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  Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku: 
 

 
 

O d c h o v ň a  h y d i n y  -  M i c r o f a r m  
PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD!!! 

 

 Z á r u č n ý  l i s t  
 
 

MODEL:   …………………………………………………………………. 
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: …………………………………………………………………. 
DATUM PREDAJA: …………………………………………………………………. 
VÝROBCA:   S.C.IPEE-ATI S.A., Albesti u.5, Curtea De Arges, Romania  
PREDAJCA:   BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany 
ZÁRUČNÁ DOBA:  2 roky  
 

 
Záručné podmienky: 
 
 Pri odovzdaní výrobku užívateľovi je predávajúci povinný: 

o odovzdať návod na použitie 
 

 Aby kupujúcemu bol poskytnutý bezplatný servis počas záručnej doby, je kupujúci povinný: 
o používať výrobok podľa návodu na použitie 
o dodržiavať podmienky prepravy, skladovania a úschovy 
o nepoškodiť výrobnú pečať a sériové číslo 
o v prípade poruchy je neprípustný zásah iných osôb, opraviť závady je oprávnený len 

autorizovaný servis  
o k uznaniu záruky je potrebné doložiť doklad o nákupe 
 

 
VAROVANIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Výrobok je v súlade so smernicou RoHS 2002/95 EC a HG 1037/2010.  
Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene od 
komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných miest. Ekologická 
likvidácia tohto zariadenia je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému 
REMA SYSTEM. 
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N á v o d  k  o b s l u h e  
 

  
 
 
1. Kryt výrobku 
2. Elektrický odpor 
3. Vetrák 

        4. Prívodný kabel 
             5. Žiarovka 

              6. Nožky 
 
 

 

Akonáhle ukončíte fázu liahnutie v inkubátore, tzn. všetky zdravé mláďatá sú vyliahnuté 
a vysušenej, môžete ich presunúť do umelej odchovne. Umelú odchovňu pripravte viď pokyny 
z odbornej literatúry, ktorá je dostupná na trhu, avšak všeobecne do priestoru, ktorý je 
vymedzený, tepelne izolovaný a vybavený prísunom tepla a svetla. 

V tomto prípade využijeme odchovňu Microfarm, ktorá zaistí dostatok tepla a svetla v 
období, keď mláďatá nie sú schopné vlastnej termoregulácie. Výrobok pripojte do elektrickej 
siete a nainštalujte do pripraveného prostredia, tak aby pod tepelným zdrojom bola teplota v 
rozmedzí od 32 ° -34 ° C. Následne sa bude v ďalších týždňoch teplota vždy regulovať o 2 ° nižšie 
ako týždeň predchádzajúce po dobu 5 týždni, kedy sa mláďatá stanú schopná regulovať svoju 
teplotu. Namiesto s dostatočnou teplotou na prehriatie musia byť tak veľké, aby sa naň vošla 
všetka hydina, keď si k sebe ľahnú. Od tohto miesta môže teplota klesať. Výrobok je 
konštruovaný približne až na 80ks drobnej hydiny => 80ks prepelíc alebo 40-50ks kurčiat . 
Netreba nepretržitú prevádzku výrobku. Pravidelné prerušenie elektrického napájania pre 
kŕmenie mláďat je v poriadku. Kŕmenie umiestnite v blízkosti Microfarmy, avšak v žiadnom 
prípade priamo pod ňou. Maximálny dodávaný výkon výrobku je 120W. 

 
PREHLÁSENIE O ZHODE 

S.C. IPEEATI S.A. Str. Albesti no. 5, Curtea de Arges, zaručuje, garantuje a na vlastnú 
zodpovednosť prehlasuje v zmysle ustanovenia zák. 608/2001 Zb., čl. 5 vyhlášky č. 
1022/2002 Zb. a vyhlášky č. 457/2003 Zb., že výrobok: Odchovňa hydiny, typ: 
Microfarm, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, neohrozujú život, zdravie či bezpečnosť 
práce a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a sú vyrobené v súlade s 
požiadavkami noriem IEC 60884-1 a SR ST: 247/2007, spĺňajú požiadavky kladené na bezpečnosť 
dodávok energie pri 230 Vca. 

 


