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NÁVOD K POUŽITÍ 

AUTOMATICKÁ LÍHEŇ JANOEL 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za zakoupení produktu z našeho obchodu Líhně-inkubátory.cz 
Jedná se o plně automatický inkubátor Janoel 12. 
Umožňuje digitální nastavení teploty a vložení vajec různých velikostí. 
Před započetím líhnutí si prosím důkladně prostudujte náš manuál. 
 
Přejeme mnoho zdaru při líhnutí. 
 
 

Pavel Frček 
jednatel  

+420 222 769 769 
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Obsah balení: 
 

• Líheň 
• Napájecí kabel 
• Lísky 
• Ohraničení pro lísky 
• Návod k použití 

 
 

Zákaznický servis dovozce: 
e-mail: info@agrofortel.cz 
Tel: +420 222 769 769 (pouze v pracovní dny 8:00 – 14:00) 

 
Dovozce: 
 
Společnost AGROFORTEL, s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00  Praha 4.  
 
Na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě s EU direktivami (CE – LVD a EMC; RoHS). K 
nahlédnutí na požádání. 
 
Prohlášení o shodě  výrobku 
Náš produkt splňuje následující směrnice a normy. 
 
ROHS 2011/65/EU 
LVD 2014/35/EU 
EMC 2014/30/EU 
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Důležitá upozornění: 
 

    

 
• Pokud poškodíte napájecí kabel, nikdy ho nezapojujte do zásuvky 
• Pokud jsou naplněny vodní kanálky vodou, nikdy s líhní nehýbejte a ani ji 

nepřenášejte 
• Nikdy nevsazujte držáky vajec do líhně, když je zapnutá. 
• Líheň je určena pouze pro vnitřní použití 
• Neobsluhujte líheň mokrýma rukama 
• Chraňte inkubátor proti přepětí v síti 
• Inkubátor chraňte před dětmi a nenechávejte ho v jejich dosahu 
• Nikdy neumisťujte přístroj do blízkosti výbušnin či žíravin 
• Nikdy neodstraňujte izolace elektrických obvodů ani do těchto obvodů 

nezasahujte 
• Inkubátor nepoužívejte v místnostech s teplotou menší než 20°C a vyšší 

než 25 °C. 
• Inkubátor, ani jeho víko nikdy nepřikrývejte a nezakrývejte 
• Netahejte za napájecí kabel! 
• NIKDY INKUBÁTOR NEOBRACEJTE VZHŮRU! 

 

Nastavení teploty: 
Krátce stiskněte tlačítko SET a nastavte požadovanou teplotu. 

 
 

  
Uvedené fotografie jsou ilustrační.
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Do spodní části nalijte vodou – a vodu doplňujte aby byla stále vodní hladina.  
První den: nalijte 300 ml vody, poté každý následující den nalijte 50-100 ml vody. Na poslední 3 dny 
před vylíhnutím doplňte vodu co nejvíce. 
Vodu dolijte otevřením horního víka líhně (při tomto se Vám vyvětrají nežádoucí plyny, které vznikají 
pri inkubaci). Tato akce by měla trvat nejdéle 45 sekund.  
Doporučujeme do líhně vložit vlastní vlhkoměr a vlhkost sledovat. 

 
 
 

Obrázek 2: Perforovaná podlážka 
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Obrázek 3: Vložte vejce do lísek na vejce. Je nutno udělat vejci prostor – proto je potřeba vůle 5-10 mm 
z obou stran. 

 
 

Obrázek 4: Dejte velký pozor, zda je otočná tyčka motoru správně umístěna a může tak svým otáčením 
posouvat rošt. Motor je stále v chodu a vejce pomalu otáčí v průběhu cca. 4 hodin. 

 
 

Obrázek 5: Zaklapněte líheň horním víkem. A zapojte do zásuvky. 
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Obrázek 6: Na zadní části líhně je pojistka. Je pro bezepčnost provozu líhně. V žádném případě ji 
nevyndavejte nebo neničte. Přístroj by pak nešel zapnout. 
 
Po zapojení líhně do zásuvky začne na display blikat “L”. Signalizuje to nízkou teplotu (líheň není 
nahřáta). Větrací otvor na víku zcela otevřete. 

 
 
 

Při líhnutí kuřat, 18. den vyjměte posuvnou část a vejce umístěte na plastovou podlahu. Zvyšte vlhkost 
naplněním vice vody. Po vylíhnutí nechte kuřata v líhni až 24 hodin uschnout. 
 

 
Výchozí hodnoty: 
Změny těchto hodnot lze provádět dlouhým stisknutím tlačítka SET (na 5 sekund) a poté pomocí 
směrových šipek pro pohyb mezi kódy. 
 

Kód Popis Rozptyl nastavení Výchozí hodnota Jednotky 
HU Heating power 

parameter 
NEMĚŇTE 

1-90 35 - 

HD Heat preservation 
power parameter 
NEMĚŇTE 

1-80 40 - 

LS Nejnižší 
nastavitelná 
teplota 

-9.9~HS 30 °C 

HS Nejvyšší 
nastavitelná 
teplota 

LS~99.9 39.5 °C 

CA Kalibrace 
teploměru 

-5~+5 XX °C 

AH NEMĚŇTE 0-15 -- °C 

AL NEMĚŇTE 0-15 -- °C 
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Líhnutí kuřat: 
Den Teplota Vlhkost Otáčení 

vajec 
Chlazení Vlhčení Prosvětlení 

1 37,8 60 ano ne ne  
2 37,8 60 ano ne ne  
3 37,8 60 ano ne ne  
4 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
5 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
6 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
7 39,4 55-60 ano 2x denně ano ano 
8 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
9 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
10 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
11 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
12 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
13 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
14 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
15 39,4 55-60 ano 2x denně ano  
16 39,4 55-60 ano 2x denně ano ano 
17 39,4-39,8 65 - 70 ano 2x denně ano  
18 39,4-39,8 65 - 70 ne ne ano ano 
19 39,4-39,8 65 - 70 ne ne ano  
20 39,4-39,8 65 - 70 ne ne ano  
21 40 65 - 70 ne ne ano  

 
Zvíře Celková 

doba líhnutí 
(dnů) 

Vejce 
vyjměte z 
držáků 

Vlhkost pro 
líhnutí 

Vlhkost 
poslední 3 
dny 

Teplota 
pro líhnutí 

Teplota na 
poslední 
3 dny 

Bažant 22-25 Poslední 55-60 65-75 % 37,7 °C 37,2 °C 
  3 dny %    

Křepelka 16 Poslední 55-60 65-75 % 37,7 °C 37,2 °C 
  3 dny %    

Páv 28 Poslední 55-60 65-75 % 37,7 °C 37,2 °C 
  3 dny %    

Krocan 28 Poslední 55-60 65-75 % 37,7 °C 37,2 °C 
  3 dny %    

Perlička 27 Poslední 55-60 65-75 % 37,7 °C 37,2 °C 
  3 dny %    

Husa 30-31 Poslední 70 75 % 37,7 °C 37,2 °C 
  3 dny %    

Divoká 28 Poslední 70 75 % 37,7 °C 37,2 °C 
kachna,  3 dny %    
kachna       

Pekingská 34 Poslední 55-60 65-75 % 37,7 °C 37,2 °C 

kachna  3 dny %    
 


