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 بسم تعالی

 را برای استفاده انتخاب کرده اید به خود میبالیم و متشکریم.   JDR2014از اینکه دستگاه جوجه کشی هواباتور 

باشد  می HOVABATORپرفروش ترین و به روز ترین دستگاه های جوجه کشی خانگی کارخانه یکی از دستگاه خریداری شده توسط شما 

ساده و آسان بوده و بر اساس باالترین استاندارد های ایمنی و با استفاده از دانش روز دنیا طراحی و تولید گردیده  که دارای مکانیزم استفاده بسیار

 است.

 

 مراعات نمایید اًبرای استفاده از دستگاه موارد زیر را حتم

کاهش محسوسی درجه سیلسیوس باشد در غیر این صورت  32تا  32مابین حتما باید دمای اتاق مورد استفاده از دستگاه  .1

ل سرمایشی و گرمایشی در تابستان یاستفاده از وسا مورد دیگر اینکهدر راندمان جوجه دهی دستگاه به وجود خواهد آمد. 

 اکید باید  مورد توجه باشد. تصوره و زمستان ب

فضاهای بسته و فاقد تهویه برای جوجه کشی مناسب نیست و باعث کاهش جوجه گیری میگردد از اینکه اتاق مورد  .3

 مناسب است اطمینان حاصل فرمایید.هوای ارای تهویه داستفاده شما 

ف بر روی کورود هوای تازه به داخل ماشین تعبیه گردیده است ؛ از قرار دادن دستگاه جهت  یدر زیر دستگاه سوراخ های .2

 مرگ جنین میگردد خود داری فرماییدنتیجه  پوش های نرم که مانند فرش که باعث بسته شدن این سوراخ ها و در

دقت نمایید که به هیچ وجه سوراخ های قسمت باالی دستگاه که در باالی فن قرار دارد به هیچ وجه بسته نشود و یا  .4

 جسمی روی آن قرار نگیرد

روز آخر جوجه کشی ( مخصوصا بعد از به دنیا آمدن یک یا چند جوجه اول به هیچ وجه درب  در زمان هچ کردن ) سه .5

 دستگاه جوجه کشی را باز نکنید.

 از دستکاری سیستم های دستگاه به جد خودداری نمایید. .6

 حتما قبل از استفاده از دستگاه از کتاب های راهنما و کتب آموزش جوجه کشی از طیور را مطالعه نمایید. .2

 باشد. درصد می 55تا  55بهترین میزان رطوبت نسبی هوا برای مکان مورد استفاده از دستگاه  .8

 حتما در موارد پیش بینی نشده و یا غیر معمول با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید. .9

 

تگاه خم نطفه دار و ج(اپراتور دسی سه ضلع شامل : الف( دستگاه جوجه کشی ب( تاجوجه کشی دار ینددر نظر داشته باشید که فرا

نا اگر بهترین دستگاه جوجه کشی جهان در اختیار شما قرار گیرد و شما از تخم های نطفه دار کهنه یا ضعیف و یا ئباشد. مطم ، می

مچنین ه حتی بدون نطفه استفاده کنید امکان جوجه گیری فراهم نخواهد بود و صد البته برعکس این موضوع نیز کامال صادق است ،
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یه های زیر رعایت توص .نباید نقش تجربه شخص استفاده کننده از دستگاه را نیز به عنوان اپراتور کم رنگ و بی ارزش تصور کرد

 نا به شما در انجام یک جوجه کشی موفق کمک بسیاری خواهد کرد.ئمطم

 

  ه باشد ک نگهداری تخم نطفه دار سه روز میهرگز از تخم های کهنه برای جوجه کشی استفاده نفرمایید. حداکثر زمان

نیز باید در آن دقیقا رعایت شود بعد گذشته این مدت ، هر روزی که میگذرد به صورت تصاعدی امکان  شرایط نگهداری

 65روز فقط 5جوجه گیری از تخم کاهش یافته و راندمان جوجه کشی کمتر میگردد به گونه ای که تخم بعد از گذشت 

 درصد امکان تبدیل شدن به جوجه را دارد!! 15روز فقط  8دیل شدن به جوجه و بعد از گذشت درصد شانس تب

  بدون نطفه را، از داخل دستگاه خارج نمایید. های حتما با استفاده از چراغ نطفه سنج که همراه دستگاه ارائه میگردد تخم

بدون نطفه گشته و در نتیجه گازهای متصاعد  باعث گندیده شدن تخم هایچرا که دمای باالی داخل دستگاه جوجه کشی 

شده از این تخم ها باعث خفه شدن جنین سایر تخم ها میگردد. بنابر این نور بینی تخم ها در روز سوم ، همچنین روز 

 پنجم ، و روز نهم جوجه کشی جهت تشخیص و خارج کردن تخم های بدون نطفه الزامی میباشد.

 درجه می  32تا  32درجه سلسیوس ) حدفاصل  4اق مورد استفاده از ماشین جوجه کشی حداکثر میزان نوسان دما در ات

ت شک وارد شده به تخم ها امکان جوجه کشی از بین می رود. در رت نوسان بیش از این میزان به علباشد ( در صو

 ) گرم یرات دمای محیط در شببعضی از موارد مشاهده گردیده است که استفاده کننده گان از دستگاه با نادیده گرفتن تغی

حضور ندارند ؛ جوجه کشی های ناموفقی را تجربه تاق ( و یا در ساعاتی که در آن محل تر و یا سرد تر شدن دمای ا

 .نموده اند

  هرگز تخم های نطفه دار جمع آوری شده را قبل از انتقال به دستگاه جوجه کشی در یخچال نگه داری ننماید ، بهترین

باشد همچنین جهت جلوگیری  درصد می 55درجه سلسیوس در رطوبت نسبی  18تخم در دمای حالت نگه داری از 

چرخانده شوند در غیر این صورت در سه روز آخر  از چسبندگی جنین به جداره تخم باید تخم ها هر سه ساعت یک بار

 جوجه کشی جنین به جداره تخم چسبیده و از بین می رود.

  هنگامی که قصد دارید تخمهای نطفه دار را به داخل دستگاه جوجه کشی منتقل نمایید بهتر آن است که تخم ها را چند

 شوک به جنین وارد نشود.نکند و تخم عرق درجه ( قرار دهید تا  35ساعت در دمای اتاق ) حدود 

 ی که به جوجه تبدیل  نشده اند را شکسته و علت عدم تبدیل ییند جوجه کشی تخم هاآپیشنهاد میگردد بعد از اتمام فر

یعنی تخم های که بعد از طی  ، آنها به جوجه مورد بررسی قرار گیرد. در نظر داشته باشید که تخم های فاقد جنین مرده

نطفه دار نبوده و به کل امکان تبدیل به  اصالً ، ده و سفیده هستندرر داخل دستگاه جوجه کشی دارای زروز د 31حدود 

 . نها ربطی به سیستم ماشین جوجه کشی شما ندارددر نتیجه تلفات آ و اند ه را نداشتهجوج

  سمت پایین قرار گیرد.در هنگام چینش تخم ها در داخل دستگاه حتما دقت فرمایید که قسمت نوک تیز تخم ها به 

  با توجه به اینکهjdr2014  یک ماشین جوجه کشی خانگی است از شستشوی تخم ها قبل از قراردادن آنها داخل دستگاه

 خود داری نموده و فقط با استفاده از یک مسواک بدون آب یا مواد شوینده آلودگی های احتمالی تخمها را پاک نمایید
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  خیلی کوچک و یا تخم های بد شکل یا دارای شکل غیر طبیعی را جهت جوجه کشی هرگز تخم های خیلی بزرگ یا

 جوجه نخواهند شد.وجه تبدیل به انتخاب نفرمایید چرا که به هیچ 

 

 

  را  ها، ل را تا ساعتبید با باتری اتومقابلیت کارکردر صورت قطعی برق ماشین جوجه کشی خریداری شده توسط شما

 ری متصل نمایید در صورتی که دمای داخل دستگاه بیشتقطعی برق دستگاه را سریعا به یک با دارا میباشد پس در هنگام

از سه درجه کاهش یابد تلفات ، بسیار شدید بوده و در صورت طوالنی تر شدن مدت زمان کاهش درجه حرارت داخل 

 دستگاه شاهد تلفات صد درصدی خواهیم بود.

 

 شرایط استفاده از دستگاه :

قبل از چینش تخم ها داخل دستگاه ، ماشین جوجه کشی را به جریان برق شهری متصل نمایید و از کارکرد صحیح آن ساعت 34

شده جهت شرایط قطعی برق به صورت آماده نزد خود داشته  ژاطمینان حاصل فرمایید، همیشه یک باتری خودرو به صورت شار

 باشید. 

 

 تنظیم برد دیجیتالی دستگاه :

شما کوتاه بعد از شنیدن یک صدای بوق  را فشار دهید SETبرای تنظیم دمای دلخواه در داخل ماشین جوجه کشی کافیست دکمه 

وارد دستگاه نمایید توجه داشته باشید که دو   DOWNو   UPمی توانید میزان دمای مورد نظر خود را با استفاده از دکمه های 

باشد بنابرین با  ) یک دهم درجه ( می 5.1و یک رقم سمت راست میزان دما برحسب رقم سمت چپ میزان دما برحسب درجه 

دهم درجه را در داخل دستگاه داده اید. بعد از تنظیم دمای  هفتشما  در واقع دستور تنظیم دمای سی و هفت و  22.2انتخاب 

حال حاظر دستگاه به شما نشان داده خواهد شد و د بعد از ان دمای یرا فشار دهید تا صدای بوق ممتدی بشنو  SETدلخواه دکمه 

 دقیقه روی دمای دلخواه که توسط شما وارد گردیده است تنظیم خواهد شد.25ماشین جوجه کشی شما بعد از گذشت حداکثر 

 

 شرایط تنظیم رطوبت :

یار شهم اندازه کناری و دو  گرفته شده است این ظرف آب دارای  دو شیار دستگاه هواباتور خانگی در نظرظرف آب خاصی برای 

روز اول جوجه  18برای تنظیم رطوبت مورد نیاز دستگاه فقط کافیست شیار بزرگتر داخلی را در  باشد، غیر هم اندازه داخلی می

تمامی شیار ها را پر از آب نماید؛ در نظر داشته  ) دوره هچر ( روز آخر جوجه کشی سهکشی ) دوره ستر ( از آب پر کنید و در 
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روز اول نیاز باشد که شما  18در باشد و در مناطق خشک این امکان وجود دارد که  ظیم برای مناطق معتدل مینباشید که این نوع ت

هر دو شیار داخلی را پر از آب کنید و یا در مناطق مرطوب ممکن است در سه روز آخر جوجه کشی یا دوره هچر نیازی به پر 

 رطوبت کفایت نماید.امین دو یا سه شیار از آب برای تکردن  نبوده و پرکردن تمامی شیار ها 

روی دستگاه استفاده نماید میزان رطوبت مورد نیاز برای پرنده گان  برای تشخیص مناسب بودن رطوبت از رطوبت سنج دیجیتالی

درصد برای  25تا  65روز اول( و رطوبت  18درصد برای دوران ستر )  65تا  55مختلف متفاوت میباشد ولی معموال رطوبت 

 باشد. دوران هچر ) سه روز آخر ( مناسب می

 

 بی  یبرای تمیز کردن دستگاه فقط قطعات انماید ؛ ننوع گاز دیگر استفاده  ین یا هرلهرگز برای ضدعفونی دستگاه از فرما

د و هرگز ه از اسکاچ نیمه مرطوب تمیز نمایینی دستگاه را با استفادیاس و پالستیکی دستگاه را شستشو داده و قسمت پای

 به قسمت های الکترونیکی دستگاه جهت تمیز کاری دست نزنید.

 

 یند جوجه کشی به صورت خالصه:آفر

فرایند جوجه کشی به دو دوره ستر و هچر تقسیم می شود دوره ستر به دورانی گفته می شود که تخم در داخل شانه مخصوص 

ه کرده و در داخل تخم شکل میگیرد و امدام چرخانده می شود در طول دوران ستر جنین رشد و نموء پیدقرار گرفته و به صورت 

و دمای مناسب برای مرغ در دوران باشد  روز می 18و کامل تر میگردد دوران ستر در مورد تخم مرغ شده اندام های آن تشکیل 

از داخل به دورانی گفته می شود که جنین کامل شده در داخل تخم اما دوران هچر  درصد می باشد؛65درجه با رطوبت  22.2ستر 

تخم خارج می شود در دوران هچر تخم دیگر چرخانده نمی شود و از داخل شانه های متحرک برداشته شده و به داخل سبد هچ 

درصد و دمای ایده آل  25منتقل میگردد، دوران هچر در تخم مرغ سه روز بوده و رطوبت مناسب در طول دوران هچ برای مرغ 

 می باشد. 22.3

 

 نحوه صحیح هچ کردن تخم ها :

 در نظر داشته باشید که طول دوران ستر و هچر و دما و رطوبت این دوران ها برای پرنده گان مختلف متفاوت می باشد و شما می

اطالعات زیر به شما برای هچ کردن د اما یت آموزش جوجه کشی اطالعات دقیق تری در این مورد به دست آوریتوانید از طریق ک

 صحیح و اصولی کمک شایانی می نماید.

 دیروز قرار دادن تخم ها در داخل دستگاه را به دقت یاداشت کنید تا زمان دقیق و صحیح هچ کردن را مراعات نمای 
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 اخل دستگاه قرار دهید بعد از اتمام دوران ستر کل راک دستگاه ) شانه متحرک ( را از دستگاه خارج کده و سبد هچ را د

 و تخم های داخل شانه را به صورت خوابیده ) به پهلو ( در داخل سبد هچ قرار دهید

  دقت نمایید که دمای اتاق در زمان هچ کردن باال باشد تا در زمان انتقال تخم ها از شانه به سبد هچ شک سرمایی به تخم

 در زمان هچ کردن میباشد. درجه سلسیوس بهترین دمای اتاق 25ها وارد نشود دمای 

  حتما جهت تامین رطوبت مورد نیاز تخم ها قبل از هچ کردن کانال های ظرف آب را با توجه به دستورالعمل مربوطه پر

 از آب کنید.

  توجه کنید که ضربه یا تکان شدیدی به تخم ها وارد نشود چرا که کوچکترین حرک سریع یا تکان باعث پاره شدن پرده

 ها شده و جوجه قبل از خارج شدن از تخم خفه شده و تلف میشود.داخلی تخم 

  عمل هچ کردن باید در سریع ترین زمان ممکن انجام شود و سریعا تخم ها به داخل سبد هچ منتقل گردیده و درب دستگاه

 حداکثر زماندر نظر داشته باشید که  طلف می شوندصورت تعدادی از جوجه ها در داخل تخم ها  بسته شود در غیر این

 باشد الزم جهت هچ کردن تخم های دستگاه جوجه کشی هواباتور پنج دقیقه می

  آن درب دستگاه را باز نکنید, هیچ عجله ای برای خارج کردن   خارج کردنبعد از خارج شدن اولین جوجه از تخم برای

 کردن ندارند. ساعت نیازی به خارج 48جوجه ها الزم نیست و جوجه های به دنیا آمده تا حدود 

  هرگز درب دستگاه جوجه کشی را در زمان هچ بی جهت باز نکنید بهتر آن است یک بار روز دوم هچ

جهت خارج کردن جوجه های به دنیا آمده و یک بار روز چهارم ) روز آخر دوره هچ ( جهت خارج 

هنگام هچ تعدادی از کردن الباقی جوجه ها درب دستگاه باز شود با هر بار باز کردن درب دستگاه در 

 جوجه ها در داخل تخم ها خشک شده و از بین می روند.

 گاه سنج هوشمند دست در شرایطی که در دوره ستر دمای دستگاه پایین تر از دمای مورد نیاز باشد و یا در شرایطی که دما

مکان خارج ا شرایط خاص دیگر، و یا دربره استاندارد خارج شده باشد یکالیبره نباشد یا به دلیل ارتفاع از سطح دریا از کال

شدن جوجه از تخم تا روز پنجم هچ نیز وجود دارد پس هرگز روز سوم یا حتی چهارم تخم ها را از داخل دستگاه خارج 

 نکنید.

  درصورتی که مشکل تامین رطوبت وجود نداشته باشد (  به شرط تامین حداقل رطوبت مورد نیاز در طول دوره هچ (

دستگاه را برداشته و یا از پالگ با سوراخ بزرگ تر استفاده کنید چرا که در طول دوره هچ جنین های داخل پالگ هوای 

 تخم ها به اکسیژن بیشتری نیاز دارند.

 

  ، با عنایت به این موضوع که برای یک جوجه کشی موفق نیاز به سه عامل تخم نطفه دار تازه و با کیفیت

قیق و در نهایت اپراتور با تجربه ، وجود دارد. هرگز برای بار اول دستگاه جوجه کشی خوش ساخت و د

و دوم تخم های پرنده گان گران قیمت و زینتی را در داخل دستگاه قرار ندهید و برای بار اول و دوم بهتر 

 است از تخم پرنده گان ارزان و معمولی تر استفاده نمایید.
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 بهترین زمان برای هچ چه موقع است؟

 باشد به عبارت دیگر دوره یزمان برای هچ کردن تخم بعد از نوک زدن اولین جوجه به پوسته تخم در طول دوران ستر مبهترین 

زمانی ادامه یابد که شما ضربه ضعیف اولین جوجه به پوسته تخم را مشاهده نماید البته این تا زمانی است که بیش از  باید تاستر 

روز تعریف شده است و از  18نگذشته باشد به عنوان مثال طول دوره ستر در مورد تخم مرغ ر ستیک روز از زمان استاندارد دوره 

جوجه  نوزدهمجوجه کشی تا حداکثر روز  مامکان ضربه زدن جوجه به پوسته تخم وجود دارد پس ما از روز هفده مروز هفده

که مشاهده شد یکی از جوجه ها ضربه ای را به تخم می مانیم به محض این ( منتظر اولین ضربه به پوسته تخم روز 18+1کشی ) 

را هچ میکنیم حال  همه تخم ها ها وارد کرده و باعث ترک خوردن پوسته تخم مرغ هرچند به صورت جزئی شده است بال فاصله 

نیفتاد چه ضربه ای به پوسته تخم زده  یاین اتفاق نوزدهمتا آخر روز ولی اگر ، م باشیم چه هجده و چه نوزدهم چه در روز هفده ا

 شده باشد و چه زده نشده باشد تخم ها را هچ میکنیم.

 

ر خط تولید داستفاده شود و مراحل کنترل کیفی متعددی  این دستگاه نتاژ وهرچند سعی شده از بهترین قطعات ممکن در تولید و م

بی ین وجود امکان خرانتاژ تست و کنترل میگردد با اوز خط مو تک تک دستگاه ها قبل از خروج ا قطعات دستگاه تعریف شده 

م در موارد خرابی و یا معیوب شدن دستگاه با یمند ساخته دست بشر به دلیل خطای انسانی وجود دارد خواهش برای هر نوع

ه با سعی شد هرچند د تا در اسرع وقت دستگاه شما تعمیر و یا تعویض گرددیخدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمای

تجربه ترین ، فعال ترین و دلسوز ترین پرسنل جهت انجام مراحل گارانتی و خدمات پس از فروش انتخاب گردد ولی با این وجود 

این افراد در انجام گرفتن هرچه سریع تر و بهتر اقدامات الزم ماثر خواهد بود  حتما رفتار صمیمانه و سعه صدر شما در برخورد با

قبال از همکاری شما با پرسنل گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت واهی از معیوب شدن احتمالی  دستگاه ضمن عذر خ پس

 کمال تشکر را دارم.

 

 علل جوجه کشی ناموفق:

علل بسیار مختلفی برای یک جوجه کشی ناموفق وجود دارد که استفاده ناصحیح از دستگاه جوجه کشی و یا نقص فنی ماشین 

 باشد که در زیر برخی دیگر از علت های آن اشاره می شود علل می نبخشی از ایجوجه کشی فقط 

 :مرگ و میر پیش از تخم گذاری

اگر تخم نطفه دار در بدن پرنده بیش از حد مقدار طبیعی بماند ، رشد و نمو جنین در آن پیشرفت کرده و این موضوع باعث مرگ 

واقع تخم قبل از اینکه وارد دستگاه جوجه کشی گردد قابلیت تبدیل شدن به  درو  جنین بعد از خروج تخم از بدن پرنده میگردد

 جوجه خود را از بین برده است.
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 مرگ زودرس جنین:

بته داری اتفاق می افتد. ال مرگ جنین در روز های اول جوجه کشی در داخل دستگاه انکیباتور معموال به خاطر شرایط نامناسب انبار

 نشان دهنده ضد عفونی ناصحیح تخم نیز باشداین نوع مرگ می تواند 

 مرگ و میر جنین در حال رشد:

مرگ و میر پس از هفته اول جوجه کشی معموال به دلیل کمبود مواد مغذی موجود در تخم اتفاق می افتد به عنوان مثال مقادیر بسیار 

در رشد سیستم خونی و عضالت جوجه اهمیت کم ویتامین ها ممکن است باعث افزایش مرگ و میر جنین شود، چون ویتامین ها 

 زیادی دارند.

 مرگ در هفته آخر جوجه کشی:

مده یل عو دو دلی در این دوره اتفاق می افتد یباشد و معموال مرگ و میر ها این دوره مهم تر و بحرانی تر از تمام مراحل قبلی می

می تواند داشته باشد عدم چرخش صحیح در طول دوره ستر ) که در مورد هواباتور به دلیل سیستم چرخش فوق پیش رفته چرخش 

 دوم که در هواباتور نیز ممکن است اتفاق بی افتد عدم تامین رطوبت کافی در دوران هچ می باشد.امکان پذیر نمی باشد ( و علت 

 

 توصیه های ایمنی :

 به سیستم الکترونیکی و یا الکتریکی دستگاه دست نزنید و سیستم های کارکرد دستگاه را دستکاری نفرمایید هرگز (1

ترین قسمت های دستگاه می باشد که بعد از هر دوره جوجه  ترانس و یا سویچینگ دستگاه از جمله حساس ترین و مهم (3

رسی قرار گیرد و به صورت کتبی برای سالم بودن آن کشی و یا به صورت ماهانه باید توسط فنی کاران ماهر مورد بر

 تاییدیه دریافت گردد

به دلیل موارد ایمنی تعمیرات احتمالی دستگاه فقط باید توسط پرسنل گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت انجام  (2

 پذیرد

مشکل به هیچ وجه از دستگاه استفاده نکرده و سریعا با گروه خدمات پس از فروش شرکت  هدر صورت بروز هرگون  (4

 تماس حاصل فرماید

 

 در مورد نحوه استفاده از دستگاه: مهم توصیه های

  موتور این دستگاه مطابق با دانش روز دنیا در هر چهار ساعت یک دور کامل می زند و در طی این چهار ساعت دوبار

طرفیت چپ و راست متمایل می نماید در نتیجه گردش بسیار آرامی داشته که با چشم قابل روئیت نمی باشد.  شانه را به

 .پس نگران گردش نباشید و هر چند ساعت یک بار نحوه گردش را بازبینی نمایید
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 ه در پشت ی کیطریق کشوری آن از تری کار میکند که هر از چندی باید باترطوبت سنج دیجیتالی دستگاه با استفاده از با

 ری ممکن است در مکانیزم کارکردتآن قرار دارد باید تعویض گردد در نظر داشته باشید که با ضعیف تر شدن توان با

 رطوبت سنج اشکالی به وجود آید.

 ست ا سنج دقیق دقت نشان گر ترمستات دیجیتالی دستگاه را چک کنید زیرا ممکن هر از چند گاهی با استفاده از یک دما

بر اساس استهالک قطعات الکترونیک دقت خود را از دست دهد در این صورت با خدمات پس از فروش شرکت تماس 

اشد و ب سنج دیجیتالی دستگاه بسیار دقیق و ساخت امریکا می ی کنند عنایت داشته باشید که دمایبگیرید تا شما را راهنما

سنج های بسیار دقیق  تست نمی باشد و برای تست آن باید از دماسنج های معمولی خانگی قابل  با استفاده از دما

 ی استفاده کرد.یآزمایشگاهی ساخت کشور های اروپا

 به موتور دستگاه منتقل میگردد که شما در هنگام باز کردن درب استفاده از یک سوکت مخصوص  جریان الکتریسیته با

ان را متصل نمایید، دقت کنید که این مورد را هرگز فراموش نکنید دستگاه باید آن سوکت را باز و هنگام بستن درب باید 

 رت جدی به وجود می آید.تور گردش تخم ها متوقف شده و خساچرا که در صورت عدم وصل مجدد سوکت مو

 ترانس و یا سویچینگ کاهنده برق دستگاه باید در مجاورت هوا و به دور از وسایل گرمایشی باشد. 

 

 ر داشته باشید که بهترین راندمان دستگاه های جوجه کشی کوچک و خانگی هنگام این مهم را به خاط

 48رم ظرفیت حاصل میشود به عبارت دیگر برای یک دستگاه جوجه کشی با ظرفیت اکارکرد با سه چه

عدد تخم مرغ حاصل میگردد ، پس اگر به  26عدد تخم مرغ بهترین راندمان جوجه دهی هنگام کارکرد با 

 .درصد ظرفیت به کار ببرید25باشد همیشه دستگاه را با  الترین راندمان جوجه دهی دستگاه میدنبال با

 

 : JDR2014معرفی ابزار و قطعات دستگاه جوجه کشی هواباتور 

 :شانه و راک  .1

 
 شانه مرغ
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عدد تخم پرنده گان  48این شانه ظرفیت  تصویر حاظر نشان دهنده راک ) شانه ( دو کاره ماشین جوجه کشی هواباتور می باشد.

 باشد و .... را دارا می متوسط مانند قرقاول ، مرغ ، مرغ تاج دار

 
 شانه بلدرچین

شانه تخم های کوچک را که د یخواه به صورت نرمال شانه مرغی ) متوسط (روی راک توسط کارخانه نصب میگردد اگر شما می

نمایید کافیست پیچ های شانه مرغی را باز و آنها را از راک جدا کنید و به راک نصب همراه دستگاه به رایگان ارائه میگردد روی 

 . عوض آن شانه های کوچک را با همان پیچ ها نصب نمایید

 

 پیچ تعویض شانه ها

اه گشانه سومی که روی دستگاه نصب میگردد شانه تخم های بزرگ مانند غاز ، بوقلمون ، اردک و قو و.. میباشد این شانه همراه دست

قلمون را خریداری کرده باشید برای نصب آن بوارائه نمی گردد و باید به صورت جداگانه خریداری گردد اگر شما فقط شانه های 
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و با استفاده از پیچ شانه های جدید را جایگزین کنید با این تفاوت که باید دو قطعه باید به همان ترتیب شانه های قبلی را جدا کرده 

 ای وسط را نیز با جدار کردن خارها از راک جدا کنید چرا که در شانه های بوقلمون فقط چهار شانه متحرک وجود دارد گهواره

 
 شانه بوقلمون

با توجه به اینکه جدا کردن خارها و قطعات متحرک گهواره ای سخت تر میباشد و لذا بهتر آن است که راک و شانه های بوقلمون 

 خریداری گردد.به صورت جداگانه 

 

 :ظرف آب برای تامین رطوبت .3

شکل زیر ظرف آب دستگاه جوجه کشی هواباتور را نشان می دهد این ظرف آب از جنس ای بی اس برق بوده و جهت تامین 

 رطوبت مورد نیاز دستگاه جوجه کشی مورد استفاده قرار میگیرد

 
 ظرف آب
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دستگاه پر از آب می شود ولی در زمان هچر هر چهار کانال دستگاه پر از آب میگردد البته همان  3فقط کانال شماره  ستردر دوره 

 درا برای تامین رطوبت مورد نیاز پر از آب کر کمترینال های بیشتر و یا اذکر شد میتوان با توجه به شرایط کطور که قبال نیز 

 سبد هچ: .2

را نشان می دهد در سه روز آخر جوجه کشی یعنی در زمان هچ کردن راک باید کامال از دستگاه خارج شکل مقابل سبد هچ دستگاه 

و تخم ها روی این سبد هچ قرار بگیرند در نظر داشته باشید که قسمت زبر سبد هچ باید رو به باال بوده و چه در زمان هچ و چه 

 در زمان ستر ظرف آب زیر دستگاه قرار میگیرد.

 

 سبد هچ

 موتور گیربکس دار: .4

این موتور عمل چرخاندن تخم ها را در طول دوران جوجه کشی انجام می دهد در نظر داشته باشید که در هر زمان از طول دوره 

جوجه کشی فیش موتور باید در هنگام باز کردن درب از برد دیجیتالی جداشده و در هنگام بستن مجدد درب باید مجددا وصل 

 . یدآصورت چرخش متوقف شده و خسارات قابل توجه ای به وجود می گردد در غیر این 

 

 موتور گیربکس دار
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 انبر اتصال به باتری : .5

در هنگام قطع شدن برق از این انبر جهت اتصال دستگاه جوجه کشی به باتری خود رو استفاده میشود، جهت وصل کافیست انبر 

ی باتری وصل کرده و فیش آن را به محل فیش آداپتور در بدنه دستگاه فمن ری و قطب منفی را به قطبتقرمز را به قطب مثبت با

 جوجه کشی متصل نمایید

 

 انبر اتصال به باتری

 

 نطفه سنج : .6

 

تخم های بدون نطفه استفاده نمایید  و خارج نمودن کردن در روز چهارم و هفتم جوجه کشی از چراغ نطفه سنج برای جدا

خاموش کرده و در یک اتاق کامال تاریک تخم مرغ را برداشته و بر روی چراغ روشن نطفه چراغ اتاق به این ترتیب که 

شوند و رگ های خونی آنها کامال مشخص می گردد در  سنج قرار دهید تخم های نطفه دار به صورت تاریک دیده می

 حالی که تخم های بدون نطفه کامال می درخشند

 

 نطفه سنج
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 کاهنده برق:سویچینگ و یا ترانس  .2

ولت استفاده میگردد یک سراین قطعه را به پریز برق و سر دیگر آن را به 13ولت شهری به 335از این قطعه برای تبدیل برق 

 دستگاه جوجه کشی متصل نمایید.

 

 سویچینگ هواباتور

 هوا: گپال .8

جوجه کشی جلو تر می رود و روزهای چقدر که روند  باشد ، هر پالگ هوا وسیله ای کمکی برای تنظیم رطوبت و اکسیژن می

ن تخم ها در داخل دستگاه میگذرد جوجه های داخل تخم احتیاج بیشتری به اکسیژن پیدا می کنند پس به دبیشتری از زمان قرار دا

پالگ  شرط تامین اکسیژن رفته رفته از پالگ های هوا با سوراخ بزرگ تر استفاده نمایید و در زمان هچ به شرط تامین رطوبت کال

 هوا را از محل مربوطه جدا کنید

فزایش ت اهمچنین از پالگ هوا جهت کاهش رطوبت نیز می توان استفاده کرد در صورتی که میزان رطوبت در داخل دستگاه به شد

 پالگ را از محل خود جدا کرد تا رطوبت کاهش یابد. شرط تامین دمایافت می توان به 

 

 

 پالگ هوا
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  سمت راست و چپ موتور هیچ نوع تخمی را قرار ندهید چرا که گرمای تولید شده در صورت امکان در

 توسط موتور گیربکس دار امکان دارد به تخم های نطفه دار صدمه وارد کند.

 

 

 

 :توجه 

روز اول جوجه کشی ( که تخم ها در داخل راک ها قرار دارند ، سبد هچ را از داخل  18در دوران ستر ) 

در دوران ستر در ایید. چرا که در صورتی که سبد هچ ه و در بیرون از دستگاه نگه داری نمدستگاه خارج کرد

 داخل دستگاه قرار داشته باشد مانع از رسیدن رطوبت به تخم ها شده و درصد هچ را پایین می آورد

 

 : هشدار مهم 

دقت فرمایید که حسگر سنسور دما و رطوبت در اثر حمل و نقل در داخل المنت گیر نکند چرا که باعث وارد شدن اشکاالت 

 جدی و اتصالی در سیستم الکتریکی دستگاه جوجه کشی خواهد شد. 



15 
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 جدول زمان بندی جوجه کشی انواع تخم ها :

دمای مناسب در زمان 

 هچری

گردش در این روز 

 تخم متوقف گردد

درصد رطوبت نسبی 

 در زمان ستری

دمای مناسب در 

 زمان ستری

کل دوره جوجه 

 کشی

 نوع تخم پرنده

 قناری 13-14 38 55-61 11 37.2

 انواع مرغ 21 37.5-37.6 57-60 18 37

 کوکاتیل 18-20 37.5 58-63 15-18 37.2

 کوکاتو 22-30 37.5 58-63 20-27 37.2

 کونور 28 37.5 58-63 25 37.2

 فاخته 14 37.5 58 12 37

 مشترک-اردک 28 37.5 58-63 25 37

 اردک مسکوی 35-37 37.5 58-63 31-33 37

 فنچ و سهره 14 37.5 58-63 12 37.2

 غاز داخلی 30 37.5 63 27 37

 انواع غاز 22-30 37.5 63 20-27 37

 باقرقره 24-25 37.5 52-58 22 37.2

 مرغ گینه ای 28 37.5 52-57 25 37

 مرغ عشق 22-25 37.5 58-63 20-22 37.2

 ماکائو 26-28 37.5 58-63 23-25 37.2

 مینا 14 38 55-61 12 37.2

 پاراکیت 18-26 37.5 58-63 15-23 37.2

 طوطی 18-28 37.5 58-63 15-25 37.2
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 کاسکو 28 37.5 58-63 25 37.2

 کبک چوکار 23-24 37.7 63 20 37.2

 طاووس 28-29 37.5 58-63 25-26 37

 پتارمیگان 21-23 37.5 58-63 18-20 37.2

 کالغ سیاه 20-21 37.5 58-63 17-18 37.2

 قرقاول حلفه گردن 24-25 37.7 57-62 21 37.2

 قرقاول طالیی 23 37.5 58-63 20 37.2

 قرقاول مختلف 23-28 37.7 57-62 20-25 37.2

 کبوتر 17-19 38 61 14 37.2

 بلدرچین 23 37.5 52-57 21 37.2

 بلدرچین  ژاپنی 17-18 37.7 57-62 15 37.2

 قو 33-37 37.5 58-63 30-33 37.2

 بوقلمون 28 37.5 52-57 25 37

 شتر مرغ  استرالیایی 49-50 36.3 24-35 47 36.3

 


