
Návod k použití automatické líhně Janoel 24 

 

 

 

V líhni se nachází spodní korpus, ve kterém jsou umístěny 2 vaničky na vodu s otvory pro plnění na 

boku líhně. Nádržku 1 naplňte první den líhnutí s ca. 350 ml vody, podle potřeby doplňujte tak, aby 

v nádržce byla neustále voda. Druhou nádržku naplňte vodou 18. den líhnutí. Vodu udržujte v obou 

nádržkách až do konce doby líhnutí (tzn. do 22 dne) 

Posuvný rošt k otáčení vajec umístěte na dno líhně a rozdělte plastové příčky podle velikosti vajec. 

Mezi příčkami a vejci musí být mezera pro otáčení vajec. 

 

Trn motorku pro otáčení vajec (umístěn v horní části líhně) se musí dostat do drážky v posuvném 

roštu. K otáčení vajec dojde jednou za 4 hodiny. 

Jakmile dojde k uzavření líhně, je možné ji připojit do zásuvky. Líheň nemá centrální vypínač. Nikdy 

líheň nevypínejte zatažením za šňůru. 

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. 



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. 

 

Rady pro Vaši bezpečnost 

1. Kabel pro přívod proudu je součástí balení, nikdy nepoužívejte jiný kabel. 

2. Líhně a zásuvky se nedotýkejte mokrýma rukama.  

3. Pro umístění líhně vyberte stabilní a bezpečné místo, s konstantní teplotou ca. 21 oC. 

4. Zásuvka ani prodlužka nesmí být přetížená-nebezpečí požáru. 

5. Pokud líheň vydává neobvyklé zvuky či pozorujete jiné abnormality, okamžitě líheň odpojte 

ze zásuvky a ihned nás kontaktujte. 

6. Nevystavujte líheň dešti ani nad měrnému slunečnímu záření-nebezpečí poškození vajec. 

7. Místnost, kde je líheň umístěna, musí být dostatečně odvětrávána. 

8. Líheň čistěte pouze tehdy, pokud je odpojená ze zásuvky. 

 

Ovládaní světelného 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 parametry- 

opět 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 

 

Na konci první třetiny inkubační doby proveďte kontrolu oplozenosti. Toto lze nejjednodušeji provést 

prosvícením. Lampu je nutné přiložit těsně k vejci. V oplodněné vejci je vidět zárodečný terčík a síť 

vlásečnic. Neoplozená vejce ihned z líhně vyřaďte.  

 

Přejeme mnoho úspěchů při líhnutí… 


