
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Návod k inkubátoru TERAECHIS 
STANDARD 
 
Technické parametry:  
- rozměry (vnější) 36 x 40 x 33 cm (š x v x h)  
- 100 W topné těleso s termostatem 
- otevírání a regulace z předu 
- tříplášťové provedení (sklo, polystyren, sklo) 
- přesnost inkubační teploty na 0,5 °C 
- objem vnitřního užitkového inkubačního prostoru - 24 l 
- inkubační nádoby: 3 x velká dóza (28 x 6 x 18 cm),  
  15 x malá dóza (10 x 7 x 5 cm) 
- vyzkoušená inkubace až 6 standardních snůšek užovek  
  Pantherophis guttatus a 90 vajec Eublepharis macularius 
- doplňování vody do inkubátoru 1x za 21 dnů 

 
Návod k použití:  
Inkubátor umístěte na suché místo na měkkou a rovnou podložku. Nejlépe je inkubátor umístit do místnosti, kde nekolísá výrazně teplota. 
Zkontrolujte, zda inkubátor není poškozený – zejména prasklé sklo pláště či topného tělesa. Vyjměte inkubační dózy a naplňte je dle potřeby 
inkubačním substrátem. Inkubační dózy nemají větrací otvory, neboť nejsou potřebné. Do spodní části inkubátoru nalijte vodu (nejlépe 
destilovanou) do úrovně asi 1 cm pod horní hranu přední přepážky inkubátoru. Voda v inkubátoru musí být vždy, pokud je inkubátor připojen do 
elektrické sítě!!! Pokud tomu tak nebude, pak topné těleso může prasknout a bude nenávratně poškozené (v tomto případě se na něj nevztahuje 
záruka). Po úplné naplnění vodou vydrží inkubátor bez dalšího dolívání vody až 21 dnů. Doporučujeme však alespoň jednou týdně celý inkubátor 
a hlavně stav vody v něm zkontrolovat. Na topném tělese nastavte regulátorem teplotu, která se vám ukáže na číselnici na tělese. Topné těleso 
ponořte do vody. Zapojte inkubátor do elektrické sítě a nechte alespoň 24 hodin zapojený. Po této době zkontrolujte teplotu na rtuťovém 
teploměru. Pokud teplota nastavená na topném tělese neodpovídá teplotě na teploměru (může se stát špatnou kalibrací, není vada topného 
tělesa), pak nastavte teplotu nižší či vyšší na topném tělese, dokud nebude rtuťový teploměr ukazovat vámi požadovanou teplotu. Pokud teplota 
odpovídá vámi požadované t., pak můžete začít s inkubací. Vlhkost regulujete navlhčením substrátu v dózách. Vlhkost v prostoru inkubátoru je 
téměř 100 %.  
 
Doporučené inkubační substráty: perlit (Agroperlit), vermiculit, rašeliník. 
Záruční doba: 6 měsíců ode dne prodeje, záruka je možná pouze 
s tímto dokladem. 
 
Výrobce a servis: Teraechis – Tomáš Mazuch, Brožíkova 427,                             
Pardubice 530 09. Tel. 604505766, E-mail: teraechis@teraechis.cz,                Datum prodeje: 
www.teraechis.cz.                           
Vyrobeno v České republice.  
 
 


