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1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1. 1. Ця інструкція з експлуатації містить основні відомості про будову

та експлуатацію овоскопа ОВ�1�60Д і є документом, що засвідчує
гарантовані виробником основні параметри овоскопа. Овоскоп –
побутовий прилад, призначений для візуальної перевірки якості
інкубаційних яєць, використовуваних у побутовому інкубаторі
«Квочка», для контролю якості харчових яєць і рекомендується ви�
користовувати в області лабораторно�діагностичних досліджень.

1. 2. Овоскоп повинен експлуатуватися в нормальних кліматичних умо�
вах при температурі навколишнього повітря від +10 до + 35 ° С.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Напруга живлення змінного струму, В .............................................  220
Частота мережі, Гц ................................................................................ 50
Споживана потужність, Вт 1�2

Габаритні розміри:
довжина, мм, не більше .............................................................. 130
ширина, мм, не більше ................................................................. 52
висота, мм, не більше ................................................................... 55

Маса в упаковці, кг, не більше ............................................................ 0,2

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ
Овоскоп, шт. ........................................................................................... 1
Інструкція з експлуатації, шт. ................................................................ 1
Коробка пакувальна, шт. ........................................................................ 1

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
4. 1. Уважно ознайомтеся і дотримуйтеся вимог інструкції з експлуатації.
4. 2. Не тягніть за шнур при відключенні овоскопа від мережі живлення.
4. 3. Цей прилад не призначений для користування особами (врахову�

ючи малолітніх дітей) зі зменшеними фізичними або розумовими
психічними можливостями чи браком досвіду та знань за винят�
ком безпосередньої присутності уповноваженого наглядового пер�
соналу або особи, відповідальної за їхню безпеку, що надають не�
обхідні інструкції щодо користування приладом.
Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу
з метою забезпечення того, щоб вони не вдавалися до гри з приладом.

4. 4. Після перебування на холоді (при температурі нижче 0° С) овоскоп
необхідно витримати при кімнатній температурі не менше двох го�
дин перед включенням в електромережу.

УКР
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5. СКЛАДОВІ ВИРОБУ
5. 1. Овоскоп складається з основи 1, ложементу 2 для укладання яєць

(мал.1). Джерелом світла виступають світлодіоди. Шнур живлення
3 введений в нижню частину основи 1 .

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
6. 1. Вийміть овоскоп з пакувальної коробки.
6. 2. Встановіть овоскоп на горизонтальну тверду поверхню, вставте

вилку шнура живлення в розетку 220 В.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ
7. 1. Перегляд яєць за допомогою овоскопа ОВ�1�60Д можна здійсню�

вати двома способами:
– шляхом установки овоскопа горизонтально, з укладанням яєць
поштучно на ложемент 2 (до закладки в інкубатор);
– безпосередньо в інкубаторі, просвічуючи по черзі яйця овоско�
пом зверху під кутом.
Перегляд яєць рекомендується робити в затемненому приміщенні.
До перегляду яєць на овоскопі перевірте візуально чистоту і ЦІЛІ�
СНІСТЬ шкаралупи. Шкаралупа яєць повинна бути однорідною,
гладкою і чистою, правильної форми. Для інкубації не допускайте
використання яєць з тріщинами шкаралупи, з тонкою шкаралупою,
з вапняними наростами, з шорсткою і зморшкуватою шкаралупою,
а також дуже дрібні і сильно забруднені яйця.

7. 2. Просвічуванням на овоскопі можна перевіряти:
7. 2. 1. Яйця до закладки в інкубатор.
В інкубаційних яйцях жовток повинен бути малорухливим і знахо�
дитися в центрі яйця, а повітряна камера в тупому кінці.

Для інкубації не допускайте використання яєць:
–  Зі зміщеною, рухливою, блукаючою або відсутньою повітряною

камерою;
– Двожовткові;
– З кров’яними та іншими включеннями на поверхні жовтка або

в білку;
– З плямами під шкаралупою;
– Вміст яких зіпсований під впливом цвілевих грибків і гнильних

бактерій;
– З одноманітним рудуватим забарвленням вмісту;
– З присохлим до шкаралупи жовтком;
– З різким неприємним запахом.
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Терміни перегляду яєць на овоскопі,
Птахи від початку інкубації, в добі

перший другий третій
Кури:

  яєчні 6,5 10,5 18,0
  м’ясо�яєчні та м’ясні 7,0 11,0 18,5

Качки і індички:
  легких порід і кросів 8,0 13,0 24,0
  важких порід і кросів 8,5 13,5 24,5

Качки мускусні 10,0 17,0 30,0
Гуси:

  легких порід 9,0 14,0 27,5
  важких порід 10,0 15,0 28,5

7. 2. 2.Яйця під час інкубації.
Під час інкубації яйця проглядаються на овоскопі з метою контролю

розвитку ембріонів яйця.

• При першому перегляді (мал. 2) на овоскопі добре розвинений заро�
док непомітний, він занурений у жовток, видно тільки його тінь і
добре розвинені судини на жовтковому мішку (поз. 1). При пога�
ному розвитку зародок малий, добре помітний, розташований по�
близу шкаралупи, кровоносна система судин розвинена слабо (поз.
2�3).

Якщо зародок загинув, кровоносні судини запустілі і темного ко�
льору, зазвичай мають вигляд кільця (поз. 4). Незапліднені яйця
просвічуються як однорідне світле поле (поз. 5).

• При другому перегляді (мал. 3) яйця з добре розвиненими зародка�
ми проглядаються як світле поле, вкрите мережею кровоносних
судин від тупого кінця до гострого. Зародок видно у вигляді тіні і
він займає четверту частину яйця (поз. 1�2). При поганому розвит�
ку кровоносна система поширена не по всій бічній поверхні і часто
не досягає гострого кінця яйця (поз. 3).

У яйцях із загиблими зародками відсутня кровоносна система, сам
зародок має вигляд темної плями (поз. 4).

• При третьому перегляді (мал. 4) на овоскопі яйця з хорошим розви�
тком проглядаються у вигляді темної плями, в тупому кінці яйця
видно тінь шиї зародка і помітні його руху (поз. 1). При поганому
розвитку в зоні тупого і гострого кінця проглядається система кро�
воносних судин (поз. 2�3).

У яйцях із загиблими зародками відсутня кровоносна система, сам
зародок має вигляд темної плями, (поз. 4).
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7. 2. 3.Харчові яйця (мал. 5).

При перевірці харчових яєць відбраковуються:

1. Яйця з одним або декількома нерухомими плямами під шкара�
лупою загальним розміром не більше 1/8 поверхні шкаралупи –
мала пляма (поз. 1).

2. Яйця з наявністю плям під шкаралупою загальним розміром бі�
льше 1/8 поверхні всього яйця – велика пляма (поз. 2).

3. Яйця з наявністю на поверхні жовтка або в білку кров’яних вклю�
чень – кров’яна пляма (поз. 3).

4. Яйця, вміст яких зіпсований під впливом цвілевих грибків і гни�
льних бактерій. Яйце непрозоре – тумак (поз. 4).

5. Яйця з одноманітним рудуватим забарвленням вмісту – красюк
(поз. 5).

6. Яйця з присохлим до шкаралупи жовтком – присушка (поз. 6).

7. Яйця, що абсорбували запах плісняви, або мають запліснявілу
поверхню шкаралупи, з білком зеленого кольору, з різким не�
приємним запахом – зелена гниль, тухле яйце (поз. 7).

8. Яйця з пошкодженою підшкаралупною оболонкою, що зберіга�
лися більше однієї доби, не рахуючи дня знесення – тік (поз. 8).

9. Яйця, вилучені з інкубатора як незапліднені – міражне яйце (мал.
2, поз. 5)

10. Яйця з частковим змішуванням жовтка з білком – виливка.

8. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ОВОСКОПІВ
8. 1. Овоскоп необхідно оберігати від різких ударів і поштовхів.

8. 2. Овоскоп зберігати в пакувальній коробці в сухому опалювальному
приміщенні.

8. 3. Не можна допускати потрапляння вологи на овоскоп, щоб уник�
нути корозії виробу і виходу його з ладу.

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ
ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

9. 1. У разі виникнення несправностей овоскопа або пошкодження шну�
ра живлення ремонт проводить виробник. При письмовому звер�
ненні обов’язково вказуйте свої контактні телефони.

Адресу і телефони виробника дивіться на останній сторінці
Інструкції.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. 1. Настоящее руководство по эксплуатации содержит основные све�

дения по устройству и эксплуатации овоскопа ОВ�1�60Д и являет�
ся документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем
основные параметры овоскопа. Овоскоп – бытовой прибор пред�
назначенный для визуальной проверки качества инкубационных
яиц используемых в бытовом инкубаторе «Квочка»,  для контроля
качества пищевых яиц и рекомендуется использовать в области ла�
бораторно�диагностических исследований.

1. 2. Овоскоп должен эксплуатироваться в нормальных климатических
условиях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания переменного тока, В ...................................... 220
Частота питающей сети, Гц .................................................................. 50
Потребляемая мощность, Вт .............................................................. 1�2

Габаритные размеры:
длина, мм, не более ..................................................................... 130
ширина, мм, не более ................................................................... 52
высота, мм, не более ..................................................................... 55

Масса в упаковке, кг, не более ............................................................ 0,2

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Овоскоп, шт. ........................................................................................... 1
Руководство по эксплуатации ................................................................ 1
Коробка упаковочная, шт. ...................................................................... 1

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

4. 1. Внимательно ознакомьтесь и соблюдайте требования руководства
по эксплуатации.

4. 2. Не тяните за шнур при отключении овоскопа от сети питания.
4.3. Этот прибор не предназначен для использования лицами (вклю�

чая малолетних детей) с ограниченными физическими или умст�
венными психическими возможностями или не достатком опыта и
знаний за исключением непосредственного присутствия уполно�
моченного наблюдательного персонала или лица ответственного за
их безопасность, которые дают необходимые инструкции для ис�
пользования прибора.

РУС
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Малолетние дети должны быть под присмотром уполномоченного
персонала с целью обеспечения недопущения игры с прибором.

4. 4. После пребывания на холоде (при температуре ниже 0°С) овоскоп
необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух
часов перед включением в электросеть.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
5. 1. Овоскоп состоит из основания 1,  ложемента 2 для укладки яиц  (рис. 1).

Источником света служат светодиоды. Шнур питания 3  введен в
нижнюю часть основания 1.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6. 1. Выньте овоскоп из упаковочной коробки.
6. 2. Установите овоскоп на горизонтальную твердую поверхность,

вставьте вилку шнура питания в розетку 220 В.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7. 1. Просмотр яиц с помощью овоскопа ОВ�1�60Д можно осуществлять

двумя способами:
– путем установки овоскопа горизонтально, с укладкой яиц поштуч�

но на ложемент 2 (до закладки в инкубатор);
– непосредственно в инкубаторе, просвечивая поочередно яйца овос�

копом сверху под углом (в процессе инкубации).
Просмотр яиц рекомендуется делать в затемненном помещении.
До просмотра яиц на овоскопе, проверьте визуально чистоту и
ЦЕЛОСТНОСТЬ скорлупы. Скорлупа яиц должна быть однород�
ной, гладкой и чистой, правильной формы. Для инкубации не до�
пускайте использование яиц с трещинами скорлупы, с тонкой скор�
лупой, с известковыми на ростами, с шероховатой и морщинистой
скорлупой, а так же очень мелкие и сильно загрязненные яйца.

7. 2. Просвечиванием на овоскопе можно проверять:
7. 2. 1. Яйца до закладки в инкубатор.

В инкубационных яйцах желток должен быть малоподвиж�
ным и находиться в центре яйца, а воздушная камера в ту�
пом конце.
Для инкубации не допускайте использование яиц:

– со смещенной, подвижной, блуждающей или отсутст�
вующей воздушной камерой;

– двухжелтковых;
– с кровяными и другими включениями на поверхности жел�

тка или в белке;
– с наличием пятен под скорлупой;
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– с испорченным содержимым под воздействием плесневых
грибков и гнилостных бактерий;

– с однообразной рыжеватой окраской содержимого;
– с присохшим к скорлупе желтком;
– с резким неприятным запахом.

7. 2. 2. Яйца во время инкубации.
Во время инкубации яйца просматриваются на овоскопе с целью
контроля развития эмбрионов яйца.

• При первом просмотре (рис. 2) на овоскопе хорошо развитый заро�
дыш не виден, он погружен в желток, видна только его тень и хоро�
шо развитые сосуды на желточном мешке (поз. 1). При плохом раз�
витии зародыш мал, хорошо виден, расположен вблизи скорлупы,
кровеносная сеть сосудов развита слабо (поз. 2�3).

Если зародыш погиб, кровеносные сосуды запустелые и темного
цвета, обычно имеют вид кольца (поз. 4). Неоплодотворенные яйца
просвечиваются как однородное светлое поле (поз. 5).

• При втором просмотре  (рис. 3) яйца с хорошо развитыми зароды�
шами просматриваются как светлое поле, покрытое сетью крове�
носных сосудов от тупого конца до острого. Зародыш виден в виде
тени и занимает четвертую часть яйца (поз. 1�2). При плохом раз�
витии кровеносная сеть распространена не по всей боковой повер�
хности и часто не достигает острого конца яйца (поз. 3).

В яйцах с погибшими зародышами отсутствует кровеносная систе�
ма, сам зародыш имеет вид темного пятна (поз. 4).

• При третьем просмотре  (рис. 4) на овоскопе яйца с хорошим разви�
тием просматриваются в виде темного пятна, в тупом конце яйца
видна тень шеи зародыша и заметны его движения (поз. 1). При
плохом развитии в зоне тупого и острого конца просматривается
сеть кровеносных сосудов (поз. 2�3).

Птицы
Сроки просмотра яиц на овоскопе,

от начала инкубации, в сутках
первый второй третий

Куры:
  яичные 6,5 10,5 18,0
  мясо�яичные и мясные 7,0 11,0 18,5

Утки и индейки:
  легких пород и кроссов 8,0 13,0 24,0
  тяжелых пород и кроссов 8,5 13,5 24,5

Утки мускусные 10,0 17,0 30,0
Гуси:

  легких пород 9,0 14,0 27,5
  тяжелых пород 10,0 15,0 28,5
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В яйцах с погибшими зародышами отсутствует кровеносная систе�
ма, сам зародыш имеет вид темного пятна, (поз. 4).
7. 2. 3. Пищевые яйца  (рис. 5).

При проверке пищевых яиц отбраковывайте:
1. Яйцо с одним или несколькими неподвижными пятнами под

скорлупой общим размером не более 1/8 поверхности скорлупы
— малое пятно (поз. 1).

2. Яйцо с наличием пятен под скорлупой общим размером более
1/8 поверхности всего яйца – большое пятно (поз. 2).

3. Яйцо с наличием на поверхности желтка или в белке кровяных
включений – кровяное пятно (поз. 3).

4. Яйцо с испорченным содержимым, под воздействием плесневых
грибков и гнилостных бактерий. Яйцо непрозрачно — тумак
(поз. 4).

5. Яйцо с однообразной рыжеватой окраской содержимого – кра�
сюк (поз. 5).

6. Яйцо с присохшим к скорлупе желтком – присушка (поз. 6).
7. Яйцо абсорбировавшее запах плесени или имеющее заплесне�

велую поверхность скорлупы, имеющее белок зеленого цвета, об�
ладающее резким неприятным запахом – зеленая гниль, затхлое
яйцо (поз. 7).

8. Яйцо с поврежденной подскорлупной оболочкой, хранившееся
более одних суток не считая дня снесения – тёк (поз. 8).

9. Яйцо, изъятое из инкубатора как неоплодотворенное – мираж�
ное яйцо (рис. 2, поз. 5)

10. Яйцо с частичным смешением желтка с белком – выливка.

8. ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  ОВОСКОПОВ
8. 1. Овоскоп необходимо предохранять от резких ударов и толчков.
8. 2. Овоскоп хранить в упаковочной коробке в сухом отапливаемом

помещении.
8. 3. Нельзя допускать попадания влаги на овоскоп, во избежание кор�

розии изделия и выхода его из строя.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. В случае возникновения неисправностей овоскопа или повреждения
сетевого шнура ремонт проводит производитель.  При письменном
обращении обязательно указывайте свои контактные телефоны.
Адрес и телефоны изготовителя смотрите на последней странице
руководства.
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1. Основание

2. Ложемент для укладки яиц

3. Шнур питания

Рис. 1

1. Основа

2. Ложемент для укладання яєць

3. Шнур живлення

Мал. 1

УКР РУС
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
10.1.Овоскоп соответствует техническим условиям ТУУ31.5�21356563�

001:2006 и признан годным для эксплуатации.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
11.1. Предприятие�изготовитель гарантирует соответствие качества зделия требо�

ваниям технических условий ТУ У 21356020.001�96 при соблюдении потреби�
телем условий эксплуатации, приведенных в настоящем руководстве по эксп�
луатации.
Гарантийный срок эксплуатации  18 месяцев  с  дня продажи изделия.
Предприятие�изготовитель обязуется в течение гарантийного срока устранить
все дефекты изделия, возникшие по вине предприятия�изготовителя, кото�
рые обнаружены при работе, при условии отправки изделия покупателем пре�
дприятию�изготовителю.
Транспортные затраты, связанные с доставкой изделия на ремонт, возврат или
замену, оплачиваются покупателем.
Данная гарантия не распространяется на:

– внутреннюю и внешнюю чистку;
– ликвидацию неисправностей, которые возникли в связи с нарушением пра�

вил эксплуатации изделия;
– ликвидацию неисправностей изделия, которые возникли при его неправиль�

ном подключении или установке;
– ликвидацию неисправностей изделия, которые возникли в связи с несоответ�

ствием параметров электросети;
– ликвидацию результатов попадания внутрь терморегулятора, блока питания и

нагревательных элементов посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
– ликвидацию результатов воздействия на изделие высоких температур, пыли и

химически активных веществ;
– ликвидацию механических повреждений изделия;
– ликвидацию неисправностей изделия, в связи с его применением не по наз�

начению.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектации
или технологии производства. Эти изменения не обязывают менять или улучшать
выпущенные ранее изделия.
Срок службы изделия 5 (пять)  лет со дня продажи изделия продавцом.
В течение гарантийного срока владелец изделия имеет право, в случае нару�
шения работоспособности изделия, на бесплатный ремонт при предъявлении
руководства по эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия производит изготовитель:
 ООО «БАЗИС�ЧЕРКАССЫ»,

ул. Припортовая, 22А, г. Черкассы, Украина�18021.
Тел.: +38(0472) 76�81�92 , 73�11�44

+38067�392�48�34; +38095�606�84�85; +38073�147�51�48

E�mail: ostinvest@incubator.соm.ua
WWW.incubator.com.ua
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10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ
10.1.Овоскоп відповідає технічним умовам ТУУ31.5�21356563�001: 2006

і визнаний придатним для експлуатації.

Дата виготовлення ____________________ р.

М.П. Підпис особи,

відповідальної за приймання ______________

11. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
11.1. Підприємство�виробник гарантує відповідність якості виробу вимогам технічних

умов ТУ У 21356020.001�96 при дотриманні споживачем умов експлуатації, наве�
дених у цій Інструкції з експлуатації.
Гарантійний строк експлуатації  18 місяців  із  дня продажу виробу.
Підприємство�виробник зобов’язується протягом гарантійного строку усунути всі
дефекти виробу, які виникли з вини виробника, що виявлені при роботі, за умови
надсилання виробу покупцем підприємству�виробнику.
Транспортні витрати, пов’язані з доставкою виробу на ремонт, повернення або заміну,
оплачуються покупцем.
Дана гарантія не розповсюджується на:

– внутрішню та зовнішню чистку;
– ліквідацію несправностей, які виникли в зв’язку з порушенням правил експлуа�

тації виробу;
– ліквідацію несправностей виробу, які виникли при його невірному підключенні чи

установці;
– ліквідацію несправностей виробу, які виникли в зв’язку з невідповідністю параме�

трів електромережі;
– ліквідацію результатів попадання всередину терморегулятора, блоку живлення та

нагрівальних елементів сторонніх предметів, рідини, комах;
– ліквідацію результатів впливу на виріб високих температур, пилу та хімічно�актив�

них речовин;
– ліквідацію механічних ушкоджень виробу;
– ліквідацію несправностей виробу, в зв’язку з його застосуванням не по призначенню.

Ми залишаємо за собою право вносити зміни до конструкції, комплектації чи технології ви�
робництва. Ці зміни не зобов’язують змінювати чи покращувати випущені раніше вироби.
Термін служби виробу 5 (п’ять) років з дня продажу виробу продавцем.
Протягом гарантійного строку власник виробу має право, у випадку порушення
працездатності виробу, на безкоштовний ремонт при пред’явленні Інструкції з
експлуатації.

Гарантійний ремонт виробу проводить виробник:
ТОВ «БАЗИС�ЧЕРКАСИ»,

вул. Припортова, 22А, м. Черкаси, Україна�18021.
Тел.: +38(0472) 76�81�92 , 73�11�44

+38067�392�48�34; +38095�606�84�85; +38073�147�51�48

E�mail: ostinvest@incubator.соm.ua
WWW.incubator.com.ua


