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Důležité upozornění 

Brinsea Products Ltd ani její prodejci nemohou nést žádnou odpovědnost
za případnou ztrátu nebo onemocnění zvířat způsobené poruchou anebo
výpadkem el. energie. Doporučujeme sjednání doplňkového pojištění, které
by vám tuto nepříjemnou ztrátu alespoň částecně hradilo.
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1 Představení
V tomto manuálu naleznete popis ovládání a funkce odchovny TLC-40 Advance a TLC-50 Advance. Přečtěte si
jej prosím pečlivě před zapnutím odchovny a dříve než do ní umístíte živá mláďata. Uchovejte si manuál pro budoucí
použití. Odchovna je konstruována tak, aby uživatel mohl nastavit různé podmínky prostředí, které by vyhovovaly
širokému spektru běžně chovaných druhů.

K odchovnám TLC Advance lze dokoupit modul pro automatickou regulaci vlhkosti. Tento modul je dodáván 
s vlastním návodem k použití.

Obr. 1 Popis jednotlivých částí odchovny TLC Advance (zobrazena je TLC-40 Advance).

Digitální Displej 

Konektor napájení
(na zadní straně)

Kryt ovládacího
panelu

Otvor ventilace

Nádobka na vodu
s odpařovací
vložkou

Filtr vzduchu
(další filtry
vzduchu se nacházejí
uvnitř odchovny)

Ovládání 

Napájení modulu
automatické kontroly
vlhkosti

Otvor na dolévání
vody

Zámek dveří 

Panty dveří

2 Rychlý popis (detailní popis v dalších kapitolách)
V rychlém popisu se seznámíte se základními funkcemi odchoven Brinsea TLC Advance a naleznete zde návod
k sestavení a k nastavení jednotlivých parametrů odchovny. Přečtěte si pečlivě i detailní popisy jednotlivých funkcí.
NIKDY ODCHOVNU NEZAKRÝVEJTE. ODCHOVNA NENÍ URČENA PRO POUŽITÍ VENKU.

1) Rozbalte jednotlivé části odchovny (kapitola 3) 
2) Sestavte odchovnu (kapitola 4) 
3) Připojte napájecí kabel
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Hlavní Menu - Rychlý Přehled 

Stiskněte současně obě tlačítka k odemknutí hlavního menu.

Výběr / Návrat do menu.

Postup k dalšímu kroku / Přidání hodnoty / Displej ve stupních Celsia. 

Návrat o jeden krok / Snížení hodnoty / Displej ve stupních Fahrenheita.

TEMP 
OK    

RH% 
OK    

ALARM HI 
OK    

ALARM LO 
OK    

C/F 
OK    

SAVE 
OK    

CANCEL 
OK    

30.0C 
OK  -  + 

RH 20% 
EX ONLY 

HI  2.0C 
OK  -  + 

LOW 3.0C 
OK  -  + 

DISP C  
OK  C  F 

Teplota.
Rozsah 20.0 – 40.0°C (68.0 – 104.0°F). 
Přednastaveno 30.0°C (86.0°F). 

Vlhkost v odchovně.
Rozsah 20% – 80%. 
Přednastaveno 20%. 
Pouze pro model EX s externím modulem
automatické kontroly vlhkosti.
(Viz kapitola 7).

Alarm vysoké teploty.
Rozsah 1.0 – 5.0°C (1.8 – 9.0°F) nad
nastavenou teplotou.
Přednastaveno 2.0°C (3.6°F).

Alarm nízké teploty.
Rozsah 1.0 – 5.0°C (1.8 – 9.0°F) pod
nastavenou teplotou.
Přednastaveno 3.0°C (5.4°F).

Celsius / Fahrenheit.
Přepíná zobrazení všech hodnot mezi
°C AND °F.
Přednastaveno °C.

Uložit.
Všechny změny v nastavení jsou uloženy. 

Zrušit.
Nastavené změny jsou zrušeny a odchovna
pokračuje dle původního nastavení.
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3 Rozbalení
Odchovna je zabalena proti poškození během přepravy. Pečlivě ji rozbalte a obal uschovejte pro případ budoucí
potřeby.

Balení odchovny standardně obsahuje: 

Počet     Popis

1   Horní díl odchovny (včetně 3 nainstalovaných filtrů) 
1   Spodní díl odchovny
1   Dveře
1   Panty
1   Balení šroubů a nářadí
1   Napájecí kabel
1   Nádobka na vodu
1   Odpařovací vložka
1   Nálevka na vodu

Balení šroubů a nářadí obsahuje: 

Pro TLC-40   Pro TLC-50   Popis 

2   2    Zapuštěné šrouby M5 x 16mm

2   2    Podložky M5 

2   2    Matky M5 

12   16    Šrouby s kulatou hlavou M4 x 30mm

12   16    Podložky M4

12   16    Matky M4 

1   1    3mm imbusový klíč 
1   1    4mm imbusový klíč 
1   1    7mm / 8mm klíč na matky

3.1 Ověřte, že máte všechny součásti odchovny a že není žádná poškozená. V opačném případě nás neprodleně
kontaktujte (kontakty naleznete na konci tohoto návodu).

3.2 Pokud jste si odchovnu zakoupili s automatickým modulem pro kontrolu vlhkosti, návod k tomuto modulu je
přiložen u něj.

3.3 Ujistěte se také, že napětí v zásuvce odpovídá napětí požadovanému odchovnou.
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4 Umístění a sestavení

4.1 Odchovnu je ideální umístit do dobře větrané místnosti , kde nedochází k náhlým změnám v teplotě a 
vlhkosti. Teplota v místnosti by neměla klesnout ani v průběhu noci a měla by se pohybovat v rozmezí 
20 a 25 °C. Teplota v místnosti nikdy nesmí klesnout pod 15 °C a odchovna nesmí být umístěna ani na
přímém slunci .

4.2 Sestavte tělo odchovny za pomocí přiložených šroubů a matek. Postupujte dle obrázků. Nepřetahujte 
zbytečně matky, hrozí poškození těla odchovny.

4.3 Panty dveří jsou umístěny na levé straně, ale v případě potřeby je můžete přimontovat i vpravo. Vrchní 
pant připevněte k odchovně pomocí šroubů M5x16mm, podložek M5 a matiček M5.

1 2 3

4.4 Umístěte dveře do spodního pantu a zavřete je. Poté můžete na dveře a spodní část odchovny nasadit celý
horní díl.

4 5 6

4.5 Do otvorů po obvodu odchovny můžete nyní nasadit šrouby s kulatou hlavou M4x30mm. Na šrouby můžete
nasadit podložky a matky. Nyní je tělo odchovny vzduchotěsně spojeno a uzavřeno.
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4.6 Odpařovací vložku umístěte do nádobky na vodu (viz obr. 8). Otevřete dveře odchovny a nádobku
zasuňte na místo pod krytem topení (viz obr. 9). Nádobka na vodu je takto zajištěna před náhodným
vylitím.

Vzduchový filtr

98

4.7 Odchovna je vybavena jedním vzduchovým filtrem u přístupu vzduchu (viz obr. 1) a dvěma vzduchovými
filtry po stranách topení (viz obr. 9). Při výměně filtrů postupujte dle kapitoly Servis.

4.8 Umístěte odchovnu na bezpečné místo, kde nehrozí její mechanické poškození nebo polití.

4.9 Napájecí kabel připojte k odchovně a můžete ho nyní zapojit do zásuvky.

4.10 Odchovna se zapne, sepne se ventilátor a na displeji se zobrazí aktuální teplota a vlhkost v odchovně. 
Současně se na displeji zobrazí „P“, což signalizuje přerušení napájení. Stiskem OK symbol „P“ zmizí.

4.11 Před umístěním mláďat do odchovny ji nechte alespoň půl hodiny zapnutou, aby se stabilizovala teplota
a vlhkost uvnitř.

5 Digitální ovládací panel

T*30.0C 
H*40%   

Odchovny TLC Advance jsou vybaveny velmi přesnými a pečlivě kalibrovanými sensory teploty a vlhkosti. 
Pokud si chcete hodnoty přeměřit, vyvarujte se levným vlhkoměrům a teploměrům, jejichž hodnoty mohou 
být nepřesné.
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5.1 Běžný provoz – na displeji se zobrazuje aktuální teplota a vlhkost v odchovně.

Hvězdička "*" vedle teploty signalizuje, zda je topení v odchovně aktuálně sepnuté. Při zahřívání odchovny
na provozní teplotu je tedy tento symbol neustále rozsvícený, po dosažení nastavené teploty střídavě spíná 
a vypíná.

Hvězdička "*" vedle vlkosti ukazuje, zda je externí čerpadlo sepnuté - tato funkce je dostupná pouze pokud
máte k odchovně připojený externí modul pro kontrolu vlhkosti.

5.2 Přerušení napájení – pokud je přerušeno napájení odchovny, vpravo dole na displeji se zobrazí blikající “P“.
Stisknutím tlačítka + nebo - na 2 vteřiny signál vypnete. Zkontrolujte napájecí kabel.

T*30.0C 
H 40%  P 

5.3 Alarm vysoké teploty – pokud teplota v odchovně stoupne nad nastavenou hodnotu o více stupňů než nastavíte
zde, okamžitě se spustí zvukový alarm a na displeji se zobrazí “+T”. Stiskem tlačítka OK alarm na 30 minut
vypnete.

Pokud se problém s vysokou teplotou vyřešil sám, na displeji zůstane symbol “+T“. Stiskem tlačítka OK symbol
vypnete. Zkontrolujte, zda odchovna není na přímém slunci nebo blízko topení.

T 39.8C 
H 23% +T 

5.4 Alarm nízké teploty – pokud teplota v odchovně klesne pod nastavenou hodnotu o více stupňů než nastavíte zde,
okamžitě se spustí zvukový alarm a na displeji se zobrazí “-T”. Stiskem tlačítka OK alarm na 30 minut vypnete.

Pokud se problém s nízkou teplotou vyřešil sám, na displeji zůstane symbol “-T“. Stiskem tlačítka OK symbol
vypnete. Zkontrolujte, zda líheň není v průvanu nebo zda teplota v noci příliš neklesla.

T*32.1C 
H 45% -T 

5.5 Změna nastavení – Všechna nastavení líhně jsou uložena v paměti i v případě, že dojde k přerušení napájení.
Pro vstup do hlavního menu, stiskněte současně tlačítka + a -. Dále postupujte dle přehledu na str. 3.
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6 Teplota 
Pro dobré výsledky je nezbytná správná a stabilní teplota. Nastavujte teplotu s rozmyslem.

6.1 Odchovna nemusí být od výrobce přednastavena na požadovanou teplotu. Před umístěním mláďat do
odchovny nastavte požadovanou teplotu.

6.2 Během zahřívání odchovny svítí kontrolka topení, dokud teplota v odchovně nestoupne na požadovanou 
teplotu. Nechte odchovnu zapnutou alespoň půl hodiny než se stabilizuje teplota a vlhkost uvnitř.

6.3 Nastavení teploty
Stiskněte současně tlačítka - a + pro vstup do menu.
Stiskněte OK pro výběr teploty a tlačítky + a – upravte teplotu.
Stiskem OK nastavíte teplotu, vraťte se tlačítkem + nebo - k SAVE. Stiskem OK uložte hodnotu.

6.4 Digitální displej zobrazuje aktuální teplotu v odchovně po 0.1 °C. Upravujte teplotu s opatrností, i malá 
změna v teplotě může mít na mládě negativní vliv.

6.5 Displej může zobrazovat teplotu ve °C nebo ve °F. Pro přepnutí stiskněte současně tlačítka - a + pro vstup
do menu. Tlačítkem + nebo - si nalistujte hodnotu C/F a stiskněte OK. Tlačítkem + nebo - si přepněte na C
(pro zobrazení teploty ve °C) nebo na F (pro zobrazení teploty ve °F). Stiskněte OK, tlačítkem + nebo - si
nalistujte SAVE a tlačítkem OK hodnotu uložte.

6.6 Doporučené hodnoty teploty pro čerstvě vylíhnutá mláďata. Obecně platí, že teplota v odchovně by v prvních
dnech měla být jen o málo nižší než teplota, která byla nastavena v líhni (cca 35-36°C). Tuto teplotu postupně
snižujeme o cca 0,5°C každý den, dokud není mládě plně opeřeno nebo dokud již nevyžaduje vyhřívání.
Pokud je nastavená teplota jen o málo nižší než teplota v místnosti, hvězdička topení přestává svítit a odchov-
na již přestává být schopna teplotu regulovat. POZOR - odchovna dokáže pouze ohřívat, nikoliv ochlazovat.
Pokud již topení nesvítí, můžete mláďata přemístit do pokojové teploty a odchovnu používat pouze při 
prudkém poklesu teploty (např. přes noc).

6.7 Pokud stabilně odchováváte větší množství mláďat, doporučujeme používat několik odchoven, kdy každá
je nastavena na jinou teplotu a mláďata pak pouze přesunujete do chladnějších odchoven.

6.8 Doporučené hodnoty teploty pro odchovy exotů a dravců:    

 1. až 5. den 6. až 10. den   11. až 15. den 16. až 25. den  

 36°C (97°F) 33°C (91°F) 29.5°C (85°F) 27°C (80°F)

 Tyto teploty se ukázaly jako ideální pro správný růst a vývoj vyklubaných mláďat. Tyto teploty jsou nepatrně
           vyšší než teploty v přirozeném hnízdě. Pokud tedy přemisťujete do odchovny mláďata z hnízda, teplotu nas-
           tavte mírně nižší než je zde uvedeno. Předejdete tak teplotnímu šoku, který by mohla mláďata utrpět. Uvede-
           né teploty berte jako orientační. Vždy je nutno pečlivě sledovat chování mláďat a teplotu podle toho upravo-
           vat.

Příliš vysoké teploty mohou způsobit teplotní šok, dehydrataci, deformace nebo otoky pod kůží. Naopak příliš 
nízké teploty mohou snižovat chuť k jídlu a opozdit vývoj. Pozorováním chování mláděte můžete nejlépe určit
optimální teplotu. Podchlazená i přehřátá mláďata se budou hlasitě ozývat, při přehřátí budou těžce dýchat.
Při správné teplotě je mládě v klidu a obvykle je i potichu.

6.9 Odchovny TLC-40 Advance a TLC-50 Advance mají vestavěný zvukový alarm, který vás upozorní při 
překročení nebo nedosažení nastavené teploty. Nastavení alarmů - viz kapitola 5.

6.10 Vyklubaná mláďata jsou poměrně odolná vůči krátkodobému poklesu teploty, např. během krmení. Přesto
však mládě nevystavujte zbytečným tepelným šokům. Při krmení udržujte v místnosti dostatečně vysokou
teplotu, mládě nedržte ve studených rukách a ke krmení používejte ohřáté nástroje.
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7 Vlhkost a větrání 
Díky zvýšené teplotě uvnitř odchovny je zde také přirozeně nižší relativní vlhkost vzduchu (RH). Nízká vlhkost
může způsobit dehydrataci. Proto je v odchovně nádoba s vodou a odpařovací vložkou, která vlhkost zvyšuje.

7.1 Odchovna TLC má vlastní nádobku na vodu (viz obr. 1), která zvyšuje vlhkost v odchovně. Do nádobky
můžete nalít roztok desinfekce Brinsea (ředěný 1:100), který zabrání tvorbě a šíření nežádoucích bakterií. 
Doporučujeme dolévat nádobku denně, aby nedošlo k dehydrataci mláďat, obzvláště čerstvě vyklubaných.

 Relativní vlhkost v odchovně by se měla pohybovat mezi 45 a 55%. Vyvarujte se zbytečně vysoké vlhkosti,
           může pak dojít ke kondenzaci vody na stěnách odchovny.

7.2 Při plnění nádržky vodou nebo desinfekcí není nutné odchovnu otvírat. Použijte dodávanou nálevku 
(trychtýř), který nasadíte do otvoru v horní části odchovny. Nálevku do otvoru opatrně zasuňte a naplňte
nádržku vodou nebo desinfekcí. Nepolijte vrchní část odchovny a případně rozlitou vodu okamžitě otřete.

7.3 Pro zvětšení odpařovací plochy je v nádobce odpařovací vložka. Tuto vložku můžete ponechat v nádržce
(pokud požadujete vyšší vlhkost) nebo ji z nádržky vyjmout (pokud je vlhkost příliš vysoká). Udržujte
odpařovací vložku čistou a pravidelně ji desinfikujte nebo vyvařujte. Pokud nepoužíváte desinfekci, snadno
se v ní mohou usazovat nežádoucí bakterie.

7.4 Vlhkost vzduchu v odchovně můžete dále regulovat také větracími otvory ve dveřích. Pokud tyto otvory 
uzavřete, zabráníte přístupu čerstvého vzduchu a vlhkost uvnitř odchovny stoupne. Otvory můžete i zcela
uzavřít, protože přístup čerstvého vzduchu je zajištěn také přes filtr v horní části odchovny.

7.5 K odchovnám TLC Advance lze dokoupit externí modul pro regulaci vlhkosti. V případě připojení tohoto
modulu je do odchovny voda automaticky dávkována dle potřeby a vlhkost je tím udržována na požado-
vané výši. 

8 Nasazení mláďat 
 Jakmile je teplota a vlhkost uvnitř odchovny stabilizována a na požadované výši, můžete do odchovny
           umístit mláďata.

8.1 Pro čerstvě vyklubaná mláďata doporučujeme použití plastových misek, vystlaných papírovými utěrkami.
Mláďata přibližně stejného stáří můžete umístit do stejné misky. Pokud jsou mláďata příliš rozdílně stará,
raději je umístěte odděleně, mohou si vzájemně ublížit.

8.2 Pro větší mláďata a dospělé ptáky můžete papírové utěrky umístit přímo na dno odchovny. Odchovna je
vyrobena z hladkého plastu, který se snadno čistí.

8.3 Papírové utěrky vyměňujte pravidelně při každém krmení nebo 4x denně.

8.4 Dodržujte krmný režim a vždy dbejte na vysokou hygienu.

8.5 Pro správné proudění vzduchu pravidelně kontrolujte filtry a alespoň jedenkrát týdně je vysajte vysavačem.
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9 Vnitřní osvětlení
9.1 Odchovny TLC Advance mají jemné, vnitřní LED osvětlení, např. pro noční inspekci mláďat. LED diody

jsou energeticky úsporné a neovlivňují teplotu uvnitř odchovny. Nažloutlé zbarvení osvětlení neprodukuje
žádné UV světlo, které je obvyklé u „bílých“ LED diod.

9.2 LED diody se nacházejí na levé straně ventilátoru (model TLC 40) nebo na obou stranách ventilátoru (model
TLC 50).

9.3 Světlo se vypíná a zapíná tlačítkem OK.

LED dioda 
(pouze TLC 50)

LED dioda 
(TLC 40 a 
TLC 50)

10 Čištění   
DŮLEŽITÉ ! 

Před čištěním odchovnu vždy nejdříve odpojte ze zásuvky!!!

10.1 Po skončení používání odchovny vysypte všechny nečistoty ze dna odchovny a vytřete ji do sucha měkkou
utěrkou, namočenou v desinfekci. Prohlédněte všechny tři vzduchové filtry, omyjte je v teplé vodě a nechte
řádně vyschnout. Pokud jsou filtry poškozené, ihned je vyměňte za nové. Pokud opužíváte plastové misky,
řádně je vydesinfikujte. Z venku celou odchovnu otřete vlhkou utěrkou a nechte oschnout.

 Používejte pouze desinfekci, která je ředitelná vodou !!!

10.2 Po každém použití a před uskladněním vždy odchovnu řádně vyčistěte, vydesinfikujte a nechte oschnout.
Zabráníte tak poškození elektrických částí odchovny.

10.3 Pro snadnější čištění můžete z odchovny sejmout dveře, případně odmontovat celý spodní díl odchovny.

Náhradní vzduchové filtry, odpařovací vložky nebo desinfekci naleznete na našich stránkách www.lihne.cz
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11 Servis a kalibrace
11.1 Ačkoliv to není při běžné údržbě nutné, je možné celý horní kryt ovládání a topení sejmout a vysát topení

a ventilátor. Odpojte napájecí kabel. Vyjměte nádržku na vodu. Povolte 4 šroubky na vrchním, bílém 
plastovém krytu (nikoliv na šedém krytu ovládacího panelu !!!) a šroubky vytáhněte. Zároveň přidržujte
uvnitř odchovny ocelový kryt topení, jinak může spadnout a poškodit odchovnu !

11.2 Opatrně umístěte horní díl odchovny vzhůru nohama a sejměte ocelový kryt topení. Nyní můžete očistit
lopatky ventilátoru a topení. Nepoužívejte žádné tekuté přípravky a dávejte pozor na senzor (viz obr.) !!!

.

POZOR NA SENZOR !!!

Ventilátor můžete opatrně 
přizvednout a celý vyčistit.

Ventilátor je umístěný
na 4 nožičkách.

11.3 Po vyčištění topení a lopatek ventilátoru můžete ventilátor umístit zpět. Všechny 4 nožičky musí zapadnout
zpět do ocelového krytu topení.

11.4 POZOR - napájecí kabely LED diody ani ventilátoru se nesmějí dotýkat topení !!!

11.5 Nyní můžete umístit zpět ocelový kryt topení a dotáhnout ho opět 4 šroubky. 

11
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11.6 V případě potíží vždy nejdříve zkontrolujte napájecí kabel a pojistku v zadní části odchovny. Pojistku 
vždy zaměňujte pouze za pojistku se stejnými hodnotami.

11.7 Odchovnu můžete vrátit do továrního nastavení tím, že ji odpojíte ze zásuvky, stisknete tlačítko OK
a současně odchovnu zapnete zpět do zásuvky.

Pokud problémy s odchovnou přetrvávají, okamžitě nás kontaktujte.

11.8 Senzory teploty i vlhkosti jsou pečlivě kalibrovány při výrobě. Je možná jejich kalibrace uživatelem, ale toto
v žádném případě NEDOPORUČUJEME !

Pozor na levné analogové nebo digitální teploměry a vlhkoměry, které bývají nepřesné !

BRINSEA PRODUCTS POUŽÍVÁ PŘI VÝROBĚ VELMI PŘESNÉ PŘÍSTROJE DLE MEZINÁRODNÍCH
STANDARDŮ.

Kalibrační menu odemknete současným stisknutím všech 3 tlačítek a dále postupujte dle návodu na str. 13.

12 Technické údaje 

     TLC-40 Advance   TLC-50 Advance 

 Výška    470mm    550mm 
 Šířka    485mm    690mm 
 Hloubka    385mm    490mm 
 Vnitřní plocha   400x300mm    600x400mm
 Vnitřní objem   40 Litrů    100 Litrů 
 Hmotnost   6.7Kg    8.7Kg

 Spotřeba    85W průměrná, 150W max  100W průměrná, 150W max 

 El. napětí   230V 50Hz
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Kalibrační Menu

CAL TEMP 
OK    

CAL RH% 
OK    

RH CYCLE 
OK    

AMBIENT 
OK    

SAVE 
OK    

CANCEL 
OK    

T 30.0C 
OK  CAL! 

RH 28% 
OK  CAL! 

RHC 16s 
OK  -  + 

T 20.0C 
OK  -  + 

KALIBRACE TEPLOTY
Měřte 40mm nad středem podložky
a použijte průměrnou hodnotu.
Měřte několikrát na různých místech.

KALIBRACE VLHKOSTI.
Umístěte vlhkoměr uprostřed odchovny s
prázdnou nádržkou na vodu.

KALIBRACE DÉLKY INTERVALU
Pouze s externím čerpadlem pro automa-
tickou kontrolu vlhkosti.

KOMPENZACE OKOLNÍ TEPLOTY
Teplota okolí použitá v algoritmu. Tuto
hodnotu upravujte pouze v případě, že 
typická hodnota v místnosti kde se nachá-
zí odchovna je o více než 4 °C rozdílná.

HODNOTA používaná pro kalkulaci 
tepelné stervačnosti topného tělesa. Tuto
hodnotu upravujte pouze po konzultaci
s námi. 

BGHEAT 
OK    

BGH60% 
OK  -  + 

PŘIDEJTE HODNOTU

UBERTE HODNOTU

STISKNĚTE VŠECHNA 3 TLAČÍTKA SOUČASNĚ

VYBERTE CO KALIBRUJETE


	1 Introduction
	2 Quick Reference (please read relevant section for detail)
	3 Unpacking
	3.1 Please identify each part and check that they are all present and undamaged. If there are any parts damaged or missing please contact your retailer or Brinsea Products (at the address at the end of the document). 
	3.2 Note that if your brooder has been ordered with additional options (such as the Advance Humidity Pump) separate instructions and component lists apply. 
	3.3 Check also that the electrical supply matches the machine’s requirements (marked on the technical label next to the power inlet socket). 
	3.4 To register your new Brinsea product please visit www.brinsea.com and follow the link under Customer Service on the top navigation of the home page to qualify for your free 2 year guarantee. If you do not have access to the internet please call 1-888-667-7009.
	3.5 Go to www.Brinsea.com and register as a free member of the Brinsea Email Group to receive the latest news and information such as advance notice about new products, special offers, exclusive competitions and much more.

	4 Location and Assembly
	4.1 Your brooder will give best results in a room free from wide temperature variations and with generous ventilation – particularly if several incubators / brooders are running at the same time. Ensure that the room temperature cannot drop on a cold night.  Ideally thermostatically control the room at between 68 and 77°F (20 and 25°C). Never allow the room temperature to drop below 59°F (15°C) and ensure that the brooder cannot be exposed to direct sunlight.
	4.2 Assemble the cabinet using the tools and fasteners provided. Follow the diagrams. Do not over-tighten fasteners.
	4.3 The door is hinged at the left as supplied but may be reversed to provide better access if required. Fit the top hinge socket to the cabinet using the M5 x 16mm countersunk screws, M5 flat washers and M5 dome nuts.
	4.4 Place the door in the lower hinge and close the latch. Lower the top cabinet down onto the other parts.
	4.5 Fit the M4 x 30mm cap-headed screws, star washers and dome nuts into each set of holes around the edge of the cabinet. Tighten enough to prevent them spinning. This creates an air tight seal around the cabinet.
	Place the white evaporating block upright in the clear water pan. Open the door and lift the pan into position, it pushes up and across into two slots on the heater enclosure. The pad may need to be softened with a little water to help it flatten while the pan is fitted. The pan is located in this manner to help prevent accidental removal by animals.
	4.7 Your brooder is supplied with air filter media fitted at the air inlet (see fig 1) and at each end of the heater enclosure (see picture 9 above). For details of filter replacement see the Servicing section.
	4.8 Place the brooder on a scratch and moisture resistant surface. Worktop height is ideal.
	4.9 Connect the mains cable to the inlet. Ensure the connector is pushed fully home in its socket.
	4.10 The fan will start and the display will show the current temperature and humidity in the cabinet plus a "P" symbol to show power was interrupted.
	4.11 Allow the brooder to run for at least an hour to stabilise the temperature before making adjustments or introducing animals.

	5 Digital Control System
	5.1 NORMAL OPERATION – Temperature and relative humidity are continuously displayed. 
	The asterisk “*” adjacent to the temperature reading shows when the heater power is on. When warming the asterisk will be continuously on, once warmed up the asterisk will slowly flash as the heater is pulsed to maintain the correct temperature. When reducing the temperature setting the asterisk may go off, this is normal.
	5.2 POWER LOSS DISPLAY – If power has been interrupted due to a power cut (or when first switching on) a “P” is shown flashing in the corner of the display. Press the - or + button for 2 or more seconds to clear the indicator. If the reason for the power loss is not known check the power cable connections are secure.
	5.3 HIGH TEMPERATURE ALARM DISPLAY – If the measured temperature goes up by more than the figure in the ALARM HI screen, the alarm will sound immediately and “+T” will be displayed. Press OK to silence the alarm for 30 minutes.
	5.4 LOW TEMPERATURE ALARM DISPLAY – If the measured temperature goes down by more than the figure in the ALARM LO screen, after 30 minutes “-T” will be displayed and the alarm will sound. Press OK to silence the alarm for 30 minutes.
	5.5 CHANGING SETTINGS – The Main Menu allows the various settings to be modified and saved. All changes are retained in the event of a power cut.

	6 Temperature
	Stable and correct temperature is essential for good results. Adjust with care. 
	6.1 Note: your brooder may not be set to the correct temperature from the factory and the following procedure must be followed before introducing animals.
	6.2 As the brooder warms up and approaches its control setting the heater on asterisk “*” will change from continuously on to flashing. Allow the brooder to stabilise for at least an hour before adjusting the temperature. 
	6.3 Press the - and + buttons simultaneously to unlock the main menu. Press OK to select the temperature screen and adjust as necessary using the + and – buttons. Press OK to return to the Main Menu and then scroll down to Save. Press OK to save the changes. When reducing temperature the asterisk may go out while the brooder cools – this is normal.
	6.4 Refer to the digital temperature display to check temperature. The display shows the air temperature in increments of 0.1°.
	6.5 The Display can be switched to show all temperature settings in degrees Fahrenheit. Press the - and + buttons simultaneously to unlock the main menu. Scroll to the C/F option and press OK to select the C/F display screen. Press the + button to select °F or the – button to select °C. Press OK to return to the Main Menu and then scroll down to Save. Press OK to save the changes.
	6.6 TEMPERATURE GUIDELINES FOR BROODING HATCHLING CHICKS. As a general rule a newly hatched chick will need a brooder temperature a little lower than incubation temperature, about 95-97°F (35-36°C) and the temperature can be reduced progressively at about 1°F (0.5°C) per day until it is fully feathered or no longer requires supplementary heat.  In warm ambient conditions this will be sooner than in cold climates. When brooding temperatures are just above room temperature the asterisk heater indicator may go out (indicating that no heat is being applied). This indicates that the birds are ready to be moved to a nursery cage. If room temperature then drops (e.g. at night) then the birds can be kept warm by replacing them into the TLC brooder.
	6.7 Where there is to be a continuous throughput of birds of differing stages of development, several TLC brooders can be set to different temperatures and the birds moved to cooler units as they grow.
	6.8 The Recommended staged temperature settings for most parrots and falcons:   
	 Days 1 to 5 Days 6 to 10   Days 11 to 15 Days 16 to 25 
	 97°F (36°C) 91°F (33°C) 85°F (29.5°C) 80°F (27°C)
	 These temperatures have been found to promote optimal health and growth from newly hatched chicks  and are a little higher than may be found in nests.  Where birds are taken from a nest after more than a  few days, the temperature setting will usually need to be a few degrees lower to prevent heat stress. The  recommendations above are for guidance only, always observe the chick’s behaviour (see below) to  verify setting. 
	6.9 The TLC-40 Advance and TLC-50 Advance have a built-in temperature alarm which warns of high or low temperatures. See section 5 for details.
	6.10 Developing chicks are fairly tolerant of short-term temperature drops but care should be taken about cooling that occurs during feeding or inspection.  Keep the room warm, hold the bird in a cloth to prevent chilling from cold hands and use warmed feeding utensils.

	7 Humidity and Ventilation
	7.1 Your TLC brooder is fitted with a water reservoir (see fig.1) which humidifies air as it is drawn into the heater enclosure. Use a solution of Brinsea Incubation Disinfectant (1part concentrate to 100 parts water) in the water reservoir (pan) to inhibit bacterial build-up. It is recommended that the reservoir is topped up with solution daily to reduce dehydration. This can be a particular problem with chick(s).
	 Relative humidity of between 45 and 55% RH is adequate for brooding. Avoid very high levels as  condensation may form on cooler surfaces.
	7.2 The brooder and its occupants need not be disturbed to fill the water pan. Use the funnel provided to pour water through the water fill point in the top of the brooder (see fig. 1) directly onto the evaporating block and into the water pan. Push the funnel down gently into the hole to make sure the water pours directly in. Clean up any spilled water from the top of the brooder immediately.
	7.3 To further increase humidity levels within the brooder the water reservoir is fitted with an evaporating block of absorbent paper mesh as standard. This block may be set across the water pan (instead of upright) or removed entirely to give lower humidity levels. The block can provide a breeding ground for bacteria. In addition to the use of Brinsea Incubation Disinfectant concentrate in the water, it is recommended that the block is replaced every 2 months of use.
	7.4 An adjustable vent is fitted to the door of the brooder which may be opened or closed to give greater control of humidity (close vent to increase) and fresh air flow. The vent may be fully closed as fixed ventilation is also provided.
	7.5 The Brinsea Advance Humidity Pump is available as an option for the TLC Advance brooder. The brooder digital control system not only reads the humidity in the brooder but it provides a control signal to operate the water pump and accurately maintain the humidity level at the desired level.

	8 Introducing Young Birds
	8.1 For newly hatched chicks use small plastic tubs such as ice-cream or butter / spread containers lined with paper towel. Young birds of similar age and size can be placed together and benefit from the warmth and comfort.  If disparity in size is too great the smaller animal is at risk of being crushed or smothered. 
	8.2 For larger chicks and adult birds line the base of the TLC brooder with paper towelling and place the bird(s) directly on this.  The brooder cabinet material is smooth and designed to be easy to clean.
	8.3 Change paper towel at each feed or at least four times a day.
	8.4 Follow feeding regimes recommended for your species ensuring the highest standards of hygiene at all times.
	8.5 In order to maintain maximum air-flow the air-flow filters should be checked once a week for dust or down, and cleaned if necessary.

	9 Internal Lighting
	9.1 The TLC Advance brooders are equipped with gentle, internal LED lighting for night-time inspection of animals and birds. The LED lamps are energy efficient, do not affect temperature and would not normally require replacement. Amber colour LED's do not produce UV light often associated with "white" LED's.
	9.2 The LED lights are located to the left of the fan diffuser in the TLC-40 size model and on both sides of the fan diffuser on the larger TLC-50 model.
	9.3 The lights may be switched on and off by pressing the OK button. This has a toggle action.

	10 Cleaning Up  
	IMPORTANT:
	DISCONNECT THE BROODER FROM THE MAINS POWER SUPPLY DURING CLEANING. RISK OF ELECTRIC SHOCK! ENSURE THAT ALL ELECTRICAL PARTS ARE KEPT DRY.
	10.1 Following each brood in your TLC brooder remove all debris from the floor. Wipe all internal surfaces with a soft cloth soaked in 100:1 Brinsea Incubation Disinfectant solution. Filters should be inspected on a weekly basis and be cleaned if necessary.  Remove all three filters and gently hand wash in warm water then allow them to dry before use. Filters need replacing every six months. Immerse and soak any nest tubs in disinfectant solution. The exterior of the TLC brooders may be cleaned with a damp cloth.
	 USE WATER BASED DISINFECTANTS ONLY WHEN CLEANING
	10.2 Always clean the TLC brooder before storage and ensure that the unit is totally dry inside and out or damage may occur to the components.
	10.3 For deeper cleaning the base of the cabinet and the door may be removed by releasing the fasteners. See section 4 for assembly guide. The cabinet base and the door may be wet-cleaned with mild detergent and then disinfected with water based disinfectant solution such as Brinsea Incubation Disinfectant.

	11 Servicing and Calibration
	11.1 Although it is not regarded as necessary for routine cleaning, the heater enclosure may be safely removed to allow the heater and fan to be dusted. Disconnect the power lead. Remove the water pan. Loosen the 4 cap-head screws (on top of the white plastic cabinet, not the grey control box) as shown and then finally remove each one while supporting the metal enclosure inside. The metal enclosure will fall if not held and may damage the brooder.
	11.2 Carefully place the brooder on its top and then lift out the metal heater enclosure. The fan assembly may then be hinged over toward the front of the machine so that the heating element and fan blades may be dusted with a soft brush. USE NO LIQUIDS. DO NOT DISTURB THE TEMPERATURE SENSOR.
	11.3 Once the heater area has been dusted the fan assembly must be relocated by ensuring the 4 pegs on the clear moulding fit into the corresponding holes in the metal base plate.
	11.4 ENSURE THE FAN / LED WIRES ARE NOT TOUCHING THE HEATING ELEMENT
	11.5 Replace the metal cover so that the water pan slots are at the correct end. Hold the cover in place and fit the 4 cap-head screws. Do not over-tighten.
	11.6 In case of failure first check that the mains power supply is working and that the mains cable connector is fully engaged in the socket at the rear of the control housing. Check the fuse in the mains inlet on the rear of the control housing. Replace with a fuse of the same type and rating if necessary.
	11.7 The digital control system may be reset to the original factory defaults by connecting the power supply while holding the OK button.
	If the problem persists contact your distributor or Brinsea Products Service Dept. 
	11.8 The digital temperature and humidity display is individually calibrated during manufacture but may be re-calibrated if required. To ensure optimal performance return the brooder to Brinsea Products Service dept. for re-calibration every two years. It is not recommended that this procedure is carried out by the user.
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