zie ook omschrijving voor het uitschakelen van de bevochtigingfunctie verderop in deze handleiding).
*Hoe zet u de bevochtigingfunctie uit: stel het bevochtigingniveau op RH 30% in.
WAARSCHUWING: er is ruimte (ongeveer 2mm) tussen de eieren nodig, zodat deze eenvoudig kunnen
worden gekeerd, zoals hieronder afgebeeld.
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WAARSCHUWING: indien u kraanwater
of mineraalwater gebruikt voor de
bevochtiging, kunt u de bevochtigingunit
beschadigen, doordat zich kalkaanslag
kan gaan vormen. Wij adviseren daarom
nadrukkelijk GEDESTILLEEERD
WATER voor uw broedmachine te
gebruiken.
Schade aan uw broedmachine, die is
ontstaan door het gebruik van
kraanwater, mineraalwater of regenwater
zal door Autoelex Co., Ltd. nog door
wederverkopers worden vergoed en valt
niet onder de garantie. Hetzelfde is ook
van toepassing als u uw broedmachine niet
conform handleiding correct hebt
gebruikt. De kosten van deze reparaties
zullen u door Autoelex Co., Ltd. en/of uw
verkooppunt in rekening worden
gebracht.
TIP: U kunt GEDESTILLEERD WATER in uw lokale supermarkt kopen en, mocht u vragen hebben, kunt u
contact opnemen met de winkel waar u uw broedmachine hebt aangeschaft.
3.

Leg de uit te broeden eieren in de
uitsparingen en sluit het kijkvenster.

WAARSCHUWING: wees bedacht het
kijkvenster volledig te sluiten, anders
zullen de temperatuur en de vochtigheid
nooit de ingestelde waardes kunnen
bereiken.
TIP: de uit te broeden eieren dienen wel te
zijn bevrucht. (Meer hierover verder in
deze handleiding).
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INSTELLEN FUNCTIES
INCUBATIE MODI
*Rcom Pro20 broedmachines hebben twee werkingsmodi, namelijk de automatische modus en de handmatige
modus. De Rcom USB 20 broedmachine heeft drie werkingsmodi, namelijk de automatische modus, de
handmatige modus en de aan-PC- aangesloten modus.
Automatische
incubatie

HANDMATIG toets
(selectie van de
vogelsoort)

1.

Instellen van de
temperatuur voor de
vroege en middelste
stadia van de incubatie

ENTER toets
(automatische
incubatie starts na 2
secoden)
2.
Temperatuurinstellingen

MENU toets

Rcom PRO 20
Rcom USB 20

ANDERS
(HANDMATIGE)
incubatie (andere
vogelsoorten)

UP/DOWN toets
(selectie van de
vogelsoort)

Vochtigheidinstellingen

ENTER toets

Instellen hoek keersysteem

MENU toets

Instellen tijdsinterval
keersysteem
Beëindiging van de
incubatie
(gedurende de
incubatie)

UP/DOWN toets
(selectie *yes*)

ENTER toets
(beëindiging van de
incubatie)

16

Start van de incubatie

Instellen van de
temperatuur voor het
laatste stadium van de
incubatie
3. Instellen van de datum
van de
temperatuurswijzing
voor het laatste stadium
van de incubatie
4. Instellen van de
vochtigheid voor de
vroege en middelste
stadia van de incubatie
5. Instellen van de
vochtigheid voor het
laatste stadium van de
incubatie
6. Instellen van de datum
van de
vochtigheidswijziging
voor de laatste stadium
van de incubatie
7. Instellen van de hoek
van het keersysteem
voor de vroege en
middelste stadia van de
incubatie
8. Instellen van de datum
voor de hoekwijziging
van het laatste stadium
van de incubatie
9. Instellen van het
tijdsinterval van het
keersysteem voor de
vroege en middelste
stadia van de incubatie
10. Instellen van de
incubatiedatum
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AUTOMATISCHE INCUBAT IE MODUS: START
De optimale incubatieomstandigheden voor de vogelsoorten in het menu zijn in de microchip opgeslagen.
De gebruiker kan eenvoudig eieren uitbroeden door deze functie te gebruiken.




Druk op de MANUAL (HANDMATIG) toets
om in de basisweergave op het scherm de
vogelsoort te selecteren.
Selecteer speciale vogelsoorten en druk daarna
op de ENTER toets voor ongeveer 2 seconden
zodat de automatische incubatie start.
TIP: bij de automatische incubatie kan de
gebruiker alleen de vogelsoort selecteren. Alle
andere incubatieomstandigheden, zoals de
optimale temperatuur, de luchtvochtigheid, het
keren van de eieren, etc. worden automatisch
ingesteld en gecontroleerd. Indien nodig kan de
gebruiker deze warden veranderen.

HANDMATIGE INCUBATIE: START
Deze modus helpt de gebruiker om de temperatuur, de vochtigheid en het keersysteem volgens haar/zijn
behoeftes in te stellen. Deze modus is ideaal voor personen, die al ervaren zijn in het uitbroeden van eieren.





Druk op de MENU toets in de basisweergave van
het scherm.
Selecteer de vogelsoort door de UP/DOWN toets
te gebruiken en druk hierna op de ENTER toets
om in de instelmodus van de incubatiecondities te
komen.

Stel de benodigde temperatuur, vochtigheid en
keerhoek en keerinterval met behulp van de
UP/DOWN toets in en druk hierna op de ENTER
toets om naar de volgende stap over te gaan.
TIP: Indien er geen geschikte optie is, selecteer
v
;
v
….)
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STAP 1 TEMPERATUUR INSTELEN
1.
2.
3.



Instellen van de temperatuur voor het vroege en
middelste stadium van de incubatie.
Instellen van de vochtigheidsgraad voor het
laatste stadium van de incubatie.
Instellen van de datum voor de
vochtigheidswijziging tijdens het laatste
stadium van de incubatie.
De optimale incubatietemperatuur voor algemene
vogels in het vroege en middelste stadium (1.) is
,
v
(2.) kan beter, drie dagen vóór de verwachte dag
v
, C worden
ingesteld. De gebruiker kan optioneel de
temperatuur voor het vroege, middelste en laatste
stadium van de incubatie wijzigen
,
,
, C,
3. = 3 dagen).

STAP 2 VOCHTIGHEIDSGRAAD INSTELLEN
4.
5.
6.


Instellen van de vochtigheidsgraad voor het
vroege en middelste stadium van de incubatie.
Instellen van de vochtigheidsgraad voor het
laatste stadium van de incubatie.
Instellen van de vochtigheidsgraadwijziging
voor het laatste stadium van de incubatie.
De optimale vochtigheidsgraad hangt van de
vogelsoort af. Desalniettemin is, in het algemeen,
de vochtigheidsgraad van het laatste stadium (5.)
van de incubatie hoger dan die van de eerste en
middelste stadia (4.) (standaardwaardes zijn 4. =
45%, 5. = 60% en 6. = 3 dagen).

STAP 3 INSTELLEN VAN DE KEERHOEK
7.
8.



Instellen van de keerhoek voor het vroege en
middelste stadium van de incubatie.
Instellen van de datum voor de wijziging van
de keerhoek tijdens het laatste stadium van de
incubatie.
De keerhoek, die op het LCD display wordt
aangegeven kan afwijken van de daadwerkelijke
keerhoek afhankelijk van het gebruikte eierrekje
en de grootte van de eieren. In het algemeen is de
v
voor kippen, goudfazant, fazant. Het is beter om
een grotere hoek in te stellen voor grotere eieren
v
v
18
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de praktijk gewoonlijk de eieren in het laatste
) niet meer te keren (3
dagen vóór de verwachte uitkomstdatum).
TP
“ ” (random) wordt geselecteerd,

,

.
,

v
,… ,

,

,
,

, rnd).

WAARSCHUWING: Indien er verschil is tussen de aangegeven waarde op het scherm en de actuele werking,
zorg ervoor dat u de juiste keerhoek vindt en deze selecteert.

STAP 4 INSTELLEN VAN HET KEERINTERVAL
9.

Instellen van het keerinterval voor de vroege
en middelste stadium van de incubatie.
10. Instellen van de incubatiedatum.
 Er is een functie beschikbaar om de tijdspanne
(het interval ) in te stellen tussen de
keermomenten van de eieren (9.).
Deze keert de eieren met de keerhoek in de
vroege en middelste stadium (7.) van de incubatie
elke 60 minuten.
U kunt optioneel het keerinterval instellen (9.).
(Standaard instellingswaarde is (9.) 60 minuten).
TIP:de instelling “ ”
laat het
keermechanisme willekeurig de eieren keren,
tussen de marges van 10 minuten tot 360
minuten. (Het instelbereik van het keren van de
, , , , ,…,
,
,
min.)

INSTELLEN VAN HET EINDE EN DE START VAN DE INCUBATIE


Na het instellen van de incubatiedagen, druk op de ENTER toets om de incubatie te starten met een
melodietje.
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START VAN DE INCUBAT IE VOOR ANDERE VOGELSOORTEN
Deze functie word gebruikt indien de
gebruiker eieren van andere vogelsoorten
wenst uit te broeden, die niet in het
instellingenmenu van de broedmachine
zijn opgeslagen. De gebruiker kan de
incubatieomstandigheden instellen, zoals
benodigd.





Druk op de MENU toets in de
basisweergave van het scherm.
S c
“
v
”
UP/DOWN toetsen te gebruiken en
druk daarna op de ENTER toets om
naar de instellingen te gaan.

Stel de incubatieperiode, de
temperatuur, de vochtigheidsgraad, de
keerhoek en het keerinterval in met
behulp van de UP/DOWN toetsen;
druk op de ENTER toets om de
ingestelde waardes op te slaan. (zie
…v
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Instellen van de functie voor achtereenvolgende incubatie: set de incubatieperiode op D-50 in de
incubatieperiodeUP
O
c
“? “
worden getoond en dit start de achtereenvolgende incubatie.
TIP: wat zijn achtereenvolgende incubatie-instellingen? Deze functie wordt gebruikt als u met de incubatie
wilt doorgaan met dezelfde instellingen.

DE INCUBATIE STARTEN MET DE PC AANSLUITMODUS
<Alleen voor het Rcom USB 20 model>
Met deze functie kunt u het incubatieproces, de
optimale incubatie-instellingen delen door een
database aan te maken.


Wij verwijzen u naar de PC software handleiding
voor het starten van de incubatie in de PC
aansluitmodus.

BEËINDIGEN VAN DE INCUBATIE


Druk tijdens de incubatie op de MENU toets en een
bericht, zoals “S
ë
W
?”
zal op het scherm verschijnen.



Selecteer YES met behulp van de UP/DOWN toetsen
en druk daarna op de ENTER toets.

21

R-COM USB20-PRO20_NL v.1.0

WIJZIGEN VAN WEERGAVE IN GRADEN CELSIUS EN FAHRENHEIT

TERUGZETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN


Voor gebruikers, die de instellingen van de
broedmachine hebben gewijzigd en terug willen
keren naar de fabrieksinstellingen.



SET UP
c
“A
”
v
UP/ OWN
Druk hierna op de ENTER toets.
Indien u nog een keer op de ENTER toets drukt,
zal op het LCD scherm een bericht verschijnen
en een alarm afgaan.. De broedmachine keert na
ongeveer 15 seconden terug naar de
fabrieksinstellingen.
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Initialisatie na ongeveer 15 seconden

LCD scherm
gaat uit

RESET INCUBATIE-INSTELLINGEN TIJDENS INCUBATIE






Deze functie kan worden gebruikt als u tijdens
de incubatie de instellingen nog eens wilt
veranderen.
Druk op de MANUAL toets tijdens de incubatie
en de temperatuurweergave op het scherm zal
knipperen.
Indien u de temperatuur wilt wijzigen, pas deze
met de UP/DOWN toetsen aan en druk op de
ENTER toets om de nieuwe instelling op te
slaan.
Op dezelfde manier kunt u ook de
vochtigheidsgraad, de keerhoek van de eieren en
het keerinterval wijzigen. Indien u een instelling
niet wenst te wijzigen, dient u alleen op de
MANUAL toets te drukken en zo komt u in de
volgende stap terecht. Indien u 10 seconden lang
niet op een toets drukt, zal de broedmachine
terugkeren naar de incubatieweergave.
U kunt ook direct naar de gewenste instelling
gaan door meerdere keren op de MANUAL toets
te drukken. Dit kunt u ook doen om alleen maar
de ingestelde incubatie-instellingen tijdens de
incubatie te controleren.
Indien u op de ENTER toets drukt zal het LCD
scherm de temperatuur- en vochtinstellingen
weergeven.

Getoond bericht na het opslaan van een instelling
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TESTEN VAN HET EIERKEERSYSTEEM




Druk voor ongeveer 5 seconden op de ENTER
toets tijdens de incubatie om het keersysteem te
testen.
Mocht het keersysteem niet werken, controleer
dan of u de keerplaat correct hebt gemonteerd (zie
…v

BEVOCHTIGINGSFUNCTIE AAN- EN UITZETTEN



Wij adviseren om de bevochtigingfunctie UIT te schakelen, als u de broedmachine zonder water gebruikt of
als u eieren uitbroed met een vochtigheidsgraad lager dan 30%.
Druk 4 keer op de MANUAL toets en hou daarna de DOWN toets zo lang ingedrukt, totdat het display
aangeeft dat de bevochtigingfunctie UIT (OFF) is geschakeld. Druk hierna op de ENTER toets om de
instelling op te slaan. Mocht u weer de bevochtigingfunctie AAN willen zetten, stel dan de
bevochtiginggraad hoger dan 30 % in.
Bevochtiging AAN

4 keer

5 keer
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ANDERE FUNCTIES
CONTROLEFUNCTIE KEERSYSTEEM


Als het keersysteem start met het keren van de
eieren, wordt er op het scherm een animatie
getoond en wordt er een waarschuwingtoon
afgegeven.

FUNCTIE VOOR HET DETECTEREN VAN WATERTEKORT


Als er een watertekort
ontstaat, veranderd het
icoon van de linker
afbeelding in het op de
rechter afbeelding
getoond icoon.
Het alarm voor het
bijvullen van water gaat
na 5 min. af en zal elke 30
seconden opnieuw afgaan
totdat er geen water is
bijgevuld.

Het duurt ongeveer 1
min. voordat het scherm naar
zijn normale weergave
terugkeert nadat water is
bijgevuld.
 Indien er problemen met
de watersensor zijn, zal
het bevochtigingicoon van
de linker afbeelding
veranderen in het icoon
van de rechter afbeelding.
Een alarm zal afgaan en er
zal tevens ook een
waarschuwingsbericht op
het scherm worden
weergegeven.
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ALARMFUNCTIE VOOR ONGEWOONLIJK HOGE OF LAGE TEMPERATUUR


Als de temperatuur afwijkt
van de ingestelde waarde,
zal het icoon, zoals op de
rechter afbeelding
weergegeven, veranderen
in het icoon, zoals
weergegeven op de linker
afbeelding. Het scherm zal
dan ook afwisselend de
ingestelde en de actuele
temperatuur weergeven
(hier in graden Celsius).
*Het waarschuwingsignaal
wordt automatisch na 1
min. uitgezet, maar u dient
op de ENTER toets te
drukken om de
alarmindicatie op het
scherm te stoppen.

INSTELLEN VAN DE ONGEWOONLIJK HOGE TEMPERATUURWAARDE

Als het MENU scherm weer wordt
getoond,
druk op de SET UP/Back toets en het
scherm zal naar de basisweergave
terugkeren.
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INSTELLEN VAN DE ONGEWOONLIJK LAGE TEMPERATUURWAARDE

Als het MENU scherm weer wordt
getoond,
druk op de SET UP/Back toets en het
scherm zal naar de basisweergave
terugkeren.

ALARMFUNCTIE STROOMSTORING


Als u voor het eerst de broedmachine aansluit of tijdens een stroomstoring, wordt op het scherm het icoon
met een doorgestreepte stekker getoond en gaat er ongeveer 10 seconden lang en alarm af. Druk op de
ENTER toets om het alarm te stoppen.

INCUBATIE
VOCHTIGHEIDSGRAAD EN VENTILATIE TIJDENS D INCUBATIE




Tijdens de uitkomst dient de vochtigheid relatief
hoog te zijn om te voorkomen dat de membraan
van het ei uitdroogt en verhard voordat de jonge
kuiken uit komen.
Tijdens de uitkomstperiode is het raadzaam om de
deksel van de broedmachine niet te vaak te
openen. Dit, omdat tijdens het openen van de
deksel vochtigheid ontsnapt en het lastig is om
deze dan weer op het juiste niveau te krijgen.
De

v

c
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,

v
C; in dit geval is het
moeilijk om een vochtigheidsgraad van 70% te
bereiken/aan te houden. Een verschil van ca. 5%
vochtigheid zou door een afwijking van de sensor
kunnen komen, maar vormt geen probleem bij het
uitkomen.
 Het zeer belangrijk de vochtigheidsgraad 1-2
dagen voor de uitkomst hoger te houden dan
gedurende de middelste incubatieperiode. Tijdens
de broedperiode zijn de vochtigheidseisen in het
algemeen rond 45-55% RH voor watervogels, 4045% RH voor pluimvee en 35-45% RH voor
papagaaien. Een dag voor het uitkomstdatum van
de eieren hebben alle vogelsoorten rond de 65%
RH aan vochtigheid of soms hoger dan dit.
Echter, in ruimtes of omgevingen met hoge
luchtvochtigheid, is het echter raadzaam om
lagere niveaus tijdens de incubatie aan te houden.
TIP: Het is zeer belangrijk de vochtigheidsgraad
tijdens de drie dagen voor de uitkomst op 60%
RH of hoger te houden.

ONDERHOUD NA HET UITKOMEN VAN DE EIEREN


Het is noodzakelijk om een aparte uitkomstmachine voor de jonge kuiken of vogels te gebruiken, omdat zij
nog te zwak zijn om in een koude of frisse omgeving te leven. Indien u in uw broedmachine voor de
uitkomst gaat gebruiken, zal dit de broedresultaten van uw volgende incubatie negatief kunnen beïnvloeden
door de bacteriën, en veertjes die daarbij vrijkomen. Deze kunnen ook de oorzaak van een slechte werking
of de beschadiging van uw broedmachine zijn.
We adviseren daarom nadrukkelijk een aparte broedkast of uitkomstmachine te gaan gebruiken voor het
uitkomen van de eieren. Indien u een beschadigde of slecht werkende broedmachine hebt, doordat u niet een
aparte broedkast of uitkomstmachine hebt gebruikt, kunnen wij u geen kostenvrije garantieservice verlenen
en zult u de kosten van de reparatie dienen te betalen.
Wij verwijzen u naar onze website ( www.Rcom.co.kr ) voor de instructies om een eenvoudige broedkast of
uitkomstmachine te bouwen.

Gebruik alstublieft u broedmachine niet als uitkomstmachine of broedkast voor het uitkomen van uw
eieren. U w broedmachine zou hierdoor beschadigd kunnen raken of slecht werken, waardoor wij u geen
kostenloze garantieservice meer zullen kunnen bieden. Verwijder alle eieren 1-3 dagen voor hun uitkomst
en plaats ze in een aparte uitkomstmachine of broedkast.
TIP: Uitkomstmachine: deze machine is puur voor het uit laten komen van de eieren. De eieren worden 1-3
dagen voor de geplande uitkomstdatum hierin geplaatst (RCOM MARU H&B)
Broedkast: deze machine zorgt ervoor dat de babykuiken of vogels warm worden gehouden tegen te kou van
de omgeving. U kunt een gepaste temperatuur en vochtigheidsgraad instellen (RCOM MARU H&B/RCOM
BROODER SERIES).
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Omdat er verschil in voeding is voor elke vogelsoort, is het aan te raden, om voor het uitkomen van de
eieren, voldoende informatie hierover te vergaren.
Verzeker u dat u een 20W peertje met drie golflengtes gebruikt. Indien u een peertje met meer dan
20W gebruikt, kan de temperatuur snel oplopen en de kuiken doden of een brand veroorzaken. Indien er te
veel water in de watertank is, kan een kuiken er invallen en helemaal doorweekt raken, waardoor hij door
het verlies aan lichaamswarmte, kan komen te overlijden. Mocht het kuiken in het water zijn gevallen, kunt
u zijn veren met een haardroger of id. drogen.
Wees er zeker van dat u een 20W peertje met drie golflengtes gebruikt: dit geldt voor een broedruimte van
370 x270 x 130(mm).

VORMING VAN CONDENSVOCHT
Condensvorming is een natuurlijk fenomeen bij een
groot verschil in temperatuur tussen de binnen- en de
buitenkant van de broedmachine gedurende de
incubatieperiode. Indien dit het geval is, zal zich
condenswater aan de binnenkant van de bovenkant
van de broedmachine vormen.



Trek de kabel uit de achterkant van de
broedmachine en de stekker uit het stopcontact.

Zet de broedmachine niet meteen uit na het
gebruik ervan, want dit zou condensvorming
kunnen veroorzaken door het nog achtergebleven
vocht van de incubatie in de broedmachine.
Het is beter om de broedmachine pas af te zetten,
nadat eerst al het water uit de broedmachine is
verwijderd en zij is te laten drogen door haar nog
1 uur te laten lopen. U kunt de broedmachine ook
laten drogen door het kijkvenster open te zetten
en haar aan de buitenlucht 2-3 uur t e laten
drogen. Hierna kunt u haar weer in werking
zetten. Dit verlengt aanzienlijk de leeftijd van uw
broedmachine.
(Zet hierbij de bevochtigingfunctie op UIT
c
c
…
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REINIGING
DEMONTEREN EN REINIGING VAN DE BROEDMACHINE
1.

Ontgrendel de drie vergrendelknoppen aan
de voor- en achterkant van de
broedmachine en verwijder ze door ze naar
voren te trekken.

2.

De bovenkant van de broedmachine dient
voor ongeveer 1 dag goed met water te
worden gereinigd en gedroogd. Het
bovenste gedeelte dient aan de openlucht
op een goed geventileerde plaats te worden
gedroogd om alle vocht uit de
broedmachine te verwijderen na de
incubatie.

3.

Reinig het product niet met
organische oplosmiddelen, zoals benzine,
verfverdunner, etc. omdat deze de kleur en
de vorm van de plastic onderdelen
aantasten.
Bij het gebruik van de bevochtigingfunctie
gaat een hoop vreemd materiaal aan het
bevochtiging- en verwarmingselement
kleven (a). Dit zal geen storing
veroorzaken, maar reinig het element na
afloop van de incubatie grondig met een
zachte borstel.
Indien u de broedmachine op de grond
neerzet, zorg dan ervoor dat het
verwarmingselement niet in aanraking met
de vloer komt.

Indien u het bevochtiging/verwarmingselement met een scherp
voorwerp reinigt of u er tegenaan stoot, zal
deze beschadigt raken.
Wij adviseren u om voor de
reiniging van uw broedmachine
gedestilleerd water te gaan gebruiken om
residuen van vreemde stoffen op het

30

R-COM USB20-PRO20_NL v.1.0

4.

bevochtiging-/verwarmingselement te
voorkomen.
Gebruik een stofzuiger om al het grove stof
uit de broedmachine te verwijderen en
verwijder het fijne stof met behulp van een
zachte borstel.
TIP: Indien de broedmachine voor
meerdere broedprocessen wordt gebruikt,
kunnen zich veertjes, stof en eierschalen in
de binnenkant ophopen, die een storing
kunnen veroorzaken. Reinig daarom uw
product altijd grondig voordat u het gaat
opbergen.

Mocht de broedmachine niet goed
zijn gereinigd, kan dit tot lawaai of
verstopping van de ventilator leiden.

5.

Eens klaar met het reinigen van
uw broedmachine, kunt u deze
weer in de omgekeerde
volgorder van demontage
monteren. Reinig de buitenkant
van uw apparaat met een vochtig
doek en laat hierna uw product
aan de buitenlucht goed drogen,
voordat u het opbergt.
TIP: Zie ook Montage van uw
c
…v
deze handleiding)

Reinig uw product niet
met organische oplosmiddelen,
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zoals benzine of verfverdunner,
etc. omdat deze de kleur en de
vorm van de plastic onderdelen
aantasten.

PRODUCTINFORMATIE
FAQ
Probleem

Mogelijke oorzaak

Maatregelen

Het uitkomstpercentage is laag










een niet bevrucht ei
een infectie door ziektekiemen
foutieve incubatie-instellingen
slechte gezondheid van de
ouder
het onjuist keren van de eieren






Te vroeg uitkomen van kuikens of
misvormde kuikens




hoge temperatuurinstelling
het keren van de eieren verliep
niet naar behoren




Later uitkomen van kuikens



lage temperatuursinstelling




Kuikens komen verspreid over een
langere periode uit i.p.v. allemaal
tegelijkertijd



Incubatie van eieren van
verschillende vogelsoorten
tegelijkertijd (bij elkaar)







bewaren van de eieren voor
verschillende tijdsduur
verschillende
incubatietemperaturen



verschillende
incubatieperiodes, waardoor
het uitkomstpercentage lager
uitvalt
door de als eerst uitgekomen
kuikens geïnfecteerde eieren
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controleer de eieren om de
kans op overleven in kaart te
brengen
desinfecteer de broedmachine
controleer alle instellingen van
de broedmachine, in het
bijzonder de temperatuur
evalueer de zorg m.b.t. de
gezondheid van de ouder
controleer of het keren van de
eieren normaal verloopt
Temperatuur van de
broedmachine
v
F) lager instellen
v
F)
Temperatuur van de
c
v
F) hoger instellen
v
F)
verkort de tijd gedurende
eieren worden bewaard
controleer op
temperatuursverschillen in de
broedmachine (bijv. zonlicht,
omgevingstemperatuur, etc.)
noteer de uitkomstdatum op de
eieren en verplaats hen naar
een andere broedmachine of
uitkomstkast op
bovengenoemde datum
bij het uit laten broeden van
veel eieren tegelijkertijd is het
handig om een tweede
broedmachine bij de hand te
houden, die als uitkomstkast
kan worden gebruikt
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PROBLEEMOPLOSSING
Probleem

Te verifiëren punten

Oplossingen

Geen teken van stroomvoorziening
naar de broedmachine








Temperatuur stijgt niet voldoende





Het alarm gaat af en het scherm
geeft de melding HI aan
(ongewoon hoge temperatuur )





verifieer of de kabel goed is
aangesloten
verifieer of er een stroomuitval
of stroomstoring is
verifieer of de stekker
beschadigd is
controleer de
temperatuursinstellingen
controleer of de ventilator
correct werkt
initialiseer de broedmachine
v
…,
…
verifieer of de
omgevingstemperatuur te hoog
is
verifieer of de broedmachine
aan het directe zonlicht is
blootgesteld










Het alarm gaat af en het scherm
geeft de melding LO aan
(ongewoon lage temperatuur )





De luchtvochtigheid wil niet
genoeg toenemen





De broedmachine maakt lawaai
(het is normaal dat de machine
enig geluid maakt, gezien deze
gebruik van een ventilator maakt
voor de luchtcirculatie)
Het keersysteem voor de eieren
werkt niet








verifieer of de
omgevingstemperatuur te laag
is
verifieer of de verwarming van
de broedmachine (temperatuur
controle systeem) correct
werkt



verifieer de vochtinstellingen
sluit het kijkvenster af na een
controle
initialiseer de broedmachine
v
…,
…
verifieer of er rommel, zoals
eierschalen of veertjes, van de
vorige broedperiode in de
ventilator zitten




verifieer of de stopzetting van
het keersysteem geactiveerd is
(keersysteem verlichting)
verifieer dat er geen vreemde
objecten in de eierrekje zitten
verifieer of de keerplaat
correct is gemonteerd (zie
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sluit de kabel opnieuw aan
controleer het stopcontact op
stroom door een andere
apparaat er op aan te sluiten
sluit de broedmachine op een
ander stopcontact aan
stel de temperatuur in volgens
de eisen van het vogelsoort
haal de broedmachine van het
stopcontact en maak hem
open, zodat u de ventilator en
luchtinlaten en uitlaten kunt
reinigen met een zachte borstel
pas de omgevingstemperatuur
C)
zet de broedmachine op een
andere plek neer waar hij niet
bloot is gesteld aan direct
zonlicht
zet de broedmachine naar de
fabrieksinstellingen terug (zie
…
pas de omgevingstemperatuur
C)
plaats een thermometer in de
broedmachine en controleer of
de temperatuur correct is
zet de broedmachine naar de
fabrieksinstellingen terug (zie
…
vul het water aan
stel de vochtigheidsgraad
opnieuw in

haal de broedmachine van het
stopcontact en maak hem
open, zodat u de ventilator en
luchtinlaten en uitlaten kunt
reinigen met een zachte borstel
indien nodig, keer de eieren
met de hand en herstart het
keersysteem opnieuw
haal de broedmachine van het
stopcontact en maak hem open
om het eierrekje en de
tandwielen te reinigen
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…
Er vormt zich condens in de
broedmachine



verifieer dat de broedmachine
niet aan al te koude
omstandigheden is
blootgesteld






Er lekt water uit de broedmachine






verifieer dat u de watertank
niet overmatig hebt gevuld
verifieer dat de broedmachine
op niet op een schuin vlak
staat
verifieer of het om
condenswater gaat




monteer de keerplaat, zoals
aangeg v
…
verplaats de broedmachine
naar een ruimte waar de
v
F) bedraagt
een lichte condensvorming is
normaal
laat de broedmachine goed
drogen op een goed
geventileerde plek
vul het water niet over de
aangegeven limiet (LIMIT) bij
plaats de broedmachine op een
horizontaal vlak

WAARSCHUWING: verzeker u dat de broedmachine naar behoren werkt, voordat u er eieren in plaatst.

SPECIFICATIES
Vermogen
Werktemperatuur
Werkvochtigheid
Verbruik
Capaciteit
Gewicht
Afmetingen
Standaard zekering
Automatisch
Temperatuurgrenzen
Handmatig
PROG (PC)
Automatisch
Vochtgrenzen

Handmatig
PROG (PC)

Keerinterval
Capaciteit

PC connectie
~USB model ~

USB 2.0

AC 100~120 [V], 50/60 [Hz] / 220~240 [V], 50/60 [Hz}
C]
30 ~70 [%]
Gemiddelde 48 [W] Max 65 [W]
10 ~52 [EA]
4.5 [Kg]
(W) 500 * (L) 410 * (H) 160 [mm]
250 [V] 2.0 [A] (ø 5x20[mm])
Automatische instelling voor alle vogelsoorten
(handmatige controle beschikbaar)
C]
C]
Automatische instelling voor alle vogelsoorten
(handmatige controle beschikbaar)
30 ~70 [%] (kan worden veranderd volgens de
omstandigheden)
30 ~70 [%] (kan worden veranderd volgens de
omstandigheden)
] ~afwijkend van het eierrekje
Small ~ 52 [EA} (kwartelei) ~ klein eierrekje
Standaard ~ 20 [EA] (kippenei) ~ standaard eierrekje
Large ~10 [EA] (ganzenei) ~groot eierrekje
Alle eisoorten ~afwijkend per eisoort ~universeel
rekje (optioneel)
- real-time uitkomst conditie transmissie en
instellingscontrole
- broedmachine-upgrade

WAARSCHUWING: U zult worden gevraagd om de servicekosten te betalen in onderstaande gevallen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sc
“
” “
”
Scha
“
v
”
Sc
“
v
c
”
(gebruik alstublieft de broedmachine niet als uitkomstkast. Gebruik hiervoor een uitkomstmachine.)
Sc
“
v c
”
Sc
“
v
c
c
”
Sc
“Fout of tekortkom
”

TIP: Registreer uw product op onze website voor 2 jaar gratis garantie. Gavoor de instructie hiervoor naar onze
website. (ongeregistreerde producten krijgen maar 1 jaar kosteloze garantie).

LEVERANCIER VOOR NEDERLAND

Olba B.V.
Pasteurweg 3
7741 LB Coevorden
Nederland
E-mail: info@olba.com
Website: www.olba.com
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