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Fig. 1: Bottendel, med två vattenbehållare och två hål på sidorna. På den första dagen man använder 

äggmaskinen skall man fylla på ca 300-350 ml vatten i den ena vattenbehållaren. Sedan kan man fylla på ca 

100-150 ml vatten varje dag, eller när det behövs (t.ex. varannan-var tredje dag). Man bör inte fylla på för 

mycket vatten varje gång, då kan luftfuktigheten variera mycket upp och ned. 

Se till att det alltid finns vatten i vattenbehållaren. Den skall aldrig vara helt tom. Efter 18 dagar 

rekommenderas att man även fyller på vattenbehållare nummer två eftersom att luftfuktigheten skall vara 

högre i slutet av inkubationen och under kläckningen. Man kan då fylla på ca 200-250 ml först. Det bästa är 

att placera inkubatorn på ett stadigt och brett bort så att den ej ramlar ned. 

 
Fig. 2: Bottennät, med den släta ytan uppåt, så att det skall fungera bäst med vändningen av äggen. 
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Fig. 3: Placera den rörliga äggbrickan på bottennätet och placera mellanväggarna med lagom avstånd från 

varandra utefter hur stora ägg man skall inkubera. Bredden av varje utrymme skall vara 5-10 mm större än 

diametern på ägget, så att det lätt kan vändas utan att ta emot på sidorna. 

 

 
Fig. 4: Uppmärksamma att den finns en äggvridarstång I den övre delen av äggmaskinen som är 

genomskinlig. Äggvridarstången måste sättas in i kanalen i den lösa äggbrickan för att äggen skall kunna 

vändas automatiskt. Äggvändarmotorn är aktiv så länge enheten är påslagen. Äggen vänds ett varv på 4 

timmar så vändningen går mycket långsamt. Äggen vrids ca en gång var 4:e timma. 

 
Fig. 5: Sätt på locket på bottendelen och se till att den är helt stängd runt om. Äggvridarstången skall sättas 

in i kanalen i den lösa äggbrickan. Enheten kan börja arbeta efter man satt på maskinen och satt i sladden. 
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Fig. 6: När man satt stickkontakten i ett vägguttag/satt på inkubatorn så skall fläkten börja låta lite grann och 

temperaturen skall visas på displayen. Om den inte startar kan det bero på att stickkontakten inte är i 

ordentligt. 

Temperaturdisplayen kan visa ”L” i början, eftersom inkubatorn ännu ej har hunnit värmas upp. Man 

behöver endast använda en av de tre knapparna på inkubatorn för att se temperaturen. Man skall inte 

justera temperaturen direkt när man satt igång maskinen eftersom det tar ca några timmar för inkubatorn 

att nå arbetstemperatur. Under inkubationstiden så kan man justera temperaturen upp eller ned om man vill 

och om det behövs, men det brukar även fungera att låta temperaturen vara och ha den på 

fabriksinställningarna. Vrid ventilationshålet på den övre högra sidan av inkubatorn till maximalt efter 18 

dagar. 

 
Fig. 7: När det är ca 1-2 dagar kvar tills kläckning skall man ta ur den rörliga äggbrickan från inkubatorn 

eftersom äggen ej skall vändas de sista dagarna före kläckning eller under kläckningen. Hönsägg brukar 

kläckas efter 21 dagar. Det varierar mellan olika arter. 

Tänk på att inte vända äggen för att t.ex. se hur mycket vatten det är i maskinen när den automatiska 

äggvändningen är avstängd. 

När kycklingarna har torkat så kan man ta ur dem ur maskinen och ge dem mat och eventuellt vaccinera dem 

om man vill. Placera dem då under en värmelampa eller liknande. 

 

I. Försiktighetsåtgärder: 

1. Packa upp äggmaskinen ur kartongen och kontrollera att alla delar finns med och är hela. Det skall 

medfölja en strömsladd, en bottendel, ett nätgaller, en äggbricka, 6 mellanväggar till äggbrickan samt en 

ovandel.  

2. Observera: Det är viktigt att rumstemperaturen inte är för låg där äggmaskinen står. Den skall ej vara 

under ca 23 grader Celsius. Utsätt inte inkubatorn för direkt solljus, vind, drag eller ett rum med för hög 

luftfuktighet. 

Kontrollera temperaturen i inkubatorn före ni lägger i äggen. CE parameter kan justeras. 

3. Det är bra att rengöra inkubatorn både före och efter inkubation. Använd en skonsam rengöring, tex. 

skonsam desinfektionsmedel speciellt framtagen för äggkläckning. Se till att det inte kommer vatten i de 

elektriska delarna. Inkubatorn skall ha torkat helt före man använder den. Man kan lägga i äggen efter att 

maskinen varit igång i några timmar. Det är bra att provköra den lite först så man läs sig hur den fungerar, 

den måste även ha hunnit uppnå arbetstemperatur. 

 

II. Arbetssteg: 

1. Placera den rörliga äggbrickan på bottennätet 
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3. Placera mellanväggarna med lagom avstånd från varandra utefter hur stora ägg man skall inkubera. 

4. Lägg I de ägg som skall inkuberas I det rörliga äggfacket. Varje ägg skall ha ca 5-10 mm till mellanväggarna 

jämte sig samt till nästa ägg bakom sig, för att de lätt skall kunna vändas utan att ta emot. Häll I vatten enligt 

beskrivning ovan. Skriv ned I en almanacka vilket datum ni lade I äggen för inkubation så att ni kan hålla hall 

på kläckningstiden. 

5. Sätt på locket på bottendelen och se till att den är helt stängd runt om. Äggvridarstången skall sättas in i 

kanalen i den lösa äggbrickan. 

6. Sätt i stickkontakten I ett eluttag efter att ni satt på locket. Sedan kan man observera kläckningen. 

Man kan justera temperaturen efter några timmar om man vill. Om användaren inte har tid att reglera 

temperaturen utefter rekommendationer från böcker eller internet, så kan man sätta temperaturen på 38℃ 

från och med första inkubationsdagen tills det är dags för kläckningsfasen. Sedan kan man justera 

temperaturen till ca 37.5 -37.8℃ under kläckningen. Det är olika hur många grader man rekommenderar 

under inkubation. Det kan även variera från olika typer av ägg. 

7. När det är ca 1-2 dagar kvar tills kläckning skall man ta ur den rörliga äggbrickan med mellanväggarna från 

inkubatorn eftersom äggen ej skall vändas de sista dagarna före kläckning eller under kläckningen. Hönsägg 

brukar kläckas efter 21 dagar. Det varierar mellan olika arter. 

 

III. Viktigt för säkerheten 

1.  Endast en sådan sladd som medföljer inkubatorn skall användas, 220-240v; 

2. Äggmaskinen skall stå på en lugn plats där man inte riskerar att någon snubblar eller faller over 

strömsladden till eluttaget. Placera äggmaskinen så att ingen trampar på den, oåtkomlig för barn och djur. 

3. Se till att eluttaget och strömsladden inte utsätts för överbelastning. Det kan eventuellt orsaka brand eller 

elektriska stötar. 

4. Om det ryker från inkubatorn eller om det börjar osa eller lukta annorlunda så skall man dra ur 

strömsladden ur eluttaget. Kontakta sedan säljaren för råd. 

5. Rör inte strömsladden med våta händer, det kan orsaka elektriska stötar. 

6. Utsätt inte inkubatorn för regn eller solsken. 

7. Säkerhetsställ alltid att strömsladden är urdragen ur eluttaget före rengöring av inkubatorn. 

8. Placera inte inkubatorn I ett rum med vinddrag, farliga ämnen, skadliga ämnen eller andra föroreningar. 

Den skall placeras i ett rum som ventileras utan vibrerande utrustning. 

 

IV． Instruktioner om knapparna 

1. SET: 

A: Tryck på SET en gång för att komma till temperaturinställningen, tryck <+> eller <-> för att ändra 

parametern. Håll inne <+> eller <-> I tre sektunder för att komma till läget med snabbare justering. Tryck 

sedan på SET igen för att stänga ned inställningsalternativet. 

B: Håll inne SET I tre sekunder för att komma till inställningar av systemmenyn, tryck <+> eller <-> för att 

välja menyn I behov av ändring, tryck sedan på SET igen för att komma till relativt tillstånd av 

parameterinställning. Tryck på <+> eller <-> för att justera parameter I behov av ändring. Tryck sedan på 

RST för att avsluta efter justering, annars kommer systemet att avslutas automatiskt efter 5 sekunder.  

2.<+>: Uppåtknapp (Höja värdet) 

3.<->: Nedåtknapp (Sänka värdet) 

 

Instruktioner 

Indikatorlampor instruktion: 
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Den lilla blå LED-lampan som finns ovanför displayen, ”WORK” som sitter på höger sida av skärmen är en 

indikeringslampa som innebär att maskinen är varm och arbetar. 

Den andra lilla lampan, ”SET” på vänstra sidan av skärmen, betyder att maskinen i inställningsläge. 

 
Funktioner 

◆HU,HD： 

HU och HD stalls in på fabriken. Användaren ska ej ändra dessa inställningar. 

◆Temperaturinställning: 

Man skall kontrollera temperaturen I inkubatorn. Om temperaturen är för låg eller för hög, kan man justera 

den med hjälp av knapparna. Temperaturen efter korrigering skall vara summan av temperaturen före 

korrigering + korrigeringsvärdet. Observera att små ändringar gör stor skillnad och att det kan ta någon 

timma för inkubatorn att nå den temperatur man ställt in den på. 

◆Temperaturinställning: 

Håll inne “SET” I tre sekunder för att komma till menyn. Tryck på <+> eller <-> tills “CA” visas på skärmen. 

Tryck sedan på ”SET” för att visa temperaturkorringeringsinställningen. Tryck <+> eller <-> igen för att 

justera. 

◆Övre och undre gräns-funktion: 

HS: Övre gräns 

LS: Lägre gräns 

Det innebär att man kan sätta gränser i temperaturinställningen. Tex. om HS är satt som 39,5 grader och LS 

är satt på 30 grader, så kan man endast ställa in temperaturen emellan det. På så sätt kommer det 

fortfarande stå 30 grader även om man trycker på <-> och om det står 39,5 grader så kommer det fortsätta 

göra det även om man trycker på <+>. Om man sedan vill ändra temperaturen till över 39,5 grader tex. så 

måste man först justera den övre gränsen. 

◆ Övre och undre gräns-funktion inställning: 

Håll inne SET I tre sekunder för att komma till menyn. Tryck + eller – tills koden ”HS” eller ”LS” visas på 

displayen. Tryck SET för att visa vad den övre och undre gränsen är just nu och tryck + eller – för att justera 

parametern. 

Kod Beskrivning Inställnings- 

område 

Fabriks- 

inställning 

Enhet 

HU Värmeeffekt parameter 1-90 35  

HD Värmebevarande parameter 1-80 40  

LS Undre gräns -9.9～HS 30 ℃ 

HS Övre gräns LS～99.9 39.5 ℃ 

CA Temperaturkorrigering -5～+5 XX ℃ 
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AH Inställt på fabrik, ej justerbar 0-15 -- ℃ 

AL  

Inställt på fabrik, ej justerbar 

0-15 -- ℃ 

 

V. Inkubationsteknologi 

1. Temperaturkontroll för inkubation 

Olika fjäderfä kräver olika temperaturer: inkubationstid kyckling är 21 dagar, det är 38,2 ℃ från 1 ~ 6: e 

dagen, 38 ℃ från 7 ~ 14 dagar, 37,8 ℃ den 15: e dag, och 37,2 ~ 37,5 ℃ från 16 ~ 21 dagar. 

Detta är rekommendationer som är bra att följa. Om temperaturen skiljer sig något från rekommendationerna, 

så brukar det ej göra något. Vissa personer som kläcker ägg menar att man kan ha samma temperatur under 

hela inkubationstiden. Det finns olika teorier om detta. Man kan gärna testa sig fram och se vad man tycker 

fungerar bäst. 

2. Luftfuktigshetskontroll: 

Även vad gäller luftfuktighet finns olika rekommendationer och teorier. Fuktigheten är inte lika 

noggrann som temperaturen. Temperaturen är mer exakt. Även gällande luftfuktighet är det bra att 

testa sig fram. Här är ett råd: 

Den relativa fuktigheten skall hålla sig inom 55% ~ 60% i tidigare skede av inkubation för att 

säkerställa jämn uppvärmning för embryo, vilket är bra för bildandet av allantoisvätska och 

amnionvätska. Den relativa fuktigheten skall hålla sig inom 30% ~ 55% vid mitten av 

inkubationstiden, vilket är bra för avdunstning av vatten. Den relativa fuktigheten i det sista skedet av 

inkubation ökas till 65% ~ 75%, så hög relativ fuktighet är bra för hönsägg att kläckas i. Då över 20% 

av hönsäggen har kläckts kan man höja luftfuktigheten till 75% ~ 85% om man vill. 

Det är bättre att ha lite för låg luftfuktighet ön för hög. För hög luftfuktighet kan skada 

embryon/kycklingarna. 

3. Rengöring och sterilisering  

Tvätta och rengör inkubatorn, sedan behandla den gärna med kaliumpermanganat och formalin. 

Rengör gärna före ni lägger i äggen. Det är även ett måste att rengöra äggmaskinen precis efter 

äggkläckning, innan man ställer undan maskinen till nästa inkubation. Rengör med skonsamt medel, 

t.ex. speciellt framtagen desinfektionsmedel till äggmaskiner. Om man ej rengör, kan det bildas 

bakterier och annat som inte är bra för inkubationen. Det kan då smitta nästkommande ägg. 

Koppla ifrån inkubatorn från elnätet före rengöringen. (Dra ur strömsladden.) 

4.  Det är viktigt att inte använda för gamla ägg till inkubation. De skall helst vara max 5 dagar gamla. 

Om de är ca 7 dagar gamla eller äldre än det så minskar troligheten att de kläcks och är friska mycket. 

Tänk på att inkubationstiden blir lite kortare om man använder ca 5 dagar gamla ägg eller äldre. 

Inkubationstiden blir då ca 4% kortare. 

Man ska plocka äggen från hönan så fort som möjligt, så de ej hinner bli smutsiga. Om de är smutsiga, 

kan man torka rent dem lite försiktigt. Man skall sedan bevara dem i ett rum som är ca 12 ℃ ~ 16 ℃. 

Ej vind direkt på äggen. Äggens smala sida skall vara uppåt i detta skede. När man sedan har alla ägg 

man behöver, så kan man starta inkubationen. 
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6. När man I slutet av inkubationen tar bort äggfacket och äggen ej ska vändas mer 

 Det brukar man göra dag 18-19 med hönsägg. Man skall vara mycket försiktig när man tar bort äggfacket 

och lägger dem på plastnätet. Lägg inte äggen ovanpå varandra. De skall endast ligga i ett lager över nätet. 

 

Exempel på fjäderfä Inkuberingsparameter 

Poultry 

 

Antal 

dagar 

Inkubationsperiod Kläckningsperiod 
Äggets vikt vid 

kläckning 

G 

Temperatur 

℃ 

±0.5 

Luftfuktighet 

％ 

Temperatur 

℃ 

±0.5 

Luftfuktighet 

％ 

Kyckling 21 38 55-75 37.5 65-85 100-120 

Duva 18 38.5 55-75 37.8 65-85 30-40 

Lokal 

kyckling 
21 37.9 55-75 37.5 65-85 45-55 

 

Felsökning 

1. Låg kläckningsprocent är mycket tråkigt och kan orsakas av många olika faktorer. Den vanligaste av dem ser ni nedan. 

Varken säljaren av inkubatorn eller fabriken står för förlust av ägg eller kycklingar under några omständigheter. Det säljaren 

kan göra är att ge råd för att lyckas bättre nästa gång. Man kan också prova sig fram och förhoppningsvis få bättre resultat vid 

nästa inkubation. 

2. Det är bra att skriva ner hur varje äggkläckning går, så vet man vad man kan göra annorlunda nästa gång. T.ex. vilken dag 

man lade in äggen för inkubation, hur gamla äggen var så, vilka inställningar man använde på inkubatorn, datum för 

kläckning, äggens viktförlust genom inkubationen samt ungarnas skick. Man kan även lysa igenom, eller bryta upp de ägg 

som aldrig kläcktes, för att se omfattningen av embryots utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.lantbutiken.se info@lantbutiken.se 0371-13411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Rensa bort dessa ägg när ni genomlyser på ca åttonde dagen. Troligen infertilt, eller väldigt tidig död.  

 2) Bördig med röda blodkärl – efter 8 dagar. 

 3) Röd eller svart färgning på åttonde dagen – tidig död. 

 4) Embryo med röd blodring på åttonde dagen – tidig död. 

 5) Mörk kontur med dåligt definierade detaljer – sen död (10-16 dagar) 

 6) Live embryo with bill in air sack - due to hatch in 24-48 hours 

 7) Normal utveckling av luftfickan enligt antal dagar. 

 Generell guide: 

Observation Sannolika orsak(er) Lösning(ar) 

Inga kycklingar kläcks Infertilitet, infektioner, mycket 

felinställda inställningar på 

inkubatorn under inkubation, 

ohälsa hos föräldrarna. 

Kontrollera att äggen är fertila, desinficera 

inkubatorn mellan inkubationerna, kontrollera 

inställningar (särskilt temperatur) 

Kycklingar kläcks tidigare än 

väntat, missbildningar. 

Temperaturen I inkubatorn för 

hög 

Minska inkubationstemperaturen något 0.5°C 

(1°F) 

Kycklingar kläcks senare än 

förväntat. 

Temperaturen I inkubatorn för 

låg 

Höj temperature något 0.5°C (1°F) 

Kläckningsdag skiljer mycket 

från ägg till ägg 

Skillnader I utvecklingstakt pga 

olika lagringstider, 

temperaturvariation. 

Begränsa lagringstiden för äggen, kontrollera 

temperaturvariationen. (solljus, drag, 

temperaturskiftningar i rum) 

Död I skalet I sent skede Felaktig luftfuktighet, troligen 

för hög. 

Försök minska den genomsnittliga luftfuktigheten 

(men se avsnitt 8) 

Generellt dåligt resultat Felaktiga 

inkubatorinställningar, dålig 

hälsa hos förälder, äggen hare j 

blivit vända som de skall.  

Förbättra hälsan hos föräldrarfåglarna, kontrollera 

inkubationsinställningar, analysera äggens 

vikttappning efter antal dagar för att se om det är 

rätt luftfuktighet, vänd äggen enligt beskrivningen 

i denna manual.  
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