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Pokud je v odchovně voda, zbytečně s ní
nepohybujte a nemanipulujte. Umístěte
odchovnu na místo a teprve poté nasajte
vodu.
Hladina nádoby s vodou by měla být POD
úrovní samolepky na boku. Pokud bude 
hladina vody výše, voda poteče samospá-
dem do odchovny.

 

Nádržku s vodou NEUMISŤUJTE na odchovnu

Filtr
 (Filtr je vsazený 

v odchovně)
 

Hadička na vodu
(1.5M)

 Ideální podmínky v místnosti s odchovnou by měly být: teplota 20-22°C a vlhkost 50-60% RH. 
Pokud se budou podmínky v místnosti příliš lišit, odchovna nebude schopna udržovat nasta-
vené hodnoty.

▶ Připojte napájecí kabel (obr. B).

▶ Sejměte krytku pod kterou se nachází nipl na hadičku (viz
     obr. A) a nasaďte na nipl silikonovou hadičku. Druhý konec
     hadičky ponořte do vhodné nádoby s vodou.

  Sejměte z okna průhlednou
     fólii (z přední i zadní části)
     

 Příklad použití nebulizéru a kyslíkové bomby
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Používejte destilovanou
vodu. Použití vody z 
kohoutku nebo znečištěné
vody poškodí zvlhčovač !!!
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3. Obsah balení

Návod k použití   Napájecí kabel

4. Doplňky prodejné samostatně

Nebulizér
(Respirační terapie)

5. Aniontový efekt / Příklady použití

Anionty . . .
Důvodem proč se tak dobře cítíme v lese nebo na horách je mimo jiné
zvýšená koncentrace záporných kyslíkových iontů. Dýcháním vzduchu, který je obohacený
o anionty se výrazně zvyšuje vitalita a zrychluje se látková výměna buněk. Díky tomu má
organismus vylepšenou schopnost čištění krve, ale také třeba větší chuť k jídlu a lepší spánek.

6. Před prvním použitím

7. Funkce ovládacího panelu 8. Rychlé nastavení

Water
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Water
tank

Water
tank

1. Bezpečnostní instrukce

Setting Cautions

Nepoužívejte pro děti, ani 
nenechte dětem na dosah.

Nebezpečí úrazu elektřinou POZOR ! Před použitím prostudujte.

 Nebezpečí úrazu elektřinou.  Nebezpečí úrazu elektřinou. Přerušíte proces líhnutí.  Nebezpečí úrazu elektřinou.

Pozor na poškozenou na-
pájecí šňůru nebo zásuv-
ku.

Nedotýkejte se napájecí
šňůry pokud máte mokré
ruce.

Neodpojujte přívod elektři-
ny během líhnutí.

Nepřekrucujte a nelámejte na-
pájecí šňůru.

Nepoužívejte rozdvojky za
sebou - hrozí přetížení.

 Nebezpečí úrazu elektřinou.

POZOR ! Před použitím prostudujte.Kde a jak používat

 Nebezpečí úrazu.

Neponechávejte mláďata 
uvnitř delší dobu bez dozo- 
ru a se zavřeným víkem.

 Nebezpečí uhynutí.

Nepoužívejte v prašném 
nebo špinavém prostředí.

 Nebezpečí vznícení.
 Nebezpečí ohně a špatných 

výsledků líhnutí.

Nepoužívejte na přímém
slunci

 Nebezpečí úrazu elektřinou a 
poškození líhně.

Nepoužívejte v mokrém a 
vlhkém prostředí.

 Nebezpečí ohně a špatných 
výsledků líhnutí.

Nepoužívejte ve studeném
ani horkém prostředí, pozor
na zakouřené prostory.

 Nebezpečí poškození líhně a 
špatné výsledky líhnutí.

Používejte dostatečně da-
leko od všech zdrojů tepla.

 Nebezpečí poškození líhně a 
špatné výsledky líhnutí.

Používejte pouze na rovném 
a pevném podkladu.

 Nebezpečí poškození líhně a 
špatné výsledky líhnutí.

Neotáčejte líheň dnem na-
horu.

 Nebezpečí poškození líhně a 
špatné výsledky líhnutí.

Používejte mimo dosah dě-
tí a nepovolaných osob.

 Nebezpečí úrazu elektřinou a 
poškození líhně.

 Nebezpečí úrazu elektřinou a 
poškození líhně.

 Nebezpečí úrazu elektřinou a 
poškození líhně.

 Prach může způsobit vznícení
nebo poškození líhně.

 Nebezpečí úrazu elektřinou.

Nerozebírejte líheň ani se 
ji nepokoušejte opravovat.

Do otvorů líhně se nesmí 
dostat žádné drobné před-
měty.

Pokud se z líhně kouří ne-
bo vydává nezvyklé zvuky,
okmžitě odpojte od elektři-
ny a kontaktujte prodejce.

Pokud vám líheň spadne nebo
pokud se poškodí plastové
kryty, kontaktujte prodejce.

Po použití pečlivě vyčištěte.

Jak správně čistit Před čištěním líheň odpojte od elektřiny.POZOR !

 Nebezpečí úrazu elektřinou. Nebezpečí úrazu elektřinou.  Nebezpečí poškození povrchu
nebo popraskání.

 Nebezpečí poškození povrchu
nebo popraskání.

 Pokud by se vnitřek líhně dlouho
nevyčistil, prach může způsobit 
vznícení líhně.

Nepoužívejte chemické pří-
pravky na čištění.

K čištění používejte pouze
měkký hadřík a mýdlový 
čistič.

Prach na zásuvce otřete
pouze suchým hadříkem.

Před čištěním líheň vždy odpojte
od přívodu elektřiny.

Pro vyčištění vnitřních částí
líhně kontaktujte prodejce.

Filtrace vzduchu

 Nebulizér a kyslíková bomba nejsou součástí balení
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Nastavte teplotu na 
požadovanou hodnotu

Snižujte teplotu tak dlouho, dokud se na
displeji neobjeví "HOFF".   

Nastavte vlhkost na
požadovanou hodnotu

Snižujte teplotu tak dlouho, dokud se na displeji
neobjeví "HOFF". Poté stiskněte tlačítko “-” ještě 
jednou - na displeji se objeví "A.OFF".

Jak vypnout 
topení

Jak vypnout 
ventilaci
vzduchu

Jak vypnout 
zvlhčování
vzduchu

Snižujte vlhkost tak dlouho, dokud se na
displeji neobjeví "UOFF".
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ON

OFF

Připojením napájecího kabelu (viz obr. A) zapnete odchovnu

Odpojením napájecího kabelu odchovnu vypnete.

▶ Podržte stisknuté tlačítko SET, vytáhněte napájecí kabel a potom ho zpět zapněte.
    Na displeji se zpobrazí „rSt“ a odchovna se vrátí do továrního nastavení.

▶ Použijte tehdy, pokud jste odchovnu neúspěšně kalibrovali.

Jedním stisknutím tlačítka ANION se rozsvítí kontrolka a zapne se
funkce ionizace.

Opětovným stisknutím tlačítka ANION zhasne kontrolka a funkce
ionizace se vypne.

ON

OFF

Nastavení
teploty

Max 38℃ (100.4℉)

Min 20℃ (68℉)

Topení vypnuté (H.OFF)

Ventilátory vypnuté (A.OFF)

Max 60%

Min 40%

Zvlhčování
vypnuté (U.OFF)

 Nastavení teploty
Současným stisknutím tlačítka SET a tlačítka TEMP+ nebo TEMP- nastavte
požadovanou teplotu. Po uvolnění tlačítka SET se hodnota automaticky uloží.

Vypnutí topení, vypnutí ventilátorů
Pokud nastavíte teplotu na méně než 20°C, topení se automaticky vypne a na
displeji se zobrazí H.OFF. Pokud stisknete ještě jednou Temp- (současně s
tlačítkem SET) vypnete i ventilátory a na displeji se zobrazí A.OFF. Pokud 
chcete ventilátory a topení opět zapnout, nastavte vyšší teplotu (stiskněte
současně tlačítka SET a TEMP+.

Nastavení vlhkost

Vypnutí funkce zvlhčování

▶ Zapnutí / vypnutí funkce ionizace

▶ Zapnutí / vypnutí vniřního osvětlení

▶ Změna zobrazení teploty ve °C nebo ve °F

※ I po vypnutí topení a ventilátorů se na displeji bude zobrazovat aktuální teplota v odchovně.
Při vypnutých ventilátorech ale nebude vzduch proudit k čidlu a měření bude nepřesné.

※

▶ Jas vnitřního osvětlení nastavíte opakovaným stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“.

▶ Opakovaným stisknutím tlačítka „-“ vnitřní osvětlení zhasnete.

▶ Osvětlení má celkem 10 stupňů jasu.

℃ ℉

℃ ℉

▶ po vyjmutí šuplíku můžete otřít průzor i z vnitřní strany

▶ před čištěním odchovnu vždy vypněte - vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

▶ vzduchové filtry čistěte min. 1x týdně, jinak měření odchovny nebudou přesná.

▶ udržujte čistý vnitřek odchovny - viz obr. (obzvláště filtry a vnitřní odpařovací nádržku)

▶ vnitřní nádržku na vodu čistěte min. 1x týdně, jinak nebude funkční plovák na hlídání hladiny
    vody v odchovně a může dojít k poškození odchovny.
    (Výrobce nenese odpovědnost za poškození odchovny, pokud vnitřní nádržka na vodu nebude čištěna).

Stiskněte jisticí západky a kryt
vytáhněte ven.

Povolte zajišťující šroubek na
krytu filtru.

Min. 1x týdně vyjměte nádržku na
vodu a filtr vzduchu - obojí řádně
vyčistěte.

▶ V případě velkého teplotního rozdílu mezi teplotou v místnosti a tep-
     lotou v odchovně může docházet ke kondenzaci vody na vnitřní straně
     průzoru a k vytékání vody z odchovny. Toto je zcela přirozený jev
     a zabránit mu můžete pouze tak, že líheň umístíte do teplejšího   
     prostředí, aby rozdíl teplot nebyl tak velký.

▶  Po vypnutí odchovny se vlhkost uvnitř může srazit a může se začít tvořit plíseň.
    Před vypnutím vždy odchovnu vysušte.

▶ Pokud odchovnu nebudete používat delší dobu, nechte ji otevřenou vyschnout v dobře větrané
    místnosti. Odchovnu nikdy neuskladňujte s vodou uvnitř.

※ Elektrické součástky v líhni jsou proti vlhkosti chráněné speciálním nátěrem.

Rozsah teploty

Rozsah vlhkosti

Příkon
Hmotnost
Rozměry 655 × 470 × 440 (mm)                             855 × 470 × 440 (mm)
Pojistka 250[V] 5.0[A] (Ø6×30[ mm]) 

Napájecí napětí AC 220~240[V], 50/60[Hz]

Model No.

Teplota okolí 20~ 25[℃] (68~77[℉])

Vlhkost okolí 40~ 60[%]
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MX-BS500, MX-BS500(N) 

Omyjte a očistěte.

1 2

3

Plovák v nádržce můžete rozhý-
bat, zbavte se především vodní-
ho kamene.

Nádržka je připojena k odchovně 
konektorem, který můžete odpojit.

5 6

Používejte pouze destilovanou vodu. Nepoužívejte v žádném případě vodu ze
studny nebo z kohoutku. Zabráníte tak tvorbě vodního kamene. Výrobce ne-
nese odpovědnost za poškození způsobené vodním kamenem. Na poškození
způsobené vodním kamenem se nevztahuje záruka.

Pokud nepotřebujete používat zvlhčovač, funkci zvlhčování vypněte. Prodloužíte tak životnost
zvlhčovače.

Čistící interval pro filtr vzduchu a pro vnitřní nádržku na vodu:
Vzduchový filtr se čistí 1x týdně a jeho životnost je 6-12 měsíců.
Vnitřní nádržka na vodu se čistí 1x týdně.

Nedotýkejte se při čištění odpařovacího tělesa, můžete se spálit !!!

Nepoužívejte na čištění benzín, ředidla, toluen, apod.

Prostředí a podmínky v odchovně mohou být ovlivněny celou řadou okolností.
Výrobce ani prodejce nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu zvířat.
Pečlivě sledujte a monitorujte podmínky v odchovně, doporučujeme také zvážit
možnost pojištění.

MX-BL500, MX-BL500(N)

Pokud vypnete to-
pení, na displeji se
bude zobrazovat
H.OFF a aktuální
teplota v odchov-
ně.

◀ ▶
Pokud vypnete 
ventilátory, na dis-
pleji se bude zob-
razovat A.OFF a
aktuální teplota v
odchovně.

◀ ▶ Pokud se na dis-
pleji zobrauje
“Et”, obratem 
doplňte vodu do 
nádržky.

4

9. Použití

[ Figure- A ]

10. Kondenzace vlhkosti

11. Tovární nastavení

12. Čištění odchovny

13. Technické údaje
Vlastnosti odchovny mohou být kdykoliv vylepšeny
bez předchozího upozornění.

V případě jakýchkoliv problémů nás neprodleně 
kontaktujte. 

Pro aktuální informace sledujte průběžně naše webové
stránky.

Teplota v místnosti až 38°C

40 ~ 60[%] (v závislosti na aktuálních podmínkách)

Max. 100[W] / Average 60[W] Max. 130[W] / Average 75[W]
9 [Kg] (N.W.) 13 [Kg] (G.W.)

Humidity
tank

Důležité !
Vnitřní nádržka

na vodu

Nastavení
vlhkosti

Současným stisknutím tlačítka SET a tlačítka HUMI+ nebo HUMI- nastavte
požadovanou vlhkost. Po uvolnění tlačítka SET se hodnota automaticky uloží.

Pokud nastavíte vlhkost na méně než 40% RH, zvlhčování se automaticky 
vypne a na displeji se zobrazí U.OFF. 
Pokud displej zobrazuje „Et“, znamená to že je nádrž v odchovně prázdná
a je potřeba dolít vodu.

Pokud vypnete zvlhčo-
vání, na displeji se
bude zobrazovat 
U.OFF a aktuální
vlhkost v odchovně

 I po vypnutí zvlhčovače se na displeji bude zobrazovat aktuální vlhkost v odchovně.
Při vypnutých ventilátorech ale nebude vzduch proudit k čidlu a měření bude nepřesné.

 Stisknutím tlačítka °C/°F změníte

Výhradní dovozce RCom 
Petr Veselý - Lihne.cz
Letošov 111
683 33 NESOVICE

Tel.: 602 233 309
FAX: 517 330 131

Email: info@lihne.cz
www: www.lihne.cz


