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ANALOGE BROEDMACHINE

1 Verwijder alle verpakkingsmaterialen  van de broedmachine
De broedkamer moet net, gerurloos, degelijk verlucht en eerder 
vochtig zijn. In de broedkamer heerst een stabiele temperatuur 
van 17 tot 25 ° C ( 62 ° tot 77 ° F ) eneen  vochtigheidsgraad 
van 55 % en 75 % . Zorg voor een plaats in de schaduw. Vermijd 
rechtstreeks zonlicht en blijf op veilige afstand van elke warmte-
bron. Vermijd in ieder geval tocht en temperaturschommelin-
geh. Dit kan negatief inwerken op de incubatie. Plaats de bro-
edmachine op een stabiel en stevig steunvlak, op een hoogte 
van minimaal 80 cm(32 inches) van de grond.

2 Lees de instructies zorgvuldig

3 Monteer de geleverde onderdelen. Plaats de thermometer 
zonder die uit zijn hoes (a) te halen. Zorg ervoor dat de schaal-
verdeling en stijgbuis van de thermometer zich netjes voor het 
vergrootglas (b) bevinden. Plaats het manuele eikeersysteem 
(Covatutto  16L).

4 Vul de waterreservoirs met lauw water (compartimenten 
“u” en “x” bij de Covatutto 7). Bij sommige modellen kunt u ge-
bruikmaken van een speciale watervulbak in compartiment “1” 
(Covatutto 16 en 16L). Doe dit ongeveer om de twee dagen of 
naar behoefte.

5 Steek de stekker in het stopcontact (met gesloten machine 
en zonder eieren). Aanvankelijk is het lampje/zijn de lampjes 
constant aan. Wacht 3 à 4 uur tot het lampje begint/de lampjes 
beginnen te knipperen. Dit is het signaal dat de binnentempera-
tuur van de broedmachine aan het stabiliseren is.

6 Check de binnentemperatuur van de broedmachine. Hier-
voor kijkt u op de schaalverdeling van de thermometer of de 
vloeistof “ongeveer” ter hoogte van het rode referentiestreepje 
(100 °F) reikt (a). Regel die binnentemperatuur indien nodig. 
Dit kan door met een kleine schroevendraaier heel langzaam 
aan de regelschroef te draaien (b). De temperatuur verhogen 
gebeurt door in wijzerzin te draaien; de temperatuur verlagen 
door in tegenwijzerzin te draaien. Aanvankelijk is het lampje/
zijn de lampjes constant aan (of uit), maar na een tijdje  begint 
het/beginnen ze te knipperen. Dit is het signaal dat de binnen-
temperatuur van de broedmachine hoger ligt dan de tempera-
tuurwaarde die u net met de regelschroef heeft ingesteld. We 
raden u aan om de binnentemperatuur van uw broedmachine 
enkel in geval van nood op die wijze te regelen. Ga ook steeds 
uiterst voorzichtig te werk.

7 Het markeren van de eieren:
Breng met een potlood (type grafietpotlood) een markering aan 
op de schalen van de eieren. Zo heeft u een referentiepunt bij 
het keren van de eieren.

8 Plaats de eieren in het geschikte eiercompartiment (zie tabel 
voor het type eieren). Verdeel de eieren op gelijke wijze over 
heel het eiercompartiment als u niet voldoende eieren heeft om 
het eiercompartiment volledig te vullen. Dit is belangrijk voor 
een goede luchtcirculatie. Noteer de incubatiedatum op een 
kalender. Sluit vervolgens uw broedmachine. 
Het keren van de eieren: 
Keer alle eieren minstens 2 maal per dag (`s ochtends en ̀ s avon-
ds) met de hand. Keer ze een halve draai (de bovenmarkering 
moet zich onderaan bevinden). Ga voorzichtig te werk. 
Draai behoedzaam en in wijzerzin aan het manuele eikeersyste-
em als uw broedmachine hiermee is uitgerust. Draai een voldo-
ende aantal keren (hangt af van het type eieren dat u uitbroedt) 
aan dit manuele eikeersysteem, zodat alle eieren gekeerd zijn.
Opgelet: Trek steeds de stekker uit het stopcontact alvorens de 
broedmachine te openen (voor welke reden ook). Zo vermijdt u 
temperatuurschommelingen.  Open uw broedmachine steeds 
zo kort mogelijk en enkel om de noodzakelijke handelingen te 
verwezenlijken.

9 Broedmachine klaarmaken 3 dagen voor het uitkippen:
- Vul de waterreservoirs (a) van alle compartimenten maximaal 
bij (compartimenten “u”, “x”, “y” en “z” bij de Covatutto 7; compar-
timenten “1” en “2” bij de Covatutto 16 / 16L).
- Keer de eieren vanaf dan ook niet meer. 
- Doe de laatste 3 dagen voor het uitkippen de broedmachine 
ook niet meer open (dit kan enkel nog in uiterste nood). 
Het uitkippen (uitkomen van de kuikens uit de eieren) kan va-
naf 1 dag vóór tot 2 dagen na de voorziene uitkipdatum (bv. 21 
dagen bij kippen).

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Door updates, wijzigingen en/of technische innovaties kunnen bepaalde 
stukken van deze handleiding (bepaalde instructies, voorschriften, specifica-
ties, beelden, tekeningen...) anders zijn. Alles wat in deze handleiding staat, 
wordt enkel ter informatie gegeven. Het is dus best mogelijk dat er iets niet van 
toepassing is voor uw specifieke geval. U kunt onmogelijk rech en/of aanspra-
ken claimen op basis van wat in deze handleiding vermeld staat.


