
  شرکت فنی و مھندسی مشھد برق

  )ثبت شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت(

v  لطفا قبل از استفاده از دستگاه، دفترچھ را مطالعھ نموده و بھ موارد زیر توجھ
 نمایید

v دستگاه را بھ ھیچ عنوان در محیطی کھ گرد و خاک وجود دارد، قرار : مھم
خواھد شد و مسئولیت آن با زیرا باعث خراب شدن سنسور دستگاه . ندھید

  .مشتری خواھد بود
ü جھت نظافت و ضد عفونی کردن دستگاه،  بعد از ھر دوره جوجھ کشیلطفا : توجھ ،

، توسط )سنسور طالیی رنگ(دستگاه را کھ از سقف دستگاه آویزان میباشد  سنسور

ایلون سنسور را داخل نایلون قرار داده و سر ن(نایلون فریزری بھ طور کامل پوشانده 

 .، سپس اقدام بھ نظافت و ضدعفونی کردن دستگاه نمایید)را محکم ببیندید

ü  ساعت، سنسور را از نایلون خارج  6پس از ضدعفونی کردن دستگاه و گذشت حداقل

توجھ نمایید کھ این اقدام فقط جھت جلوگیری از آسیب دیدن سنسور در زمان .نمایید

اگر دستگاه جوجھ کشی را .(کننده میباشدنظافت و گازھای حاصل از مواد ضد عفونی 
 )تازه خریداری کرده اید، نیاز بھ ضدعفونی کردن ندارد

ü  درجھ باشد و بیشتر  25الی  20دمای محیط قرار دادن دستگاه جوجھ کشی باید بین

 .یا کمتر بودن دما از این مقدار باعث نوسان در دما و رطوبت دستگاه خواھد شد

ü ید طوری باشد کھ ھوای تازه وجود داشتھ باشد و محیط محل قرارگیری دستگاه با
 .بستھ مانند انباری نباشد

ü  در صورتی کھ دستگاه را خاموش کرده و مدتی استفاده نمیکنید، حتما ظرف آب را از
 .دستگاه خارج نمایید

ü  دستگاه را در جایی قرار دھید کھ دریچھ ھای اکسیژن کناری و باالی دستگاه باز باشند و بھ
 .دیوار چسبیده نباشند

ü  ساعت قبل از گذاشتن تخم درون آن، روشن نمایید کھ دما و  3دستگاه جوجھ کشی را

 .رطوبت آن نرمال شود



ü بھ جز با .(در صورت جوجھ کشی از تخم غاز، از طبقھ باالیی دستگاه استفاده نکنید

 )راھنمایی شرکت

ü زیرا کولرگازی ھوا را .ھیددستگاه را در محیطی کھ کولرگازی روشن میباشد، قرار ند
البتھ در صورت جوجھ کشی از تخم .خشک و باعث کاھش میزان رطوبت میشود

 .شترمرغ، کولرگازی الزم میباشد

ü  بھ شدت )زمان ھچر(باز و بستن زیاد درب دستگاه، مخصوصا در سھ روز آخر ،
جوجھ مرحلھ  3در زمان ھچر کال در دو الی . باعث تلفات و کاھش بازدھی خواھد شد

 .ھا را از دستگاه خارج نمایید

 

ü  و ھمچنین سالن پرورش (بھترین مواد جھت ضد عفونی کردن دستگاه جوجھ کشی
  ):جوجھ ھا

o بھ ازای ھر متر مکعب گرم ٢تا  ١٫۵میزان مصرف  :خشت یا آجر فرمالین   

ü  آجر فرمالین را از داروخانھ ھای دامپزشکی خریداری کنید( :راھنمای مصرف( 

o  ٣٠. (از آن صبر کنید یک سومبلوک را آتش زده تا شعلھ ور شدن حداقل – 

  )ثانیھ  ۶٠

o با دمیدن شدید یا تکان دادن شدید شعلھ را خاموش کنید.  

o دستگاه : توجھ(.بلوک را در وضعیت عمودی قرار دھید تا بطور کامل بسوزد

  )خاموش باشد

o تمام (.بستھ نگھداریدساعت کامالً  ۶را حداقل بھ مدت ) داخل دستگاه( محیط

  )دریچھ ھا را ببندید

در صورتی کھ فقط کنترلر مشھد برق خریداری نمودید و قصد ساخت : تذکر مھم
بھ ھیچ وجھ استفاده ) بخار سرد(رطوبتساز آلتراسونیک دستگاه جوجھ کشی دارید از 

صورت ، زیرا بخار تولید نمیکند، بلکھ آب را بھ ذرات ریز تبدیل میکند و در نکنید
  ...استفاده از آن،مسئولیت خرابی سنسور با مشتری خواھد بود



  روش استفاده از دستگاه جوجھ کشی تمام اتوماتیک و ھوشمند مشھد برق

  .برای جوجھ کشی از تخم ھر پرنده ای باید طبق دستور العمل زیر عمل نمود

  )شانھ ھای سفید رنگ( .شانھ ھای تخم را از دستگاه خارج کنید -١

  .ب داخل ظرف دستگاه را چک کنید کھ کم نباشدآ -٢

  :مطابق شکل زیر.درون شانھ ھا قرار دھید قسمت پھن آنھا رو بھ باال باشدتخم ھا را بصورتی کھ  -٣

  
  .شانھ ھا را بھ ھمراه تخم ھای درون آن ھا در قسمت مربوط بھ شانھ ھا قرار دھید  -۴

کنید و صبر کنید کھ بر روی مونیتور دستگاه دما و دستگاه را روشن  و درب دستگاه را ببندید -۵

  .رطوبت را نمایش دھد

بھ این .پرنده ای کھ تخم آنرا داخل دستگاه قرار داده اید انتخاب کنید )پرنده انتخاب(توسط کلید  -۶

بھ این ترتیب اسم پرنده روی مونیتور نمایش .)ثانیھ 5( را نگھ دارید )پرندهانتخاب (صورت کھ کلید 

  .پرنده ھا عوض خواھند شد ،کلید بھ مدت پنج ثانیھ با نگھ داشتن این.ه میشودداد

تا بر روی مونیتور  )ثانیھ5( را نگھ دارید )شروع دوره(سپس برای شروع دوره جوجھ کشی کلید  -٧

 ساعت دستگاه صفر و روز دستگاه یکبھ این صورت .نمایش داده شود )!!!شروع دوره(عبارت 

  .خواھد شد

درجھ  45درجھ رو بھ باال یا  45 شانھ ھا را بھ صورت )چرخش موقت موتور(با نگھ داشتن کلید  -٨

  :مطابق شکل زیر.قرار دھید رو بھ پایین



  

بھ این ترتیب دوره جوجھ کشی شروع خواھد شد و تا آخرین روز بیرون آمدن جوجھ ھا از تخم بھ 

  )موقت موتوربھ جز کلید چرخش .(ھیچ وجھ ھیچ کلیدی را نزنید

درجھ خواھد چرخاند و اگر در طول  45دستگاه بھ صورت خودکار ھر یک ساعت شانھ ھا را ：نکتھ

میتوانید شانھ ھا را روی  )چرخش موقت موتور(درجھ نداشتھ باشند توسط کلید  45روز شانھ ھا حالت 

 .درجھ تنظیم کنید 45

دستگاه قرار داده اید موارد زیر را در طول  حال بایستی با توجھ بھ اینکھ تخم چھ پرنده ای را داخل

 .دوره کنترل کنید

  جوجھ کشی از مرغ -  1

بھ این صورت .روز خواھد بود 21داخل دستگاه قرار داده اید طول دوره جوجھ کشی  )مرغ(اگر تخم 

 چراغ ،اولدر طول ھجده روز .نام دارد )ھچر(نام دارد و سھ روز آخر  )ستر(کھ ھجده روز اول 

الی  55بین و رطوبت  درجھ 38تا  37.2بین  بھ صورت کامال اتوماتیک روشن میباشد و دما )ستر(

درجھ چرخش  45ساعت شانھ ھا  یکدر این مدت بھ صورت خودکار ھر .شدخواھد تنظیم  65

بھ صورت روشن خواھد شد و  )ھچر( چراغ بھ صورت خودکار از ابتدای روز نوزدھم.دارند

و چرخش بھ صورت  شدخواھد تنظیم  80الی  70بین و رطوبت  37.5الی  37بین دما اتوماتیک 

بایستی درب  ،روشن شد )ھچر( چراغوقتی روز نوزدھم شروع شود و .متوقف خواھد شدخودکار 

دستگاه را باز کنید و شانھ ھا را از دستگاه خارج کنید و تخم ھا را از شانھ ھا خارج و داخل سبد ھای 

 .صفحھ آخرمطابق  .ر دھیدھچر بھ صورت افقی قرا

قفسھ ھا را بھ صورت کامال افقی در آورده و سبد ھای ھچر ) چرخش موقت موتور(سپس توسط کلید 

  .صفحھ آخرمطابق  .را داخل قفسھ ھا قرار دھید



 ساعت 12بعد از اینکھ جوجھ ھا از تخم خارج شدند بایستی بھ مدت .سپس درب دستگاه را ببندید 

 .سپس میتوانید آنھا را از دستگاه خارج نمایید.تا خشک شونددرون دستگاه باشند 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  جوجھ کشی از بلدرچین – 2 

بھ .روز خواھد بود18 الی 17داخل دستگاه قرار داده اید طول دوره جوجھ کشی )بلدرچین(اگر تخم 

روز  چھاردهدر طول .نام دارد )ھچر(نام دارد و سھ روز آخر  )ستر(روز اول  چھاردهاین صورت کھ 

و رطوبت  درجھ 38تا  37.2بین  بھ صورت کامال اتوماتیک روشن میباشد و دما )ستر( چراغ ،اول

درجھ  45ساعت شانھ ھا  یکدر این مدت بھ صورت خودکار ھر .شدخواھد تنظیم   65الی  55بین 

بھ روشن خواھد شد و  )ھچر( چراغ پانزدھم، بھ صورت خودکاراز ابتدای روز .چرخش دارند

و چرخش بھ  شدخواھد تنظیم   80الی  70بین و رطوبت  37.5الی  37بین دما  صورت اتوماتیک

بایستی  ،دروشن ش )ھچر( چراغشروع شود و  پانزدھموقتی روز  .متوقف خواھد شدصورت خودکار 

درب دستگاه را باز کنید و شانھ ھا را از دستگاه خارج کنید و تخم ھا را از شانھ ھا خارج و داخل سبد 

 .صفحھ آخرمطابق  .ھای ھچر بھ صورت افقی قرار دھید

قفسھ ھا را بھ صورت کامال افقی در آورده و سبد ھای ھچر ) چرخش موقت موتور(سپس توسط کلید 

  .صفحھ آخرمطابق  .ار دھیدرا داخل قفسھ ھا قر

 ساعت 12بعد از اینکھ جوجھ ھا از تخم خارج شدند بایستی بھ مدت  .سپس درب دستگاه را ببندید 

 . سپس میتوانید آنھا را از دستگاه خارج نمایید.درون دستگاه باشند تا خشک شوند

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  جوجھ کشی از بوقلمون – 3

بھ این .روز خواھد بود 28داخل دستگاه قرار داده اید طول دوره جوجھ کشی  )بوقلمون(اگر تخم 

 بیست و پنجدر طول .نام دارد )ھچر(آخر نام دارد و سھ روز  )ستر(روز اول  بیست و پنجصورت کھ 

و  درجھ 38تا  37.2بین  بھ صورت کامال اتوماتیک روشن میباشد و دما )ستر( چراغ ،اولروز 

 45ساعت شانھ ھا  یکدر این مدت بھ صورت خودکار ھر  .شدخواھد تنظیم   65الی  55بین رطوبت 

روشن خواھد شد  )ھچر( چراغ خودکاربیست و شش، بھ صورت از ابتدای روز .درجھ چرخش دارند



و چرخش  شدخواھد تنظیم   80الی  70بین و رطوبت  37.5الی  37بین دما  بھ صورت اتوماتیک و

 ،روشن شد) ھچر( چراغشروع شود و بیست و شش،وقتی روز .متوقف خواھد شدبھ صورت خودکار 

ید و تخم ھا را از شانھ ھا خارج و بایستی درب دستگاه را باز کنید و شانھ ھا را از دستگاه خارج کن

 .صفحھ آخرمطابق  .داخل سبد ھای ھچر بھ صورت افقی قرار دھید

قفسھ ھا را بھ صورت کامال افقی در آورده و سبد ھای ھچر ) چرخش موقت موتور(سپس توسط کلید 

 .صفحھ آخرمطابق  .را داخل قفسھ ھا قرار دھید

درون  ساعت 12جوجھ ھا از تخم خارج شدند بایستی بھ مدت بعد از اینکھ .سپس درب دستگاه را ببندید

 .سپس میتوانید آنھا را از دستگاه خارج نمایید.دستگاه باشند تا خشک شوند

جوجھ کشی از غاز کمی تجربھ میخواھد، لطفا اطالعات الزم را قبل از (جوجھ کشی از غاز  – 4

  )شروع کار کسب نمایید

بھ این صورت .روز خواھد بود 30داخل دستگاه قرار داده اید طول دوره جوجھ کشی  )غاز(اگر تخم 

روز  بیست و ھفتدر طول .نام دارد )ھچر(نام دارد و سھ روز آخر  )ستر(روز اول  بیست و ھفتکھ 

و رطوبت  درجھ 38تا  37.2بین  بھ صورت کامال اتوماتیک روشن میباشد و دما )ستر( چراغ ،اول

درجھ  45ساعت شانھ ھا  یکدر این مدت بھ صورت خودکار ھر  .شدخواھد تنظیم   65 الی 55بین 

بھ  روشن خواھد شد و )ھچر( چراغ بیست و ھشت، بھ صورت خودکاراز ابتدای روز .چرخش دارند

و چرخش بھ  شدخواھد تنظیم   80الی  70بین و رطوبت  37.5الی  37بین دما  صورت اتوماتیک

  .خواھد شدمتوقف صورت خودکار 

اول بھ  روز ھمان بلکھ تخم ھا را بایستی از. برای تخم غاز نیاز بھ استفاده از شانھ نیست: توجھ 

 15با این روش در ھر سبد حداکثر میتوانید . صورت خوابیده و کنار ھم ، داخل سبد ھچر قرار دھید

ن سر تیز و سر پھن تخم نیست بنا بر این نیاز بھ رعایت کرد. عدد تخم غاز را  در کنار ھم بخوابانید

  :مطابق شکل زیر .و تخم ھا خوابیده داخل سبد قرار میگیرند

  



چون برای تخم غاز از ھمان روز اول، تخم ھا داخل سبد ھچر قرار میگیرند و زمان : تذکر مھم

چرخش امکان برخورد سبد طبقھ باالیی با فن ھای دستگاه وجود دارد، بنابراین زمانیکھ تخم غاز 

زیرا امکان آسیب دیدن موتور گیربکس دار . اخل دستگاه قرار میدھید، از طبقھ باالیی استفاده نکنیدد

 .وجود دارد

 : شیوه سرد کردن تخم ھای غاز

  :از روز دھم جوجھ کشی غاز باید ھر روز تخم غاز بھ روشی کھ توضیح میدھیم سرد شود

جوجھ کشی غاز؛ ھر روز در یک تشت مقداری آب گرم و سرد را قاطی  27روز دھم تا روز  زا

سپس درب . کرده و بھ اصطالح آب را ولرم نمایید بھ طوری کھ نھ خیلی سرد و نھ خیلی گرم باشد

دستگاه را باز کرده و یک سبد را کھ تخم ھا داخل ان چیده شده اند را از دستگاه خارج نموده و درب 

سپس ھر یک از تخم ھا را بھ آرامی و بھ صورتی کھ تکان شدید نخورند، در داخل . دستگاه را ببندید

. اب ولرم فرو برده تا تخم کامال خیس شود، و سپس تخم را از زیر آب درآورده و داخل سبد قرار دھید

برای سایر تخم . ھیداین کار را برای سایر تخم ھا نیز انجام داده و سپس سبد را داخل دستگاه قرار د

  .ھای سبد ھای دیگر نیز ھمین عمل را انجام دھید

 .و نبایستی این دو کار را انجام داد   کردن تخم ھا نیست خیسدر دوره ھچر نیازی بھ سرد کردن و 

) چرخش موقت موتور(توسط کلید ، روشن شد) ھچر( چراغشروع شود و بیست و ھشتم، وقتی روز 

  .آوریدقفسھ ھا را بھ صورت کامال افقی در 

ساعت درون دستگاه باشند تا خشک  12بعد از اینکھ جوجھ ھا از تخم خارج شدند بایستی بھ مدت 

 . سپس میتوانید آنھا را از دستگاه خارج نمایید.شوند

  جوجھ کشی از کبک – 5

بھ این صورت .روز خواھد بود 24داخل دستگاه قرار داده اید طول دوره جوجھ کشی  )کبک(اگر تخم 

روز  بیست و یکدر طول .نام دارد )ھچر(نام دارد و سھ روز آخر  )ستر(روز اول  بیست و یککھ 

و رطوبت  درجھ 38تا  37.2بین  بھ صورت کامال اتوماتیک روشن میباشد و دما )ستر( چراغ ،اول

درجھ  45ساعت شانھ ھا  یکھر در این مدت بھ صورت خودکار  .شدخواھد تنظیم   65الی  55بین 

بھ  روشن خواھد شد و )ھچر( چراغ بیست و دوم، بھ صورت خودکاراز ابتدای روز .چرخش دارند



و چرخش بھ  شدخواھد تنظیم    80الی  70بین و رطوبت  37.5الی  37بین دما  صورت اتوماتیک

 ،روشن شد) ھچر( چراغشروع شود و بیست و دوم، وقتی روز .متوقف خواھد شدصورت خودکار 

بایستی درب دستگاه را باز کنید و شانھ ھا را از دستگاه خارج کنید و تخم ھا را از شانھ ھا خارج و 

 .صفحھ آخرمطابق  .داخل سبد ھای ھچر بھ صورت افقی قرار دھید

قفسھ ھا را بھ صورت کامال افقی در آورده و سبد ھای ھچر ) چرخش موقت موتور(سپس توسط کلید 

  .صفحھ آخرمطابق  .ل قفسھ ھا قرار دھیدرا داخ

 ساعت 12بعد از اینکھ جوجھ ھا از تخم خارج شدند بایستی بھ مدت .سپس درب دستگاه را ببندید 

 . سپس میتوانید آنھا را از دستگاه خارج نمایید.درون دستگاه باشند تا خشک شوند

---------------------------------------------------------- ------------------------------------  

  جوجھ کشی از قرقاول – 6

بھ این .روز خواھد بود 24داخل دستگاه قرار داده اید طول دوره جوجھ کشی  )قرقاول(اگر تخم 

بیست و در طول .نام دارد )ھچر(نام دارد و سھ روز آخر  )ستر(روز اول  بیست و یکصورت کھ 

و  درجھ 38تا  37.2بین  بھ صورت کامال اتوماتیک روشن میباشد و دما )ستر( چراغ ،روز اول یک

 45ساعت شانھ ھا  یکدر این مدت بھ صورت خودکار ھر  .شدخواھد تنظیم   65الی  55بین رطوبت 

 روشن خواھد شد و )ھچر( چراغ بیست و دوم، بھ صورت خودکاراز ابتدای روز .درجھ چرخش دارند

و چرخش بھ  شدخواھد تنظیم   80الی  70بین و رطوبت  37.5الی  37ن بیدما  بھ صورت اتوماتیک

 ،روشن شد) ھچر( چراغشروع شود و بیست و دوم، وقتی روز .متوقف خواھد شدصورت خودکار 

بایستی درب دستگاه را باز کنید و شانھ ھا را از دستگاه خارج کنید و تخم ھا را از شانھ ھا خارج و 

 .صفحھ آخرمطابق  .داخل سبد ھای ھچر بھ صورت افقی قرار دھید

قفسھ ھا را بھ صورت کامال افقی در آورده و سبد ھای ھچر ) چرخش موقت موتور(سپس توسط کلید 

  .صفحھ آخرمطابق  .دھید را داخل قفسھ ھا قرار

درون  ساعت 12بعد از اینکھ جوجھ ھا از تخم خارج شدند بایستی بھ مدت .سپس درب دستگاه را ببندید

 . سپس میتوانید آنھا را از دستگاه خارج نمایید.دستگاه باشند تا خشک شوند

   



  جوجھ کشی از اردک – 7

بھ این صورت .روز خواھد بود 25جوجھ کشی داخل دستگاه قرار داده اید طول دوره  )اردک(اگر تخم 

روز بیست و دو در طول .نام دارد )ھچر(نام دارد و سھ روز آخر  )ستر(روز اول بیست و دو کھ 

و رطوبت  درجھ 38تا  37.2بین  بھ صورت کامال اتوماتیک روشن میباشد و دما )ستر( چراغ ،اول

  .شدخواھد تنظیم   65الی  55بین 

  

بیست از ابتدای روز .درجھ چرخش دارند 45ساعت شانھ ھا  یکدر این مدت بھ صورت خودکار ھر 

الی  37بین دما  بھ صورت اتوماتیکروشن خواھد شد و  )ھچر( چراغو سھ، بھ صورت خودکار 

متوقف خواھد و چرخش بھ صورت خودکار  شدخواھد تنظیم   80الی  70بین و رطوبت  37.5

بایستی درب دستگاه را باز کنید و  ،روشن شد) ھچر( چراغشروع شود و بیست و سھ وقتی روز .شد

شانھ ھا را از دستگاه خارج کنید و تخم ھا را از شانھ ھا خارج و داخل سبد ھای ھچر بھ صورت افقی 

 .صفحھ آخرمطابق  .قرار دھید

آورده و سبد ھای ھچر قفسھ ھا را بھ صورت کامال افقی در ) چرخش موقت موتور(سپس توسط کلید 

  .صفحھ آخرمطابق  .را داخل قفسھ ھا قرار دھید

 ساعت 12بعد از اینکھ جوجھ ھا از تخم خارج شدند بایستی بھ مدت .سپس درب دستگاه را ببندید 

 . سپس میتوانید آنھا را از دستگاه خارج نمایید.درون دستگاه باشند تا خشک شوند

 -------------------------------- --------------------------------------------------------------  

برای جوجھ کشی شترمرغ روشن بودن کولرگازی در اتاق دستگاه واجب (   مرغجوجھ کشی از شتر  – 8

  )میباشد، البتھ برای دستگاه ھای بزرگ

بھ این .روز خواھد بود41 داخل دستگاه قرار داده اید طول دوره جوجھ کشی  )شترمرغ(اگر تخم 

سی و در طول .نام دارد )ھچر(نام دارد و سھ روز آخر  )ستر(روز اول  سی و ھشتصورت کھ 

و  درجھ 36.5تا  36بین  بھ صورت کامال اتوماتیک روشن میباشد و دما )ستر( چراغ ،روز اول ھشت

ساعت شانھ ھا  ارچھدر این مدت بھ صورت خودکار ھر  .شدخواھد تنظیم   18الی  15بین رطوبت 

روشن خواھد شد و  )ھچر( چراغسی و نھ، بھ صورت خودکار از ابتدای روز .درجھ چرخش دارند 45



و چرخش بھ  شدخواھد تنظیم   25الی  20بین و رطوبت  36.5الی  36بین دما  بھ صورت اتوماتیک

 ،شد روشن) ھچر( چراغشروع شود و  ،سی و نھوقتی روز .متوقف خواھد شدصورت خودکار 

بایستی درب دستگاه را باز کنید و شانھ ھا را از دستگاه خارج کنید و تخم ھا را از شانھ ھا خارج و 

 .صفحھ آخرمطابق  .داخل سبد ھای ھچر بھ صورت افقی قرار دھید

قفسھ ھا را بھ صورت کامال افقی در آورده و سبد ھای ھچر ) چرخش موقت موتور(سپس توسط کلید 

  .صفحھ آخرمطابق  .قرار دھیدرا داخل قفسھ ھا 

 ساعت 12بعد از اینکھ جوجھ ھا از تخم خارج شدند بایستی بھ مدت .سپس درب دستگاه را ببندید 

 . سپس میتوانید آنھا را از دستگاه خارج نمایید.درون دستگاه باشند تا خشک شوند

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

ھچر حتما کنترل شود کھ متفاوت از مقدار بیان شده  مقدار دما و رطوبت در زمان ستر و：کتھن

  .ندنباش

بیشتر  77و در زمان ھچر از  62در زمان ستر از (اگر رطوبت خیلی باال باشد،  ：توجھ

و فن تخلیھ اضطراری یکسره روشن باشد، مخصوصا در شھرھای شمالی کھ ھوا  )باشد

شرجی میباشد توصیھ میشود کھ ظرف آب کوچکتری داخل دستگاه قرار دھید یا روی قسمتی 

تایی بھ باال کھ دوظرف آب دارند، معموال در 1000در دستگاه ھای . (از ظرف را بپوشانید

آب کافی میباشد و در دوران ھچر کھ نیاز بھ رطوبت باال میباشد، ھر دو دوران ستر یک ظرف 

  .)ظرف آب را داخل دستگاه قرار دھید

  ...دمای محیط تاثیر مستقیم در نوسان دما و رطوبت دستگاه دارد: توجھ

:رفع مشکالت احتمالی  

جوجھ کشی از تخم اگر در طول دوره جوجھ کشی بھ ھر دلیل اشتباھی رخ دھد و مثال در روز دھم 

را زده باشید در این حالت دستگاه بھ جای روز دھم روز یک را نمایش ) شروع دوره(د مرغ کلی

دما و رطوبت را ) یعنی نھ روز دیگر(بھ ھمین دلیل شما بایستی خودتان در روز نوزدھم .خواھد داد

 75بت را روی درجھ و رطو  37.2یعنی دما را برای تخم مرغ روی (در حالت ھچر قرار دھید



 .عالوه بر این بایستی تخم ھا را داخل سبد ھچر قرار داده و چرخش را متوقف کنید).درصد قرار دھید

قرار دھید سپس  افقیشانھ ھا را در حالت  )چرخش موقت موتور(کلید  توسطبرای قطع چرخش ابتدا 

رخش، در ھمین صفحھ روش تنظیم زمان چ. (ثانیھ تنظیم نمایید) صفر(زمان چرخش موتور را روی 

  )توضیح داده شده است

 )دما؟؟؟(در این حالت عبارت .را بزنید) تنظیم(کلید بھ صورت دستی  برای تنظیم دمادر صورت لزوم 

بھ این صورت دما کم میشود و برای .را بزنید )کاھش( برای کاھش دما کلیدسپس .نمایش داده میشود

بھ ھیچ کلیدی دست نزنید تا  ثانیھ پنجتنظیم دما بھ مدت  بعد از.را بزنید )افزایش(افزایش دما کلید 

  .را بزنید) ذخیره(یا کلید  مقدار دمای تنظیم شده در حافظھ ذخیره شود

سپس مجددا .نمایش داده میشود )دما؟؟؟(در این حالت عبارت .را بزنید )تنظیم(کلید  برای تنظیم رطوبت

 برای کاھش رطوبت سپس.نمایش داده میشود )رطوبت؟؟؟(در این حالت عبارت .را بزنید )تنظیم(کلید 

را  )افزایش(رطوبت کلید  بھ این صورت رطوبت کم میشود و برای افزایش.را بزنید )کاھش(کلید 

بھ ھیچ کلیدی دست نزنید تا مقدار رطوبت تنظیم شده در  پنج ثانیھبعد از تنظیم رطوبت بھ مدت .بزنید

  .را بزنید) ذخیره(یا کلید  حافظھ ذخیره شود

نمایش داده  )دما؟؟؟(در این حالت عبارت .را بزنید )تنظیم(کلید زمان چرخش موتور، برای تنظیم 

مجددا  .نمایش داده میشود )رطوبت؟؟؟(در این حالت عبارت .را بزنید )تنظیم(سپس مجددا کلید .میشود

برای ش داده میشود سپس نمای )؟؟؟موتور روشنزمان (در این حالت عبارت .را بزنید )تنظیم(کلید 

کم میشود و برای افزایش  زمان چرخش موتوربھ این صورت .را بزنید )کاھش(کلید کاھش زمان، 

بھ ھیچ  پنج ثانیھبھ مدت زمان چرخش موتور، بعد از تنظیم  .را بزنید )افزایش(کلید  زمان چرخش

را ) ذخیره(یا کلید  ره شودتنظیم شده در حافظھ ذخی زمان چرخش موتورکلیدی دست نزنید تا مقدار 

  .بزنید

، مدت زمانی ھست کھ موتور باید روشن شده کھ راک ھا از زاویھ )زمان چرخش(منظور از : نکتھ

مقدار زمان چرخش .(زمان چرخش بر حسب ثانیھ میباشد. درجھ باال بھ پایین بروند و یا بالعکس 45

  )میشوندبھ صورت پیشفرض برای دستگاه  ھا  در شرکت تنظیم 

  ثانیھ میباشد ---- 35----زمان چرخش برای دستگاه جوجھ کشی ساخت شرکت روی 

  



  :روش ذخیره کردن شماره تلفن دریافت کننده پیامک

کلید تنظیم را شود، مجددا  نمایش داده )دما؟؟؟(کلید تنظیم را بزنید تا بر روی مونیتور دستگاه عبارت 

کلید تنظیم را شود، سپس مجددا  نمایش داده )رطوبت؟؟؟( بزنید تا بر روی مونیتور دستگاه عبارت

شود، برای بار چھارم  نمایش داده )؟؟؟زمان چرخش موتور(بزنید تا بر روی مونیتور دستگاه عبارت 

در اینجا میتوانید توسط .نمایش داده شود) تلفن(کلید تنظیم را بزنید تا بر روی مونیتور دستگاه عبارت 

با ھربار زدن کلید . مقدار شماره را زیاد کنید) افزایش(شماره را کم و با کلید مقدار  )کاھش(کلید 

آن شماره را تغییر  )کاھش(و یا ) افزایش(شماره بعدی انتخاب میشود و شما میتوانید توسط کلید  تنظیم

ظھ ثانیھ بھ ھیچ کلیدی دست نزنید، دستگاه شماره را در حاف 5بعد از وارد کردن شماره اگر . دھید

  .را بزنید) ذخیره(خود، ذخیره خواھد کرد و یا کلید 

  :روش استفاده از سیستم کنترل پیامکی

) سیمکارت پانچ شده(ربات فوق ھوشمند کنترل پیامکی از تکنولوژی جدید سیمکارت ھای میکرو سیم 

  .بھره میبرد

ال پیامک مشخص بنابر این بایستی یک سیمکارت پانچ شده را از جھتی کھ در شکل روی ربات ارس

  شده است را داخل ربات

با فشار دادن سیمکارت در خشاب آن، سیمکارت در جای خود قرار میگیرد و .قرار دھید

با فشار دادن مجدد سیمکارت، سیمکارت بھ صورت اتومات از خشاب خود خارج خواھد 

  .شد

سیستم پیامک را از جدا کنید  فیشدر زمان گذاشتن و یا برداشتن سیمکارت، حتما : مھم نکتھ

  .کھ خاموش شود

در صورتی کھ سیم کارت را تازه خریداری کرده اید، ابتدا سیمکارت را داخل یک : نکتھ

در ضمن قسمت مسی سیمکارت . گوشی قرار دھید و پین کد آنرا غیر فعال نمایید

  .بھ سمت باال باشد



تاییدیھ از شرکت مخابرات میباشد و از سیستم پیام رسان جدید شرکت مشھد برق، دارای 

بروزترین سیستم انتقال دیتا در ایران، بھره برده و دارای آنتن دھی فوق العاده باال 

  .میباشد

سیستم ارسال پیامک فقط در صورتی کھ دما یا رطوبت بحرانی باشد، بھ صورت کامال : نکتھ

دار دما و رطوبت را برای شما ارسال خواھد کرد و مق (SMS)ھوشمند، برای شما یک پیامک 

ھمچنین در سیستم جدید، در صورتی کھ بھ دستگاه زنگ بزنید، دستگاه بصورت . ارسال خواھد نمود

  .ھوشمند در پاسخ تماس شما، یک پیامک حاوی اطالعات دستگاه ارسال خواھد کرد

رق روشن خواھد قرمز قرار دارد کھ بعد از اتصال سیستم بھ ب LEDجلوی سیستم کنترل پیامک یک 

کھ برای تست سیستم  (RING)قرمز دیگر نیز وجود دارد بھ نام  LEDو یک  (POWER)شد 

روشن خواھد   LEDمیباشد و در صورتی کھ با شماره سیمکارت داخل آن تماس گرفتھ شود، این 

  .شد

بھ صورت چشمک زن   LEDیک سوراخ قرار دارد کھ در زیر آن سوراخ، یک  Ringکنار چراغ 

ھر یک ثانیھ یکبار چشمک بزند یعنی سیستم شبکھ موبایل را پیدا نکرده  LEDاگر این . ود داردوج

ثانیھ  4ھر  LEDولی در صورتی کھ این . و یا سیم کارت بھ درستی در جای خود قرار نگرفتھ است

  .یکبار چشمک بزند، سیستم بھ صورت کامال صحیح بھ شبکھ متصل شده است

و شروع شدن دوره جوجھ کشی، تا آخرین روز بیرون آمدن  )شروع دوره(بعد از زدن کلید : وجھت

کھ برای تنظیم زاویھ  )چرخش موقت موتور(البتھ بھ جز کلید .ھیچ کلیدی را نزنیدجوجھ ھا از تخم ھا 

ی فقط در صورتی کھ مشکل ذکر شده در باال رخ دھد توسط کلید ھا. دقیق شانھ ھا استفاده میشود

 .در غیر این صورت بھ ھیچ وجھ ھیچ کلیدی را نزنید.دستگاه، دما و رطوبت را تنظیم کنید

 .باشد، دستگاه بوق خواھد زد مقدار تنظیم شدهدر صورتی کھ دما کمتر یا بیشتر از : توجھ

   

  نحوه قرار دادن تخم ھا در داخل سبد ھچر


