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Oficiální distributor pro Českou republiku: 
 

 
 

O d c h o v n a  d r ů b e ž e  –  M i c r o f a r m  
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!! 

 

Z á r u č n í  l i s t  
 
 
MODEL:   …………………………………………………………………. 
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: …………………………………………………………………. 
DATUM PRODEJE: …………………………………………………………………. 
VÝROBCE:   S.C.IPEE-ATI S.A., Albesti u.5, Curtea De Arges, Romania 
PRODEJCE:   BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany 
ZÁRUČNÍ DOBA:  2 roky  
 

 
Záruční podmínky: 
 
 Při předání výrobku uživateli je prodávající povinný: 

o odevzdat návod na použití  
 
 Aby kupujícímu byl poskytnutý bezplatný servis po dobu záruční doby, je kupující povinný: 

o používat výrobek podle návodu k použití 
o dodržovat podmínky přepravy, skladování a úschovy 
o nepoškodit výrobní pečeť a sériové číslo 
o v případě závady je nepřípustný zásah jiných osob, opravit závady je oprávněn pouze 

autorizovaný servis  
o k uznání záruky je potřeba doložit doklad o nákupu. 

 
 
VAROVÁNÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Výrobek je v souladu se směrnicí RoHS 2002/95 EC a HG 1037/2010. 
Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od 
komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická 
likvidace tohoto zařízení je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA 
SYSTEM. 
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N á v o d  k  o b s l u z e  
 

  
 
 
1. Kryt výrobku 
2. Elektrický odpor 
3. Větrák 

        4. Přívodní kabel 
              5. Žárovka 

              6. Nožky 
 
 
Jakmile ukončíte fázi líhnutí v inkubátoru, tzn. všechna zdravá mláďata jsou vylíhnuta a 

oschnuta, můžete je přesunout do umělé odchovny. Umělou odchovnu připravte viz pokyny 
z odborné literatury, která je dostupná na trhu, avšak obecně do prostoru, který je ohraničení, 
tepelně izolovaný a vybavený přísunem tepla a světla. 

V tomto případě využijeme odchovnu Microfarm, která zajistí dostatek tepla a světla 
v období, kdy mláďata nejsou schopna vlastní termoregulace. Výrobek připojte do elektrické 
sítě a nainstalujte do připraveného prostředí, tak aby pod tepelným zdrojem byla teplota 
v rozmezí od 32°-34°C. Následně se bude v dalších týdnech teplota vždy regulovat o 2° níže než 
týden předchozí po dobu 5 týdnu, kdy se mláďata stanou schopna regulovat svoji teplotu. Místo 
s dostatečnou teplotou na prohřátí musí být tak velké, aby se na něj vešla všechna kuřata, když 
si k sobě lehnou. Od tohoto místa může teplota klesat. Výrobek je konstruován přibližně na 80ks 
drobné drůbeže. Není třeba nepřetržitý provoz výrobku. Pravidelné přerušení elektrického 
napájení pro krmení mláďat je v pořádku. Krmení umístěte poblíž Microfarmy, avšak v žádném 
případě přímo pod ní. Maximální dodávaný výkon výrobku je 120W. 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

S.C. IPEEATI S.A. Str. Albesti no. 5, Curtea de Arges, zaručuje, garantuje a na vlastní 
zodpovědnost prohlašuje ve smyslu ustanovení zák. 608/2001 Sb., čl. 5 vyhlášky č. 
1022/2002 Sb. a vyhlášky č. 457/2003 Sb., že výrobek: Odchovna drůbeže, typ: 
Microfarm, na které se toto prohlášení vztahuje, neohrožují život, zdraví či bezpečnost 
práce a nemají negativní vliv na životní prostředí a jsou vyrobeny v souladu s požadavky 
norem IEC 60884-1 a SR ST: 247/2007, splňují požadavky kladené na bezpečnost dodávek energie při 
230 Vca. 


