
PRODUKTBESKRIVELSE

I de store industrirugemaskiner har man gennem mange år brugt mikroprocesser styret 
regulering, hvilket giver den højeste nøjagtighed. 

Denne rugemaskine ”EURO-LUX” har installeret en professionel mikroprocessor, der styrer 
følgende:

- Temperatur

- Luftfugtighed

- Vendetid

- Venderytme

- Afkøling

- Afkølingsrytme

Rugemaskinen er specielt fremstillet til professionelt at udruge pryd- og racefjerkræ.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

America A/S
7700 Thisted

TEKNISKE DATA

Højde: 69 cm.

Bredde: 53 cm.

Dybde: 55 cm.

Vægt: ca. 38 kg.

Strøm: 230 V / 50 HZ

Strømforbrug ca. (KW) pr. 24 timer: 0,9



TÆND – SLUK

Tilslut rugemaskinen til stikkontakten og tryk på EIN/AUS.

I displayet vises nu temperaturen og varmelegeme samt ventilator kører. Rugemaskinen er 
nu i funktion. De forskellige styringsfunktioner kan nu ændres i displayet. Disse beskrives 
nærmere senere i brugsanvisningen.

BEMÆRK: Når displayet lyser konstant er varmelegemet slået fra.

Når displayet blinker er varmelegemet tændt.

Tastes EIN/AUS igen slukkes rugemaskinen.

INDVENDIG BELYSNING

Tryk på tasten ”S”.

Den indvendige belysning tændes og slukkes automatisk efter et minut.

BEMÆRK: Lyset slukkes automatisk for ikke at påvirke
temperaturen.

Ønskes en kortere tid med belysning trykkes ”S”, og lyset går straks ud.



PROGRAMMERING

Grundlæggende fastlægges værdierne ved hjælp af piletasterne.

I den venstre lystavle vises, hvilken aktuel værdi der vises i displayet.

Grundindstillingen i displayet er temperaturen.

Ved at bruge tasterne pil op og pil ned kan man bladre i menuen i den venstre lystavle 
mellem:

l TEMPERATUR l FUGTIGHEDSPROCENT
l VENDETID l VENDERYTME
l AFKØLINGSTID l AFKØLINGSRYTME

Eksempel: Ønsker man at ændre fugtigheden trykkes ”F” når der er lys udfor Fugtighed. 
Derefter kan man ændre værdien op eller ned med piletasterne.

Når den ønskede værdi står i displayet skal man bekræfte denne ved at trykke på tasten ”S”. 
Indtastningen bekræftes ved at følgende vises et kort øjeblik: ”SSS”.

Afslut med at trykke på ”F” og rugemaskinen vil derefter arbejde efter de nyindtastede 
værdier.

l Temperatur  l Fugtighed

l Vendetid      l Venderytme

l Afkøling      l Afkølingsrytme
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SPECIELT OM VENDERYTME/TID

Værdien 120 betyder at rugeæggene vendes hver anden time.

Vendetiden er angivet i minutter.

SPECIELT OM AFKØLINGSRYTME/TID

Afkølingstid = 12: Æggene afkøles 2 gange dagligt.

Afkølingstid = 24: Æggene afkøles 1 gang dagligt.

BEMÆRK: Afkølingstid skal indstilles ellers afkøles
æggene ikke. Afkølingstiden anbefales til
20-30 minutter.

ALARM

Rugemaskinen er udstyret med dobbelt sikkerhed samt alarm. Hvis rugemaskinen, pga. en 
teknisk fejl eller anden påvirkning (f.eks. solpåvirkning), pludselig hæver temperaturen med 
mere end 0,5 grader Celsius går alarmen automatisk i gang.

Alarmen vises i displayet ved at blinke regelmæssigt. Derudover høres en alarmtone.

Hvis alarmen går i gang vil alle varmesystemer automatisk slå fra. Herefter afkøles maskinen 
til den indtastede temperatur og kører normalt videre.

Alarmtonen og det blinkende display forbliver. Dette slukkes ved at trykke EIN/AUS to 
gange.

BEMÆRK:

Alarmen kan udløses, hvis døren til rugemaskinen står åben for længe. Dette skyldes at 
temperatur- og fugtighedssensoren modtager falske værdier. Efter døren lukkes vil 
temperaturen i rugemaskinen derfor være for høj og alarmen udløses. For at undgå dette 
kan man evt. trykke EIN/AUS før døren åbnes.



VIGTIG INFORMATION

u Når rugemaskinen slukkes går der min. 10 minutter før varmelegemet er afkølet.
u HUSK at rengøre og desinficere rugemaskinen grundigt mellem hver rugning.
u Efter man har desinficeret rugemaskinen anbefales det at lade døren stå åbent for at 

udlufte maskinen. Lad den stå et par dage før den igen fyldes med æg.
u Ønsker man at rengøre/desinficere under låget, løsnes de to skruer i siden og låget kan 

løftes af.

Det anbefales i øvrigt at gennemlæse vedlagte rugeanvisning for flad- og trærugemaskiner 
før man starter med udrugningen.

Skulle De ønske yderligere informationer, er De velkommen til at kontakte America A/S på 
telefon 9792 0122.


