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▶ Zapojte napájecí kabel do zadní části líhně a do elektrické zásuvky. Displej líhně
se rozsvítí.

▶ Umístěte vejce do podložky a líheň zavřete průzorem.

Při prvním použití líhně může být cítit mírný zápach.Při prvním použití líhně může být cítit mírný zápach.

 Kontrolujte stav vody každé tři dny a dolijte vždy do plna.
 Kontrolka nedostatku vody může zhasnout až několik minut po dolití vody.
 Kontrolujte stav vody každé tři dny a dolijte vždy do plna.
 Kontrolka nedostatku vody může zhasnout až několik minut po dolití vody.

Používejte pouze vejce, která jsou s největší pravděpodobností oplodněna.Používejte pouze vejce, která jsou s největší pravděpodobností oplodněna.

 Jakmile polystyrenová kulička zablokuje otvor, přestaňte s dolíváním.
 Po naplnění líhně vodou už s líhní netřeste, nenaklápějte ji ani neotáčejte. 

Ujistěte se, že průzor je na líhni správně usazen. V opačném případě nebude
těsnit a v líhni nedosáhnete požadované teploty.
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4. Jak složit líheň 5. Jak vyměnit pojistku

Zaklapněte všechny tři po-
jistné zámky (2x na zadní
části a 1x na přední části).
 

Zapojte napájecí kabel do
zadní části líhně.

3. Základní části líhně
Napájecí kabel

Návod k použití

Průzor

Dolní hlavní
               díl

Horní hlavní
díl

Otvor na vodu

Průzor

Horní díl líhně

Dolní díl líhně

(Přepínání AUTO/MANUÁL,
postup do dalšího kroku)

(Výběr druhu, přerušení líhnutí) 
Tlačítko hlavního “Menu”

Tlačítko “Výběr”

 Tlačítko “SET UP”
(Další funkce,

návrat k předešlému kroku)
(uloží nastavenou hodnotu,

postup k dalšímu kroku)

Tlačítko “Přidat”

Tlačítko “Enter”

Tlačítko “Ubrat”

8. Popis grafického displeje
Symbol na displeji Název a funkce

Ventilátor aktivní

Displej aktuální vlhkosti
Funkce zvlhčování vypnuta

Displej aktuální teploty
Symbol teplotního alarmu 

9. SET UP(Další funkce)

T.CAL

ALL RESET
Tovární nastavení

H.CAL

Touto funkcí vrátíte všechna nastavení líhně zpět do továrních
hodnot.

ON/OFF - zapnuto/vypnuto (platí pro všechny zvuky včetně alarmů) 
Přednastaveno:  ON (vše zapnuto)

Základní informace o líhni
(verze líhně)

Nastavení podsvícení LCD displeje
Always On: stále zapnuto
Event On: po stisknutí libovolného tlačítka 20 vteřin zapnuto
Always Off: stále vypnuto
Přednastaveno: stále zapnuto

Kalibrace teploty

Přepínání mezi stupni Celsia (oC) a Fahrenheita (oF) 
Přednastaveno: stupně Celsia (oC)

Kalibrace vlhkosti
Kalibrační limity:  -20% ~ +20%

  Kalibrační limity:  -9.9℃ ~ +9.9℃ 
POZOR - přečtěte si pečlivě upozornění.

POZOR - přečtěte si pečlivě upozornění.

Topení neaktivní
Topení aktivní

Zvlhčování neaktivní
Zvlhčování aktivní

Otevřený/zavřený průzor

2 Sec.

V průběhu
líhnutí

V průběhu
líhnutí

Vyberte druh, který 
líhnete

Vyberte druh, který
líhnete

méně než 40%

Automatické líhnutí

Manuální líhnutí

Změna hodnot v průběhu líhnutí
(MANUAL)

Přerušení líhnutí

Návrat do továrního nastavení

℃ ↔ ℉ 
Změna

Vypnutí funkce zvlhčování
(pokud líhnete při nízke vlhkosti)

Vyberte “YES”

10. Snadné nastavení

Nastavení teploty
Nastavení vlhkosti
Nastavení úhlu otáčení vajec
Nastavení frekvence otáčení vajec

1x Nastavení teploty
4x Nastavení vlhkosti
7x Nastavení úhlu otáčení vajec
9x Nastavení frekvence otáčení vajec

Podložka na malá
vejce

Podložka na střední
vejce

Podložka na velká
vejce

Universal Tray
 (Option)

USB kabel

CD s programem 

2. Popis líhně

6. Před zapnutím líhně

7. Ovládací displej

Otáčení vajec aktivní
Otáčení vajec zastaveno
3 dny před vylíhnutím

Připojeno k PC
Alarm

Pokud nechcete používat funkci zvlhčování, nedolévejte vodu do nádržky nebo
nastavte vlhkost v líhni na méně než 40%.
(Viz sekce "Jak vypnout funkci zvlhčování")

▶ Otevřete otvor na vodu a doplňte čistou vodou. Po 5 min. vodu znovu doplňte.
Po naplnění nádržky polystyrenová kulička otvor na vodu zablokuje.
(Při doplňování vody během líhnutí může vlhkost v líhni krátkodobě poklesnout.) 

▶ Nahraďte novou pojistkou.
   ( 250V  2.0A  Ø5*20mm )

AUTO
ELEX

AUTO
ELEX

AUTO
ELEX

AUTO
ELEX

▶ Pokud se po zapojení napájecího
kabelu líheň nezapne, odšroubujte
krycí část - viz obr.

▶ Pod krytem naleznete elektronický
obvod napájení líhně. Šroubovákem
vyjměte poškozenou pojistku.

1. Bezpečnostní instrukce
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.

Kde a jak používat Před použitím prostudujte.POZOR !

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

▶ Nebezpečí ohně a špat- 
ných výsledků líhnutí.▶ Nebezpečí vznícení líhně. ▶ Nebezpečí ohně a špat- 

ných výsledků líhnutí.
▶ Nebezpečí úrazu elektři- 
nou a poškození líhně.

▶ Nebezpečí poškození líh-
ně a špatné výsledky líhnutí.

▶ Nebezpečí úrazu elektři- 
nou a poškození líhně. ▶ Prach může způsobit vzní-

cenínebo poškození líhně. ▶ Nebezpečí úrazu elektři-
nou.

▶ Nebezpečí úrazu elektři-
nou.

▶  Nebezpečí poškození po-
vrchu nebo popraskání.

▶ Nebezpečí poškození po
-vrchu nebo popraskání.

▶ Nebezpečí poškození líh-
ně a špatné výsledky líhnutí.

▶ Nebezpečí poškození líh- 
ně a špatné výsledky líhnutí.

▶ Vnitřní teplota může stoup-
nout a zastavíte proces líhnutí.

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

Nepoužívejte v prašném 
nebo špinavém prostředí.

Nepoužívejte na přímém
slunci

Nepoužívejte v mokrém a 
vlhkém prostředí.

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

Nepoužívejte neoriginální
součástky a náhradní díly.

Nezakrývejte ventilační 
otvory.

Používejte dostatečně da-
leko od všech zdrojů tepla.

Používejte pouze na rovném 
a pevném podkladu.

Neotáčejte líheň dnem na-
horu.

Používejte mimo dosah dě-
tí a nepovolaných osob.

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.

Po použití pečlivě vyčištěte. Pokud vám líheň spadne nebo
pokud se poškodí plastové
kryty, kontaktujte prodejce.

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.

Průzor
Možnost sledování
průběhu líhnutí

Horní hlavní díl líhně
Dolní hlavní díl líhně

Zámek

Viz další popis.
Digitální ovládání líhně

Ventilační otvory
Pro nucený oběh vzduchu

Pro přístup vzduchu
Ventilační otvor

Přípojka elektřiny
Pro zapojení do
el. sítě.

Plnicí otvor nádržky na
automatickou kontrolu
vlhkosti.

Otvor na vodu

Dno s přepážkami
Přepážky lze přizpůsobit
dle velikosti vajec.

Symbol na displeji Název a funkce

(Líhnutí bude přerušeno
Jste si jisti?)

Kachna
Křepelka Bažant Páv

Husa

Divoká 
husaZlatý

bažant
KrůtaOstatní

ptáci

Slepice

▶ Nebezpečí poškození líh- 
ně a špatné výsledky líhnutí.

▶ Nebezpečí poškození líh- 
ně a špatné výsledky líhnutí.

▶ Nebezpečí úrazu elektři- 
nou a poškození líhně. ▶ Nebezpečí úrazu elektři- 

nou a poškození líhně.

▶ Nebezpečí úrazu elektři-
nou.



Automatické
líhnutí

tlačítkem MANUAL vyberete líhnutý druh

tlačítkem ENTER spustíte automatické líhnutí

tlačítko ENTER

Začátek líhnutí

Manuální líhnutí
(Ostatní druhy ptáků)

 Nastavení teploty 
① Nastavení teploty v první a prostřední fázi líhnutí.

② Nastavení teploty v poslední fázi líhnutí.
③ Nastavení délky poslední fáze líhnutí.

Nastavení vlhkosti
④ Nastavení vlhkosti v první a prostřední části líhnutí.

⑤ Nastavení vlhkosti v poslední fázi líhnutí.
⑥ Nastavení délky poslední fáze líhnutí.

 Nastavení úhlu otáčení
 vajec

tlačítko MENU

 tlačítka UP/DOWN

 Nastavení intervalu otáče-
 ní vajec

www.R-com.co.kr

ENTER button 
(incubation termination)

 MENU button 

UP/DOWN button
 ("yes" selection)

[Displej nastavení intervalu otáčení,
 nastavení délky líhnutí]

① Nastavení teploty v první a prostřední fázi líhnutí.

② Nastavení teploty v poslední fázi líhnutí.
③ Nastavení délky poslední fáze líhnutí.

Displej před začátkem
líhnutí

**Vyberte si druh**

* Chicken 
* Duck
* Quail
* Pheasant
* Peafowl
* Goose
       
* Others Birds

:

obrazovka MENU Displej v průběhu líhnutí
(slepice)

Displej v průběhu líhnutí
(Ostatní druhy ptáků)

Others

37.5
55

32.5
55

Chicken

37.5
55

Chicken
System finish
Are you sure?

YES

Displej zobrazující konec
líhnutí 

[Displej nastavení úhlu otáčení]

▶ V automatickém módu líhnutí vyberete pouze líhnutý druh a vše ostatní (teplota, vlhkost, úhel a četnost otá-
     čení vajec) je automaticky kontrolováno líhní. Poud je potřeba, jednotlivé hodnoty můžete upravit.

▶ Nastavení délky líhnutí: Délka líhnutí je nastavena obecně dle vybraného druhu líhnutého ptáka. 
   Můžete nastavit délku líhnutí individuálně.(Tovární nastavení: různé - dle druhu líhnutého ptáka).

⑦ Nastavení úhlu otáčení vajec v první a 
     prostřední fázi líhnutí.

⑧ Nastavení délky poslední fáze líhnutí.

[Displej nastavení vlhkosti]
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[Displej nastavení teploty]

Přerušení líhnutí 
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X
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AUTO
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AUTO
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ⓐ

▶ Opakovaným stisknutím tlačítka MANUAL (①~⑩) se dostanete k hodnotě, kterou chcete změnit. 
      

▶ Manuální líhnutí: 
    Touto funkcí líhnete takové druhy ptáků, které nejsou přednastaveny v paměti líhně. 
    Uživatel může měnit veškeré hodnoty líhnutí. 
    Vyberte v hlavním menu "Other birds" tlačítky UP/DOWN a stiskněte tlačítko ENTER. 
    Vymažte a nastavte libovolnou teplotu, vlhkost a další hodnoty.

▶ tlačítko MANUAL: 
    Stiskem tohoto tlačítka v průběhu líhnutí vymažete aktuálně nastavenou teplotu.
    Po stisknutí teplota na displeji začne blikat, tlačítky UP/DOWN nastavíte požadovanou hodnotu a tlačítkem
    ENTER novou hodnotu uložíte. 
    Pokud teplotu nechcete měnit, stiskněte znovu tlačítko MANUAL a přejděte k dalšímu kroku.
    Pokud 5 vteřin žádné tlačítko nestisknete, displej se vrátí zpět k zobrazování aktuálního stavu líhnutí.

1. KROK Nastavení teploty

Pokud je nastaveno "rdm" (random=náhodně), úhel otáčení bude nastavován náhodně líhní v rozmezí 75~180˚
(možnosti nastavení úhlu otáčení: 0˚,30˚,60˚,90˚,120˚,150˚,180˚,rdm)

▶ Automatické líhnutí: 
   Optimální hodnoty líhnutí jsou uloženy pro každý druh v paměti líhně. Díky tomu je líhnutí s touto líhní
   velmi snadné. 

   Stiskem tlačítka MANUAL vyberete požadovaný druh a stiskem tlačítka ENTER začnete proces líhnutí. 

▶ Stiskněte tlačítko MANUAL čtyřikrát a tiskněte tlačítk DOWN, dokud se na displeji neonbjeví OFF. Poté 
     stiskněte tlačítko ENTER. (OFF se objeví, pokud nastavíte vlhkost na méně než 40%).

⑩ Nastavení délky líhnutí.

⑨ Nastavení intervalu otáčení vajec v první a 
     prostřední fázi líhnutí.

Optimální teplota líhnutí většiny ptáků v první a střední fázi
líhnutí ① je 37.5℃, a teplota během finální fáze ② líhnutí
je 37℃ tři dny před očekávaným dnem vyklubání (D-Day) ③. 
Teplotu během jednotlivých fází líhnutí můžete nastavit libovolně,
stejně tak i délku třetí (poslední) fáze líhnutí.
(Tovární nastavení:  ①37.5℃, ②37.0℃,③3 dny)

Optimální vlhkost během líhnutí záleží na druhu líhnutého ptáka. 
Ve všech případech by ale vlhkost v poslední fázi líhnutí ⑤
(3 dny před vyklubáním) měla být vyšší než v první a prostřední 
fázi líhnutí ④. Délka poslední fáze líhnutí - ⑥.

(Tovární nastavení: ④45%,⑤60%,⑥3 dny)

Úhel otáčení vajec nastavujte vždy s přihlédnutím k velikosti 
líhnutých vajec. Obecně platí, že u slepic je v první a prostřední 
fázi líhnutí úhel 90°(stejně tak pro bažanta a zlatého bažanta).
Pro větší vejce a pro divoké ptáky nastavujte větší úhel 
(110 ~180°). Je také obvyklé v poslední fázi líhnutí (cca 3 dny
před vyklubáním) vejce neotáčet (úhel nastavte na 0°).

12. Jak vypnout funkci zvlhčování

13. Jak zastavit líhnutí

14. Tovární nastavení

15. Jak vyčistit líheň

16. Kalibrace teploty (vlhkosti)

17. Technické údaje

●  COMPANY 

●  TEL

●  FAX
●  E-MAIL

: #612 DukAm-Ri, JuChon-Myeon, 
: GimHae-City, GyeongNam, KOREA
: 82-55-337-2560 (Direct to sales team)
: 82-55-337-2561-3, 2567 (Office)
: 82-55-337-2568
: auto@autoelex.com ( Sales team )
: rcom@autoelex.com

Další informace naleznete 
na stránkách výrobce:
(www.r-com.co.kr)

Líhně R-com jsou vyrobeny
s důrazem na snadnou obslu-
hu a použití. Vlastnosti líhně
mohou být vylepšeny bez 
předchozího upozornění.

Idealní:    20℃ ~ 25℃           Min. 15℃ /  Max. 30℃

± 0.5℃

20℃ ~ 42℃(68℉~107.6℉)

AC 220V~240V, 50/60Hz

40% ~ 70% (záleží na aktuálí vlhkosti okolí)

± 5%

10~52 vajec

4.5 Kg  

250V 2.0A (Ø5×20mm) 

500×410×160 mm

Průměrně  48W    

Přesnost teploty

Teplota okolí

Napájení

Rozsah vlhkosti

Rozsah teplot

Přesnost vlhkosti

Kapacita
Hmotnost

Rozměry
Pojistka

Spotřeba

▶ Funkci zvlhčování vypnete tím, že nenalijete do nádržky líhně vodu nebo tím, že nastavíte požadovanou
     vlhkost na méně než 40%.

▶ Po stisknutí tlačítka MENU během líhnutí se na displeji objeví, " System finish Are you sure ? " 
     = Líhnutí bude zastaveno, jste si jistí?
▶ Vyberte YES tlačítky UP / DOWN a poté potvrďte tlačítkem ENTER.

( ALL RESET ) Pro návrat do továrního nastavení
▶ Pokud chcete líheň navrátit do továrního nastavení, postupujte následovně.
  
     1) v SET UP módu vyberte “all reset”
     2) stiskněte Enter 
     3) stiskněte OK

▶ Odemkněte všechny 3 zámky na líhni (2x vzadu, 1x vpředu).

Nepoužívejte k čištění benzín ani organická 
rozpouštědla.

Topné tělísko ⓐ během čištění nepoškoďte.

▶ Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od zadní části líhně.

▶ Je možné, že na topném tělísku zvlhčovače ⓐ naleznete usazeniny.
     Funkce zvlhčovače tím není nijak ovlivněna. Usazeniny očistěte 
     jemným kartáčkem.

WATER

Funkce kalibrace vymaže přednastavené hodnoty vlhkosti a teploty a umožní nastavit je znovu za pomoci 
vlastního teploměru a vlhkoměru. Nedoporučujeme tuto funkci využívat, protože běžné teploměry a vlhko-
měry jsou daleko méně přesné než ty, které byly použity při výrobě.

▶ Poté, co se v líhni cca hodinu stabilizovaly podmínky, stiskněte tlačítko SET UP a na displeji vyberte 
    “T.CAL”. Poté nastavte tlačítky UP/DOWN naměřenou teplotu a stiskněte tlačítko ENTER.
    (Stejným způsobem kalibrujete vlhkost - na displeji vyberte H.CAL).

*  Přečtěte si upozornění        než začnete kalibrovat teplotu a vlhkost.

11. Jak začít líhnout - automaticky nebo manuálně

POZOR !!!

  Po skončení líhnutí líheň řádně vysušte, jinak může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř líhně na LCD 
   displeji a na elektronických obvodech líhně, čímž dojde k jejímu poškození.
   Sejměte horní díl líhně a pečlivě ho vysušte měkkou textilií.
   Líheň lze vysušit také tím, že ji necháte zapnutou bez vody cca 1-2 hodiny.

Jak kalibrovat: Umístěte teploměr (nebo vlhkoměr) cca 5 cm nad dno líhně a líheň na cca hodinu 
zapněte.

V tomto kroku nastavíte četnost otáčení vajec ⑨. 
Líheň otáčí vejce v intervalu, který zde nastavíte - v první a
prostřední fázi líhnutí je nastavena 1 hodina. 
"rdm"(Random=náhodný) v tomto nastavení bude líheň otáčet vejce 
v náhodném intervalu jednou za 30min. až 2 hodiny.
(Možná nastavení: rdm, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hodin)

▶ Sejměte horní díl. spodní díl pečlivě omyjte vodou a vysušte.
     Horní díl jen otřete do sucha a nechte řádně vyschnout.
     Po  vyschnutí nasaďte horní díl zpět na spodní díl.

Chicken=Slepice; Duck=Kachna; Quail=Křepelka; Pheasant=Bažant; Peacock=Páv
Goose=Husa; Wildgoose=Divoká Husa; Gpheasant=Zlatý Bažant; Turkey=Krůta; 
Other birds=Ostatní druhy ptáků

2. KROK Nastavení vlhkosti

3. KROK Nastavení úhlu otáčení
            vajec

4. KROK Nastavení intervalu otáčení
            vajec

Petr Veselý - Lihne.cz
Letošov 111
683 33 NESOVICE
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    Celkový čas nutný     Teplota v líhni        Vlhkost v líhni   Přesun do dolíhně   Teplota v dolíhni         Vlhkost 
                                     k inkubaci (dny)               (°C)                         (% rH)                    (dny)                         (°C)                    v dolíhni
               (% rH)

Kanár 13-14 38,05 50-55 11 37,2 65-70
Slepice 21 37,5 45-50 18 37,3 65-70
Krůta 28 37,5 45-50 25 37,5 65-70
Korela chocholatá 18-20 37,5 50-55 15-18 37,2  65-70
Kakadu (různé druhy) 22-30  37,3 50-55 20-27 37,2 65-70
Aratinga (zlatý) 28 37,3 50-55 25 37,2 65-70
Aratinga (jiné druhy) 21-30  37,5 50-55 18-27 37,2 65-70
Hrdlička (*) 14 37,5 50 12 36,9 65-70
Kachna (většina druhů) 28 37,8 55 25 37,5 70-80
Kachna pižmová 35-37 37,7 60 31-33 37,5 70-80
Zebřička 14  37,5  50 12 37,2 65-70
Husa domácí 30 37,8 60 27 37,5 70-80
Husa (různé druhy) 22-30  37,7 60 27 37,5 70-80
Bělokur 24-25 37,5 45-50 22 37,2 65-70
Perlička 26-28  37,8 45-50 25 37,5 65-70
Alexandr 22-25 37,2 45-50 20-22 37,2 65-70
Ara 26-28  37,3 45-50 23-25 37,2 65-70
Loskuták 14 38,0 45-50 12 37,2 65-70
Alka 18-26  37,5 45-50 15-23 37,2 65-70
Andulka 18 37,5 45-50 15 37,2 65-70
Papoušci (různí) 18-28  37,2 45-50 15-25  37,2 65-70
Papoušek africký šedý 28 37,3 45-50 25 37,2 65-70
Orebice chukar 23-24  37,5 50 20 37,2 65-70
Páv 28-29 37,5 45-50 25-26 37,0 65-70
Havran 20-21  37,5 45-50 17-18 37,2 65-70
Bažant 24-25 37,5 45-50 21 37,5 65-70
Bažanti (různé druhy) 22-28  37,5 45-50 20-25 37,2 70-80 
Holub (*) 19-19 38,05 50 14 37,2 70-80 
Křepelka virginská 23  37,5 45-50 21 37,4 65-70 
Křepelka japonská 17-18 37,5 45-50 15 37,4 65-70 
Labutě (různé druhy) 33-37  37,5 45-50 30-33  37,2 65-70
Krocan 28 37,5 45 25 36,9 65-70
Emu 49-50  36,4 25-30 47 36,4 60
Pštros 42 36,4 25-30 39 36,4 60
Nandu 36-42 36,4  40 39 36,4  60

Hodnoty jsou orientační a měly by sloužit jen jako základ pro váš odchov. V případě neúspěchu je potřeba vždy prohlédnout 
zárodky ve vejcích a pokud se to jeví jako nutné, hodnoty upravit.

Doba potřebná k inkubaci obsahuje i poslední 3 dny v dolíhni. 
Hodnoty vlhkosti jsou doporučené, ale každé vejce má skořápku jinak tvrdou a potřebuje tedy vlhkost mírně rozdílnou. Ideální 
vlhkost lze určit pro každé vejce pouze pravidelným vážením a sledováním ubytku hmotnosti vejce.

Obecně líhně s nuceným oběhem vzduchu (s ventilátorem) dosahují mnohem vyšší přesnosti při udržení teploty, bohužel ale 
také částečně více vysušují  vejce.  Proto platí,  že ideální  vlhkost  lze určit  pro každé vejce pouze pravidelným vážením a 
sledováním ubytku hmotnosti vejce.

Vejce v líhni pravidelně otáčíme (u drůbeže postačuje 2x denně, u papoušků alespoň 1x za 3 hodiny). Poslední 3 dny (dolíheň) 
již vejce neotáčíme a pokládáme je naležato.

Ve starších publikacích naleznete názor, že vejce je nutné chladit. Chlazením simulujete chování samice, která opouští hnízdo 
a vejce také chladnou. O nutnosti chlazení se vedou diskuze. Chlazení jistě napomáhá  vyýměně vzduchu uvnitř líhně a 
odvětrání škodlivého CO2. U líhní s nuceným oběhem vzduchu by mělo postačit ponechat otevřené větrací otvory, ale 
samozřejmě chlazením jistě nic nepokazíte. U drůbeže se chlazení doporučuje zhruba od 10. dne líhnutí, vždy na 10-15 minut 
denně. Podle starších návodů by se mělo vejce ochladit na teplotu očního víčka (tzn. že po přiložení na víčko nestudí ani 
nehřeje).

V dolíhni se doporučuje 2x denně (u vodní drůbeže i 4x denně) LEHCE mlžit vlažnou vodou, příp. roztokem desinfekce, příp. 
slabým roztokem octa (lžíce octa na ½ litru vody). Voda by neměla z vajec stékat, opravdu jen jemně porosit postačuje.


