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-
- dimenzije 50cm x 52cm x 32cm
- moč grelca 120 W
- teža 17 kg

Kapaciteta 63 kokošjih jajc

-
- dimenzije 76cm x 84cm x 32cm
- moč grelca 170 W
- teža 30 kg

Kapaciteta 180  kokošjih jajc

NAVODILO  ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom naše valilnice.
Pri uporabi vam želimo veliko zadovoljstva.

Valilnici K-63 in K-180 se razlikujeta samo po kapaciteti,
tako da navodilo za uporabo velja za oba tipa.
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Namestitev valilnice

Nastavitev temperature

Kako zaženemo valilnico/prižig valilnice

Hitra nastavitev temperature

** V času valjenja mora biti valilnica v prostoru, kjer je temperatura
    od 15 do 22 stopinj.
** Valilnica ne sme biti v bližini kakšnega toplotnega vira  ali biti izpostavljena
    direktni sončni svetlobi.
** Valilnica mora biti v vodoravnem položaju, da se nebi voda iz posodic prelivala
    ter da bo temperatura po celi valilnici kar se da pravilna (če je možno,
    si pomagajte z vodno tehtnico - libelo)
** Valilnica ne sme biti dostopna otrokom.
** Odprtine na bočnih straneh valilnice morajo biti vedno odprte
    in odmaknjene od zida ali kakršnega drugega predmeta vsaj 5 cm.

-  Valilnico priključite v elektriko 3 - 4 ure preden vstavite jajca. Pri priključitvi številčnica pokaže
   nastavljeno temperaturo (40,5), po petih sekundah pa preide na realno temperaturo v valilnici.
   Pri avtomatskih valilnicah je prvo obračanje jajc 10 sekund po priključitvi, nato pa naprej vsakih 6 ur.

-  Če želite preverit nastavljeno temperaturo pritisnite tipko select (sl.D). Na številčnici se takrat
   pokaže 40,5 in utripa številka 5. Če pet sekund potem ne pritiskate nobene tipke,
  se na številčnici nazaj pokaže realna temperatura v valilnici.

Za nastavitev katerekoli druge temperature (npr. 41,0):
Pritisnite ponovno tipko . Številčnica bo ponovno

       pokazala 40,5 – utripala bo desna enomestna številka 5
  ** Sedaj lahko s tipko  spremenite številko ki utripa
       (v tem primeru nastavite 0)
  ** Ponovno pritisnite tipko select, da utripa srednja
        enomestna številka.
  ** S tipko set spremenite v številko 1.
  ** Levo enomestno številko (br.4) ni potrebno spreminjat.
Pet sekund po spremembi si valilnica zapomni novo temperaturo in se sama vrne nazaj iz menija.

** select

set

Z desno tipko (SET) imate možnost hitre nastavitve.
S pritiskom tipke SET lahko prilagodite naslednje temperature:

pregled nastavljene temperature: tipka SET enkrat
  hitra nastavitev na 40,5                 : tipka SET dvakrat
  hitra nastavitev na 40,0                 : tipka SET trikrat
  hitra nastavitev na 39,5                 : tipka SET štirikrat
  hitra nastavitev na 39,0                 : tipka SET petkrat
  hitra nastavitev na 38,5                 : tipka SET šestkrat
  hitra nastavitev na 38,0                 : tipka SET sedemkrat
  hitra nastavitev na 41,0                 : tipka SET osemkrat

-

-

-

-

-

-

-

-

SVJETLO

SELECT

SET

             (sl. D)
kontrolna plošča

Kadar vključite valilnico se prižge rdeča lučka, ki kaže delo grelca. Lučka začne utripat,
ko pride temperatura pol stopinje do nastavljene vrednosti. Bolj kot je temperatura bližje
določeni vrednosti, daljša je  pavza med utripanjem. Lučka se popolno ugasne šele ko
temperatura prekorači iskano vrednost. S takšnim načinom regulator natančneje ohranja temperaturo.
Pri pravilni nastavitvi temperature je možnost odstopanja za 0,1 stopinje od nastavljene vrednosti.
V zadnjih dneh valjenja obstaja možnost, da pride do nestabilnosti temperature,
Vzroki so navedeni v odstavku na naslednji strani.
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Nestabilnost temperature:

Zlaganje in valjenje jajc

  Č-

-

-
-

e boste nastavili nižjo temperaturo, potem ko je bila dosežena željena temperatura
    bodo potrebne 2-3 ure, da se temperatura ponovno stabilizira.

Zadnje dni valjenja piščanci ogrejejo jajce in s tem višajo temperaturo v valilnici.
   Zato je možno, da pride do odstopanj.

Če popraskate senzor bo ravno tako prišlo do nestabilnosti temperature v valilnici.
Ko se piščanci izvalijo iz jajc s svojo toploto neizbežno višajo temperaturo.

Vse navedeno je normalno v zadnjih dnev valjenja zato ni potrebno storiti ničesar.

Jajca po vrsti razporedite vertikalno s  (sl.A). Potem predal vstavite
v valilnico, jajca obrnite na levo ali desno. Preverite položaj temperaturnega senzorja.
Žica na kateri se nahaja senzor mora biti v položaju tako kot vidite na sliki (sl.B).
Žica, na kateri visi senzor ne biti nikoli sklonjena, ker to pomeni, da senzor nebi bil na
pravi višini, od tega pa je odvisna točnost temperature.
Za normalno valjenje jajc je potrebna določena vlažnost zraka, katero dosežemo z
izparevanjem vode.
Začetna vlaga je regulirana v treh posodicah na dnu valilnice. Zadnje dni dosežemo
povečano vlago s še dodatnim pršenjem po jajcih. (sl. J). V posodice nalijte mlačno vodo,
ter jo vsake tri dni dolivajte po potrebi. Višina vode v posodicah ne sme biti nikoli čez polovico.
Lesen predal z mrežico uporabite samo zadnje tri dni. Do takrat je ne uporabljamo pri valilnici.
Jajca je potrebno obračati 3-4 krat na dan v enakem časovnem razporedu, da se zagotovi
pravilen razvoj zarodka. Obračamo z ročico v levo in potem naslednjič v desno, itd. (sl.E).
Pri obračanju ročico premikamo kar se da narahlo, da ne poškodujemo zarodek.
Pri valilnicah z avtomatskim obračanjem dajte pozornost stiku med predalom za obračanje in
motornim mehanizmom. Ročaj na predalu se mora vsesti v režo na zadnji strani valilnice. (sl.C).

Če imate samo osnovni predal, potem velja omenjeni
postopek samo za kokošja, purja in račja jajca.
Za valjenje večjih in manjših jajc ne velja opisan
postopek zlaganja in obračanja. Tako, da za njih ne
morate uporabljati metalno konstrukcijo s košaricami
za obračanje, ampak jajca zložite v predal z mrežo (sl.K, L)
in to obvezno v .
Zaradi ročnega obračanja, jajca označite s kemičnim
svinčnikom na vsaki strani, to pa zato, da boste prepričani,
da ste vsakega obrnili.

špičastim vrhom navzdol

vodoravni položaj

(sl. A) predal za obračanje

(sl. C) mehanizem za obračanje (sl. B) Senzor mora biti vedno navpično navzdol
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Izbira valilnih jajc

Presvetlitev jajc

Najmanjši procent ne izvaljenih jajc je pri jajcih srednje velikosti. Jajca morajo imeti pravilno jajčasto obliko, čisto in gladko lupino.
Dobro je tudi, da jajca niso starejša od dveh tednov.
Preden jih vstavite v valilnico jih hranite na temperaturi nekje od 14 do 20 stopinj in v prostoru s čim večjim procentom vlažnosti.
Starejša kot so jajca večji je odstotek neizvaljenih jajc.
Nikoli ne dajte v valilnico skupaj jajca različne perutnine, prav tako jajc ne dodajat v valilnico po nekaj dnevih.
Največji procent valjenja dosežete s polno valilnico.

Desetega dne valjenja presvetlimo jajca, da bi neoplojena pravočasno odstranili.
Pregled opravite v temnem prostoru s pomočjo škatle, v kateri je žarnica z močjo 60-100W (sl.F).
Na sliki je prikazano kako lahko naredite zelo enostavno svetilko za preverjanje jajc.
Na zgornjem delu škatle se nazaja manjša odprtina od jajca. Jajca postavimo na odprtino
in s pomočjo svetlobe kontroliramo razvoj zarodka. Oplojena jajca bodo veliko temnejša
od neoplojenih (sl.G), z izrazito zračno komoro na debelejšem koncu. Skozi neoplojena jajca
gre svetloba po celi površini in nima izrazito zračno komoro (sl.H), tako da ta jajca odstranimo.
Ostanek jajc preložite tako, da se zapolnijo vrste.
Vsekakor bi bilo dobro, da neoplojena jajca odstranite iz valilnice, ker tako naredite več svobodnega
prostora in zasigurate lažje valjenje piščancev.
Neoplojena jajca se pokvarijo in imajo neugoden vonj, prav tako pa lahko tudi počijo
in to je še dodaten razlog za presvetlitev.
Presvetlitev lahko opravite tudi z žepno led svetilko, tako kot je razvidno na sliki (sl, F)

(sl. E) Pol avtomatsko obračanje

(sl. G)
             a  -   8. dan valjenja
             b  - 16. dan valjenja

Oplojena kokošja jajca

(sl. H)   neoploj jajcaena

(sl. F) Zaboj za presvetljevanje
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Valjenje piščancev

Tri dni pred koncem valjenja jajca prestavite v lesen predal (sl.L) v katerega jih .
Lesen predal z jajci postavite na enako mesto nazaj. Jajc več ne obračate, ampak jih je potrebno
pršiti tako kot je za določena jajca navedeno v tabeli na 8. strani. Pršite z razpršilcem z drobnimi
kapljicami (sl.I). Pri pršenju morajo biti vsa jajca mokra. Pomembno je, da se vnese dovolj vlage
v valilnico.
Pršite lahko kar znotraj valilnice (sl.J), vendar ne po senzorju termostata. Če imate dovolj prostora
na levi in desni strani lahko pršite čez bočne luknjice, kar je za kokošja in purja jajca veliko boljši način.

Ko se izvali prvi piščanec opravite zadnje pršenje in po tem ne odpirajte valilnice 24 – 30 ur,
dokler se piščanci ne izvalijo in posušijo. Ko se prične valjenje ne odpirajte valilnice,
ker lahko pade vlaga zraka, kar lahko privede do sušenja membrane v jajcih in se del piščanca zaduši.
Dokler se piščanci valijo je v valilnici dovolj vlage. Ni več potrebno pršiti, saj to opravijo piščanci,
medtem ko se sušijo.
Ko se izvali več kot pol piščancev je možnost, da začnejo odpirati kljune (to pomeni, da jim je prevroče).
Takrat temperaturo obvezno zmanjšajte za pol stopinje od vrednosti, ki so navedene v tabeli na 8. strani.

Če inkubacija poteka samo nekoliko ur dlje kot je to normalno za določena jajca pomeni, da se je bila
realna temperatura tokom inkubacije prenizka in se obrnite na proizvajalca.
Inkubacija je lahko tudi krajša od navedenega časa v tabeli (str. 8), ampak samo en dan krajša.
V primeru, da se večji del piščancev izvali dan prej pomeni, da je bila temperatura previsoka tekom inkubacije.

zložite vodoravno

(sl. I)   Razpršilec

(sl. K)  izvalilnik
            zaboj za vodo (sl. L) lesen predal za izvalilnik

(sl. J) Pršite lahko tudi znotraj valilnice
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Čiščenje valilnice

Pomembno!

Razkuževanje

Ko končate z valjenjem piščancev je valilnico potrebno očistiti. Najprej vzamete posodo,
ki jo sperete s čisto vodo. S sesalcem lahko posesate puh in potem z vlažno krpo obrišite stene.
Potrebno je paziti, da pri brisanju ne poškoduje grelec. Grelec je spiralni del v obliki »fedra«,
kateri se nahaja pod pokrovom.
Tri dni pred koncem valjenja postavite pod posodo najlon ali karton, sam s tem lahko preprečite,
 da se umažejo tla in še čiščenje bo enostavneje.  Po čiščenju pustite valilnico odprto, da se dobro posuši.
Nikoli ne zanemarite čiščenja.

*Nastavite temperaturo po tabeli in jo kasneje kontrolirajte.
*Luč v valilnici lahko prižgete z levo tipko (SVJETLO), ta pa se potem sama vgasne po 15. sekundah.
  Če enako tipko pritisnete večkrat, bo luč nažgana dve minuti.
*Če valilnica nima avtomatskega obračanja jo morate obvezno obračati 3 krat dnevno.
*Pred valjenjem obvezno dolijte vodo v posodice, da za čas valjenja ne zmanjka vode.
*Ko se piščanci začnejo valiti ne odpirajte valilnice in piščance poberite šele 25-30 ur odkar se je izvalil prvi piščanec.
*Odprtine za ventilacijo morajo biti odprte čez celo inkubacijo. Zaprite jih samo v primeru, če zmanjka
  elektrike. Če se je že začelo valjenje ne naredite ničesar, saj imajo piščanci lastno toploto ter bi se v primeru
  zaprtja lukenj lahko zadušili.
*Za čas valjenja piščancev je potrebno steklo pokriti s temnim papirjem, da so piščanci v temi.
  Prav tako se izogibajte prižiganju lučke (da bodo mirnejši).

Da bi se izognili boleznim zarodka oz. da jih vsaj zmanjšate na najmanjšo možno mero,
potem priporočamo razkuževanje valilnice.
Najboljši učinek razkuževanja je s pliniranje. Za pliniranje je potrebno:
-FORMALDEHID (RAZTOPINA 36%) CH2O
-KALIJ – PERMANGANAT KMnO4

V posodo vlijte 20 mililitrov formaldehida in na to dodajte malo čajno žličko
kalijevega – permanganata.
Posodico takoj postavite na tla valilnice v katero ste predhodno vstavili jajca, odprtine za ventilacijo
pa zamašili. Nekaj sekund po mešanju navedenih kemikalij se začne reakcija in sproščanje plina,
kateri lahko draži oči in sluznico v nosu. Vratca valilnice takoj zaprite, da se plin nebi širil.
Valilnica naj ostane zaprta 10 minut, potem pa odstranite posodico in vstavite posodice z vodo.
Prav tako odprite odprtine za ventilacijo.

Za razkuževanje valilnice lahko uporabite tudi druga sredstva, ki vam jih priporočajo v lekarni
(izosan, virkon S ali kaj podobnega).

Vsa sredstva niso primerna za razkuževanje jajc, ampak je najbolj pomembno,
da se po valjenju očisti in razkuži valilnica.
Gosja in račja jajca so pogosto zelo umazana, zato jih je potrebno oprati z nežno raztopino izosan.
Druga jajca, razen navedenih ne perite.
Jajca operete tako, da v raztopini izosana s ščetko ali z grobo spužvo krtačite jajca.
Umazana jajca ne brišite s krpo, saj takrat umazanijo nanesete na pore v lupini.
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Hlajenje opravljamo tako, da enkrat dnevno po obračanju vzamemo predal z jajci iz valilnice
in valilnico zapremo. Jajca močno poškropimo preden jih vstavimo nazaj v valilnico.

Vse temperature navedene v zgornji tabeli je potrebno zmanjšati za 0,5 °C, če je temperatura
v prostoru v katerem je valilnica čez čas valjenja nad 23 °C. Če je temperatura v prostoru
nad 25 °C, močno pade odstotek valjenja piščancev. To je najpogosteje v poletih mesecih.
Takrat je potrebno temperaturo zmanjšati za 1 stopinjo od navedenega v tabeli.

TEMPERATURE V NAVEDENI TABELI VELJAJO SAMO ZA TA TIP VALILNICE.

Pri več slojnih valilnicah z ventilatorjem se nastavi nižja temperatura, 37,7 stopinj.
Pri tem pa ne pridejo ta navodila v poštev.

Kokošja
jajca Pršite samo 20. dan trikrat dnevno

1-3                   40,5              ---------           2-4  krat
4-18                 40,5              ---------           2-4  krat

19-21                 40,5              ---------              -------

Po nekaj izvaljenih opravite zadnje pršenje.

Puranja
jajca Pršite samo 27. dan trikrat dnevno

1-14                 41,0              ---------           2-4  krat
15-25                 40,5              ---------           2-4  krat
26-28                 40,0              ---------             -------

Po nekaj izvaljenih opravite zadnje pršenje.

Ra
jajca

čja

Pršite samo 15 - 27. dneva trikrat dnevno

1-7                   41,0              ---------           2-4  krat
8-14                 40,5              15 min           2-4  krat

15-25                 40,5              30 min           2-4  krat
26-28                 40,0              ---------              -------

Po nekaj izvaljenih opravite zadnje pršenje.

Gosja
jajca

Pršite samo 15-29. dneva trikrat dnevno

1-7                   41,0              ---------           2-4  krat
8-14                 41,0              20 min           2-4  krat

15-26                 40,5              45 min           2-4  krat
27-30                 40,0              ---------              -------

Po nekaj izvaljenih opravite zadnje pršenje.

Kokošja
jajca Pršite samo 20. dan trikrat dnevno

1-3                   40,5              ---------           2-4  krat
4-18                 40,5              ---------           2-4  krat

19-21                 40,5              ---------              -------

Po nekaj izvaljenih opravite zadnje pršenje.

Fazanja
jajca Pršite samo 19-22. dneva  trikrat dnevno

1-7                   40,5              ---------           2-4  krat
8-18                 40,0              15 min           2-4  krat

19-23                 40,0              ---------              -------

Po nekaj izvaljenih opravite zadnje pršenje.

Prepeli
jajca

čja
Pršite samo 15 - 16. dneva trikrat dnevno

1-7                   40,5              ---------           2-4  krat
8-14                 40,0              15 min           2-4  krat

15-17                 40,0              ---------              -------

Po nekaj izvaljenih opravite zadnje pršenje.

VRSTA JAJC DAN TEMP.
   C

HLAJENJE
    dnevno

OBRAČANJE
     dnevno
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GARANCIJA

Garancija za pravilno delovanje valilnice je 3 leta.

Garancija ne velja, če je prišlo do okrave zaradi:
Padca valilnice,

     Nepravilnega ravnanja
     Udarca strele
     Počenega stekla

-
-
-
-

                    vl. Željko Kadojić
                  Brezanska  cesta 1
                  49245  Gornja Stubica
                  Hrvatska

                  tel:    00385 49/289-388
                  e-mail:   zeljko.kadojic@kr.t-com.hr
                  www.el-ka.hr

Proizvaja in servisira

 Datum prodaje :

                         -----------------------

NAVODILA  ZA : K-63, K-180
          (09) XX 01.09.2017.

mailto:kadojic@kr.t-com
www.el-ka.hr

