
VEJLEDNING

KUMO KYLLINGEMODER

TILLYKKE med Deres nye KUMO Kyllingemoder. Læs denne vejledning før De tager kyllingemoderen i brug. 
Vi ønsker Dem held og lykke med de nye kyllinger.

Monterings af benene:

Benene har en top (rund) og 
en bund (flad med gummipakning). 

Monter de fire ben i hvert hjørne ved at 
trykke låsen ind og give slip når benet har
den ønskede højde.

Sikrer Dem at alle fire ben er indstillet til
samme højde.

Højde på benene:

HUSK, at denne varmeplade ikke er ligesom en varmelampe, som bliver meget varm og stråler varmen ned 
på kyllinger. Varmen på denne varmeplade er jævn fordelt over hele pladen og kun på undersiden. 

Det er vigtigt, at kyllinger kan røre ved pladen, specielt når de er helt nyklækkede. Derfor er højdejustering 
meget vigtigt. En kylling er godt tilpas når den ligger afslappet og ikke pipper.

Den korrekte højde er højden på kyllingernes ryg. Højden skal justeres minimum 1 gang om ugen, mens 
kyllingerne vokser. MINIMUM HØJDE OVER STRØELSEN ER 3 CM.

Hvordan ved jeg højden på kyllingemoderen er korrekt?

Korrekt højde indstillet: Kyllingerne ligger under pladen og nogle står op. De virker tilpasse og pipper ikke. 
Nogle gange går de væk fra varmepladen.

For højt indstillet: Kyllingerne stå op og går ikke væk fra varmepladen. De pipper meget.

For lavt indstillet: Kyllinger går ikke under varmepladen da der er for varmt. Kyllingerne går ikke under 
varmepladen, da den er indstillet for lavt til de kan være der.



Misforståelser: 

Nogle tror det er nødvendigt at tjekke temperaturen under en varmeplade med et termometer. Dette er 
ikke korrekt og ikke nødvendigt. 

Kyllingernes opførsel viser og de er tilpasse eller ej. HUSK ofte at tjekke kyllingernes tilstand.

Rengøring:

Efter brug kan varmepladen rengøres med en fugtig klud. Hvis nødvendigt, skrabes det værste skidt væk 
første med en skraber. VIGTIGT, varmepladen må ikke rengøres under vand.

Sikkerhed

Varmepladen er udstyret med 2 sikkerhedsfunktioner. En 0,5 Amp sikring samt en 120 grader Celsius 
smeltesikring.

Tekniske specifikationer:

Se label på undersiden af varmepladen, eller kartonen.

VIGTIGT

Brug aldrig kyllingemoderen til andre formål end den er tiltænkt. 

Kyllingemoderen skal altid være minimum 3 cm. over strøelsen.

Kyllingemoderen skal altid anvendes horisontalt.

Enhver brug af kyllingemoderen, hvor den er åbnet eller brug på anden vis, som ikke er beskrevet i denne 
vejledning, medfører at garantien samt producentens ansvar forsvinder.


