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INSTRUCȚIUNI 
pentru incubatoarele MS-180/ MS-240 / MS-300 

 
 

 
 Acest incubator este unul dintre cele mai bune și mai performante incubatoare 

existente la moment pe piață, fiind complet automat. Tot ce aveți de făcut este să urmăriți nivelul 

apei în incubator,  iar atunci cînd alarma va emite semnale să știți că este timpul să adaugati 

puțină apă. Incubatorul este perfect pentru incubarea ouălelor de pui, rață, gâscă, prepeliță, etc.,  

îndeplinind cu succes toate funcțiile sale. 

 
Verificarea la prima pornire; 

1.1. Conectați mecanismul de întoarcere a ouălelor (grătarul cu motor de întoarcere) la 
controlerul incubatorului. 
1.2. Conectați cablul electric la controlerul incubatorului. 
1.3. Conectați incubatorul la sursa de energie electrică. 
1.4. Apăsați pe butonul de pornire. 
1.5. Veți auzi sunetul semnalului de alarmă al temperaturei sau al umidității scăzute. 
1.6. Faceți clik pe butonul DOWN   pentru a opri semnalul. 
1.7. Deschideți incubatorul și turnati apă în vasul pentru apă de pe fundul incubatorului,  pentru 
a mentine umiditatea. 
1.8. Lasați incubatorul pornit timp de 2 ore pentru a verifica dacă totul este în ordine precum și 
verificarea sistemului de întoarcere automată. 
 
 

I. Date tehnice: 
1. Limite de temperatură:  0-99℃; 
2. Precizie de măsurare a temperaturii:  ±0.1℃; 
3. Limite de umiditate:  0-99%RH; 
4. Precizie de masurare a umidității: ±1%RH; 
5. Numărul de întoarceri: maximum de 999 ori; 
6. Ciclul de întoarcere: 0-999 minute (din fabrică - 90 minute); 
7. Durata de întoarcere: 0-999 secunde (din fabrică - 13 secunde); 
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II. Condiţii de lucru: 

1. Tensiunea: AC220V sau DC12V, Frecvenţa 50 Hz 
2. Umiditatea relativă: nu mai mult de 65%  
3. Temperatura medie de lucru: +15 ℃  - + 30 ℃ 

 
Moduri prestabilite: 

Setările sunt prevăzute pentru 5 tipuri de ouă: pui, rață, gâscă și porumbel. 
Operațiunea se face după cum urmează: țineți apăsată tasta „Mod” și NU ELIBERAŢI (timp de 
aproximativ 8 secunde). Pentru a selecta alte tipuri, cum ar fi rața, gâscă și porumbel, repetăm 
procedura. 

Dacă este selectat unul dintre cele patru moduri, pui, rață, gâscă și porumbel, parametrii 
interni nu pot fi modificați în timpul procesului de eclozare. 

 
Parametrii de incubare a modului de lucru “Găina”(chicken) 

Zilele de incubare 1-6 zile 7-12 zile 13-18 zile 19 zile şi mai 
multe 

Parametri de 
temperatură 

38.0 °C 37.8 °C 37.6 °C 37.2 °C 

Parametri de 
umiditate 

60%RH 55%RH 60%RH 65%RH 

Parametrii de 
ventilaţie 

120 (30) 120 (30) 120 (30) 120 (30) 

Parametri de 
întoarcere a 

ouălelor 

90min. (14 sec.) 90min. (14sec.) 90min. (14sec.) Nu întoarceţi 

 
 
 

Parametrii de incubare a modului de lucru “Raţă”(duck) 
Zilele de incubare 1 zi 2-3 zile 4-20 zile 21-25 zile 26 zile şi mai 

multe 

Parametri de 
temperatură 

38.3 °C 38.0 °C 37.8 °C 37.5 °C 37.2 °C 

Parametri de 
umiditate 

60%RH 60%RH 55%RH 65%RH 70%RH 

Parametrii de 
ventilaţie 

120 (30) 120 (30) 120 (30) 120 (30) 120 (30) 

Parametri de 
întoarcere a 

ouălelor 

90min.(16s
ec.) 

90min.(16sec.) 90min. 
(16sec.) 

90min. 
(16sec.) 

Nu întoarceţi 

 
 

Parametrii de incubare a modului de lucru “Gîscă”(goose) 

Zilele de 
incubare 

1 zi 2 zile 3 zile 4-21 zile 22-28 zile 29 zile şi 
mai 

multe 
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Parametri de 
temperatură 

38.5 °C 38.3 °C 38.0 °C 37.8 °C 37.5 °C 37.0 °C 

Parametri de 
umiditate 

65%RH 65% 
RH 

65% 
RH 

55%RH 60%RH 75%RH 

Parametrii 
de ventilaţie 

120 (30) 120 (30) 120 (30) 120 (30) 120 (30) 120 (30) 

Parametri de 
întoarcere a 

ouălelor 

90min. 
(18sec.

） 

90min. 

(18sec.） 

90min. 

(18sec.） 

90min. 

(18sec.） 

90min. 

（18sec.） 

Nu 
întoarceţi 

 
Parametrii de incubare a modului de lucru “Prepeliţă/ Porumbei”(dove/pigeon) 

Zilele de 
incubare 

1-2 
zile 

3-5 zile 6-9 zile 10-11 zile 12-15 zile 16 zile 
şi mai 
multe 

Parametri de 
temperatură 

38.2 
°C 

38.0 °C 37.8 °C 37.5 °C 37.2 °C 37.0 °C 

Parametri de 
umiditate 

60%R
H 

55% 
RH 

60% 
RH 

60%RH 65%RH 70%RH 

Parametrii 
de ventilaţie 

120 
(30) 

120 (30) 120 (30) 120 (30) 120 (30) 120 
(30) 

Parametri de 
întoarcere a 

ouălelor 

Nu 
întoar

ceţi 

90min 

（8sec.） 

90min 

（8sec.) 

90min. 

（8sec.） 

90min 

（8sec.） 

Nu 
întoarc

eţi 

 
Parametrii de incubare a modului de lucru “Fazan”(pheasant) – Setare Manuală 

Zilele de 
incubare 

1-7 zile 8-14 zile 15-21 zile 22 zile şi mai 
multe 

Parametri de 
temperatură 

38.2 °C 38.0 °C 37.8 °C 37.6 °C 

Parametri de 
umiditate 

60%RH 55%RH 60%RH 75%RH 

     

Parametri de 
întoarcere a 

ouălelor 

Nu întoarceţi 90min. （13sec.

） 

90min. （13sec.

） 

Nu întoarceţi 

 
1 ATENȚIE: Acești parametri sânt cu titlul de recomandare. Dacă dvs. utilizați alți parametri de 
incubare pentru un anumit tip de ouă, setați după parametrii dvs. Incubatorul. 

 

III. Setările Incubatorului 

1. Setările de temperatură şi umiditate: 

    Utilizatorul poate seta temperatura şi umiditatea dorită pentru incubare personalizată, precum 

şi alte setări. Pentru setarea temperaturii, apăsaţi butonul TEMPERATURE şi apoi cu butoanele 

DOWN şi UP setaţi temperatura dorită (37.8 °C din fabrica), după care apăsaţi încă odată butonul 

TEMPERATURE pentru a salva setarile. Pentru setarea umidităţii apăsăm pe butonul HUMIDITY 
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şi la fel cu butoanele DOWN şi UP setaţi umiditatea dorită (60 % din fabrica), după care apăsaţi 

din nou butonul HUMIDITY. 

 

2. Setarile de întoarcere 

    Ţineţi apăsat pe butonul TURN  aproximativ 8 secunde până cand se va afisa “F1” pe ecran. 

Pentru a schimba intervalul de timp folosim butoanele DOWN şi UP. Pentru a salva setările 

apăsam pe butonul TURN  

 
 
 

No. Numele parametrului Cod Descriere Valoarea 
din fabrica 

1.  Ciclul de întoarcere F1 Interval de întoarcere 90 minute 

2.  Timpul de întoarcere F2 Timpul efectiv al operaţiunii de 
întoarcere 

20 secunde 

3.  Zile de eclozare F3 Ne arată câte zile au trecut de la 
începutul incubării. 

1 

4.  Ciclu de ventilare F4 Intervalul de ventilare 120 minute 

5.  Timpul de ventilare F5 Timpul efectiv al operaţiunii de 
întoarcere 

30 secunde 

 

3. Setări pentru alarmă ( în general nu se folosesc ) 
a. Setări de alarmă pentru temperatură 

Ţineţi apăsat pe butonul TEMPERATURE  aproximativ 8 secunde până când pe ecran se va 

afisa codul de parametru P1. Ca să modificăm acest parametru folosim butoanele UP şi 

DOWN. Pentru a salva aceste setări mai apăsăm odată pe butonul TEMPERATURE  . 

 

No. Numele parametrului Cod Descriere Valoarea 
din 
fabrica 

1.  Alarmă pentru 
temperatura ridicată 

P1 Cand temperatura trece de valoarea 
setata, va porni alarma. 

38.8°C 

2.  Limita superioară P2 Limita superioară a temperaturii 37.8°C 

3.  Limita inferioară P3 Limita inferioară a temperaturii 37.7°C 

4.  Alarmă pentru 
temperatura scazută 

P4 Cand temperatura scade sub 
valoarea setata, va porni alarma. 

36.5°C 

5.  Calibrarea temperaturii J1 Calibrarea la termometrele standard 0.0°C 

 
b. Setări de alarmă pentru umiditate. 

Ţineţi apăsat pe butonul HUMIDITY  aproximativ 8 secunde până când pe ecran se va afisa 

codul de parametru H1. Ca să modificăm acest parametru folosim butoanele UP şi DOWN. 

Pentru a salva aceste setări mai apăsăm odată pe butonul HUMIDITY  . 
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No. Numele parametrului Cod Descriere Valoarea 
din 

fabrica 

1.  Alarmă pentru 
umiditate ridicată 

H1 Cand umiditatea trece de valoarea 
setata, va porni alarma. 

85%RH 

2.  Alarmă pentru 
umiditate scazută 

H2 Cand umiditatea scade sub valoarea 
setata, va porni alarma. 

30%RH 

3.  Calibrarea umidităţii J2 Calibrarea la termometrele standard 0.0%RH 

 

4. Resetarea incubatorului 
     Pentru a reseta sistemul şi a reveni la setările din fabrică apăsaţi butonul DOWN timp de 5-10 
sec. pînă se va auzi un beep (se recomanda a face acest lucru dupa fiecare incubare). 
Setările din fabrică: 
-Temperatură: 37.8°C; 
-Umiditate: 60%RH; 
-Ciclu de întoarcere: 90 minute; 
-Timpul de întoarcere: 14 secunde; 
-Ciclu de ventilaţie: 120 minute; 
-Timpul de ventilţie: 30 secunde.  
 

5. Întoarcerea manuală şi lumina. 
a. Pentru a întoarce ouăle manual ţineţi apăsat pe butonul UP. Aceasta operaţiune se face 

deobicei pentru a verifica dacă motoraşul este funcţional. Sensul de întoarcere este 
prestabilit şi nu se poate schimba. 

b. Apăsaţi butonul LIGHT pentru a aprinde lumina în incubator. 

 
 
 

ATENŢIE:  

 Vasul pentru apă trebuie permanent să fie plin,  lipsa apei  în vas va duce la pierderea 
totală  a randamentului  de eclozare. În vas apa se adaugă călduţă, aproximativ  1 litru 
la 2-3 zile; Apa se adauga prin exteriorul incubatorului cu ajutorul furtunului racordat la 
vas sau prin interiorul acestuia. (nu se pune problema unui unui şoc termic, incubatorul 
se stabilizează în 2-3 minute) 

 Ventilatorul din interiorul incubatorului trebuie să fie permanent conectat pe perioada 
de incubare, deconectarea ventilatorului în timpul acestei perioade duce la pierderea 
randamentului de eclozare şi la defectarea lui precum şi a părţilor aferente lui; 

 Tensiunea de lucru a incubatorului este AC220V sau DC12V, orice alte abateri pot duce 
la defectări ale sistemului de lucru; Când incubatorul este conectat simultan la ambele 
tensiuni prioritara este ce 

 

 

 


