
 

 

 

Model: JDR-2014 

 

Türkçe Kullanım Kılavuzu 

 
 



- 2 - 
 

Hovabator JDR-2014 seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 

Aldığınız inkübasyon makinesi, Dünyanın en çok satılan ve en güncel inkübasyon makinesidir. 

Basit kullanım arayüzü ve kullanılan son teknoloji ile tasarlanan makinemiz, Hovabator fabrikası 

tarafından üretilmiştir. 

Makineyi kullanırken bunları unutmayınız: 

1. Makineyi kullandığınız oda sıcaklığı 23o – 27o arasında olması lazımdır, Aksi halde Kuluçka sürecin 

de ciddi performans düşüklüğü olacaktır. Isıtıcı ve Soğutucu cihazları kış ve yaz aylarında özenle 

kullanmanızı tavsıye ederiz. Tavsiye edilen oda nem oranı 50% - 55% dir. 

2. Kapalı alanlar ve havalandırması olmayan alanlar kuluçka döneminde performans düşüklüğü 

sağlar. 

3. Makinenin altında, temiz hava girmesi için delikler vardır; makineyi yumuşak zeminlere (halı, 

battaniye vs...) koymayın, tercihen masa gibi düz zeminlerde kullanılması tavsiye edilir. 

Havasızlık yumurtaların içindeki ceninlerin ölmesine neden olur. 

4. Makinenin üstündeki deliklerin üzerine birşey koyulmamasına ve deliklerin tutulmamasına 

dikkat edin. 

5. Civciv çıkım döneminde (son 3 günde) özellikle bir kaç civciv çıktığında kesinlikle makinenin 

kapağını açmayınız. 

6. Makinenin elektronik aletlerini kurcalamayın ve değiştirmeyiniz, Ekstra’dan bir değişiklik 

sağlamayınız. 

7. Makineyi kullanmadan önce, kullanım kılavuzunu ve kuşlar’la ilgili olan inkübasyon kitaplarını 

okuyunuz. 

8. Beklenmedik bir sorun’la karşılaştığınızda yetkili satıcılarımızla irtibata geçiniz. 

İnkübasyon 3 önemli konudan oluşmaktadır: 

 İnkübasyon makinesi 

 Döllenmiş kuş yumurtası 

 Makine operatörü 

Dünyanın en iyi inkübasyon makinesine sahip olsanız bile, kalitesiz yumurtalar ve tecrübesiz operatörlük 

inkübasyon işleminiz başarısızlıkla sonuçlanıcaktır. Tabi bu konu ters bir şekilde bile geçerlidir. 
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Aşağıdaki öneriler size iyi bir performans almakta yardımcı olacaktır: 

 Zamanı geçmiş yumurtaları kullanmaktan sakının. Döllenmiş yumurtalar en fazla 3 gün 

bekleyebilir tabi bu 3 günde iyi korunmaları şartıyla, 3 günden sonra her geçen gün yumurtann 

civcive dönüşme şansı azalır. Örnek olarak 5 gün sonra yumurtanın civcive dönme şansı 60% dır 

ve 8 gün sonra bu oran 15% e düşmektedir. 

 Makine ile birlikte verilen yumurta kontrol lambasını kullanarak ceninsiz yumurtaları tespit edip 

makineden çıkartınız. Makinedeki yüksek sıcaklık bu yumurtaların bozulmasına ve çıkardıkları 

gazlar yüzünden diğer yumurtaları boğabilir. 3. Gün, 5. Gün ve 9. Gün bu lambayı kullanmanızı 

tavsiye ederiz. 

 Oda sıcaklığındaki değişiklik maksimum 4o olmalıdır, aksi halde yumurtalara gelen şok sonucu 

kuluçka dönemi başarısız olabilir. 23o – 27o tavsiye edilen oda sıcaklığıdır. 

 Edindiğiniz döllenmiş yumurtaları hiç bir zaman buzdolabında tutmayınız, inkübasyon işlemi 

başlamadan 18o de ve 55% nem oranında bir yerde tutup ve her 3 saatte bir yumurtaları çeviriniz 

aksi halde yumurtadaki cenin,yumurtanın kabuğuna yapışır. 

 Yumurtaları inkübasyon makinesine koymadan önce bir kaç saat 25o lik oda sıcaklığında tutun 

aksi halde cenin terleyebilir ve sıcaklık şoku yaşıyabilir. 

 İnkübasyon dönemi bittikten sonra civcive dönüşmeyen yumurtaları kırıp ve incelenmesini 

tavsiye ederiz. Unutmayın ki içinden ölü cenin çıkmayan yumurtalar, döllenmiş yumurtalar 

değildir ve bu problem sizin makinenizden kaynaklanan bir problem değil. 

 Yumurtaları makineye yerleştirirken, yumurtaların sivri uçları aşağı tarafa bakmalıdır. 

 Hovabator JDR-2014 bir ev inkübasyon makinesidir, yumurtaları makinenin içine koymadan 

yıkamayın sadece kuru bir diş fırçasıyla üstündeki lekeleri temizlemeye çalışın. 

 Çok büyük veya çok küçük yumurtaları kullanmayın. 

 Elektriklerin kesildiği taktirde, araba akünüzü makineye bağlayabilirsiniz. Unutmayın ki hemen 

bu işlemi yapmazsanız makinenin iç sıcaklığı düşeceğinden inkübasyon işleminiz başarısızlığa 

uğraya bilir. 

Makineyi kullanmadan önce: 

Yumurtaları makineye koymadan 24 saat önce, makinenizi elektriğe takıp ve onu hazır bir şekilde tutun 

Bir araba aküsünü de şarj olmuş şekilde acil durumlar için bekletiniz. 

 

Sıcaklık ayarı: 

Makinenin içini istediğiniz sıcaklığa getirmek için “SET” düğmesine basıp, ‘bip’ sesini duyduktan sonra 

“UP” ve “DOWN” düğmeleri ile ayarladıktan sonra yine “SET” düğmesini basılı tutun, 30 dakika sonra 

makine istediğiniz sıcaklığa gelmiş olacaktır. 
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Nem oranı Ayarı: 

Bunun için özel bir kap yapılmıştır, bu kabın kenarlarında aynı büyüklükte 2 oluk ve içinde farklı 

büyüklüklerde 2 oluk daha bulunmaktadır, nem oranını ayarlamak için içerideki büyük oluğu ilk 18 gün 

ve son 3 günde bütün olukları suyla doldurunuz. Bu hesaplama normal hava şartları için geçerlidir ve 

nemli veya kuru bölgelerde değişiklik gösterebilir. 

Nem oranını kontrol etmek için cihazın üstündeki nem dedektörünü kullanabilirsiniz. 

 

 Makineyi temizlemek için kimyasal maddeleri kullanmayınız 

 

Kısaca inkübasyon süreci: 

Kuluçka süreci kısaca gelişim ve çıkım süresi olarak ikiye ayrılır 

a) Gelişim süresi’nde yumurtalar makinanın içinde sürekli çevirilir ve bu dönem de cenin yumurta 

içinde büyümeye devam eder ve 18 gün sürer. Bu dönem de sıcaklık 37,8o ve nem oranı 60% 

olmalıdır. 

b) Çıkım süresi’nde yumurtalar artık çevrilmez ve civciv  yumurtadan çıkmaya hazırlanır. Bu dönem 

de sıcaklık 37,2o ve nem oranı 70% olmalıdır. 

Not: kuluçka dönemi her kuş için farklıdır 

 

Kuluçka dönemi ile ilgili size yardımcı olabilcek konular: 

 Yumurtaları makineye yerleştirdiğiniz günü not edin. 

 Gelişim süresi bittikten sonra kuluçka çevirme tablasından çıkarıp, yumurtaları yan yatırarak  

kuluçka çıkım sepetine yerleştiriniz. Bu işlem esnasında oda sıcaklığının 30o olmasına özen 

gösterin. 

 Yumurtaların yerini değiştirmeden gerekli rutubeti çıkım zamanı için sağladığınızdan emin olun. 

 Yumurtalara kesinlikle bir darbe vurulmasın veya sert davranılmasın. 

 Yumurtaları çıkım zamanı için çıkarıp hazırlamak maximum 5 dakika sürmelidir. 

 İlk civciv yumurtadan çıktıktan sonra acele etmeyin ve kapağı açmayın, yeni çıkan civcivler 48 

saate kadar birşeye ihtiyaçları yoktur. 

 Çıkım sürecinde makinenin kapağını açmanıza gerek yoktur sadece bu sürecin 2. Günü çıkan 

civcivleri çıkarmak için ve 4. Günü (son gün) çıkan diğer civcivlerini çıkarıyoruz. 

 Çıkım sürecinde eğerki yeterli nem ve sıcaklık varsa kapağın üst kısmındaki deliği yumurtalar 

temiz hava alsın diye açınız. 

 

 İnkübasyon işlemini ilk kez deniyorsanız, pahalı ve nadir bulunan kuşların yumurtalarını 

denemeyin. 1 veya 2 kez tavuk gibi ucuz yumurtaları deneyip tecrübe kazandıktan sonra pahalı 

yumurtaların inkübasyonu’nu yapmanızı tavsiye ederiz 
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Çıkım dönemi için zamanlama: 

Gelişim dönemin bittiğini en iyi ilk civciv in yumurtasını deldiği zaman anlarsınız, örnek olarak tavuk 

yumurtası’nın gelişim dönemi 18 gündür ve bazen 17. Günde çıkım dönemi başlayabilir. 17. – 18. – 19. 

Gün farketmeden İlk yumurta kabuğu kırıldığı zaman çıkım dönemine geçeriz ama eğerki 19. Güne kadar 

bekledikten sonra yumurta kabuğu kırılmadıysa beklemeden direk olarak çıkım dönemine geçeriz. 

 

 Hovabator’un bütün parçaları uzmanlarımız tarafından test edilip makineye yeleştirilmektedir 

ama yine de herhangi bir sorun çıkarsa yetkili satış bayilerimize bildiriniz. 

 

Başarısız kuluçka dönemi’nin nedenleri: 

Bu dönemin başarısızlığa uğraması, makinenin düzgün kullanılmaması veya makinede teknik arıza 

olmasından kaynaklı olabilir ama aşağıda bazı diğer sebepleri sizlerle paylaşmak isteriz: 

 

 Yumurtla’madan önce, cenin’in ölmesi: eğerki döllenmiş yumurta, tavuk rahminde gereğinden 

fazla durursa cenin ölebilir ve inkübasyon işleminiz başarısız olur. 

 İlk günde cenin’in ölmesi: kuluçka dönemi başladığında eğerki cenin 1. Gün ölürse büyük 

ihtimalle daha önce yumurtanın satıcısı tarafından dezenfekte edilmemiştir veya gerekli şartlar 

uygulanmadan depolanmıştır. 

 Kuluçka gelişim dönemi’nde cenin’in ölmesi: kuluçka gelişim dönemi’nin ilk haftasında ölen 

civcivlerin nedeni, yumurta içerisinde yeterli vitamin ve yiyeceğin olmamasıdır ve buda alınan 

döllenmiş yumurtanın kalitesizliğin’den kaynaklanabilir. 

 Kuluçka dönemin son haftasında cenin’in ölmesi: genellikle ölümler bu dönemde olur ve bu 

yüzden son hafta önem arz etmektedir. 2 önemli neden’den birisi gelişim döneminde 

yumurtaların düzgün çevrilmemesi ve ikincisi çıkım döneminde yeterli nem sağlanmamasıdır. 

 

 Güvenlik önerileri: 

1) Makinenin elektrik ve elektronik sistemlerini kesinlikle kurcalamayınız. 

2) Güvenlik nedeniyle tamire ihtiyacı olan makineler sadece yetkili satış firmamızın personeli 

tarafından tamir edilmelidir. 

3) Her hangi bir problemle karşılaştığınızda makineyi kullanmayın ve yetkili satış bayimize 

bildiriniz. 

 

Makineyi kullanımı ile ilgili tavsiyeler: 

 Otomatik çevirme motoru yumurtaları her 4 saatte bir çevirir ve bu yüzden gözle görülür bir 

değişiklik olmasa bile merak etmeyin ve her 4 saatte bir kontrol edin. 

 Islak nem termometresi pil ile çalışmaktadır ve bazen bu pili değiştirmeniz gerekebilir. 
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 Sıcaklık göstergesini kontrol etmek içi, başka bir göstergeyi kullanabilirsiniz. 

 Otomatil çevirme motoru özel bir kablo ile elektriğe bağlanmaktadır, kapağı çıkarıp takarken 

kabloya dikkat ediniz. 

 Elektrik adaptoru’nu hava alır bir yere koyun ve ısıtıcılardan uzak tutunuz. 

 

 Unutmayınız ki ev inkübasyon makineleri en iyi performansı 75% doluyken verebilirler yani 

kapasitesi 48 olan makinenizden full performans almak istiyorsanız 36 yumurta koymanızı 

tavsiye ederiz 

 

Hovabator JDR-2014 parçaları: 

1. Conturn ve kanal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu resimde sülün, tavuk vb... kuşlar için kullanılan 48 adet kapasiteli kanalı görüyorsunuz. 
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Normal olarak makine tavuk kanalı ile birlikte verilir ama bıldırcın gibi küçük yumurtaları olan kuşların 

inkübasyonu’nu gerçekleştirmek isterseniz, bu kanalı kutunuzun içinde bulabilir ve değiştirebilirsiniz. 

                                                          

Kanalları değiştirmek için yukarıdaki resim gibi vidaları açıp ve yine ayni vidalarla diğer kanalı bağlamanız 

gerekmektedir. 
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2. Islak nem kabı: 

 

Gelişim süresinde 2. Oluğu doldurun ve çıkım sürecinde her 4 kanalıda doldurunuz. 

Not: daha önce de belirttiğimiz gibi aşırı nemli bölgelerde veya kuru bölgelerde nem oranında farklı 

uygulamalar gerekebilir. 

 

3. Çıkım sepeti: 

Bu resimde çıkım sepetini görüyorsunuz, bu sepeti son 3 gün (çıkım dönemi) de kullanmanız 

gerekmektedir. 

Gelişim ve çıkım dönemi farketmeden su kabı hep altta olmalıdır.   
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4. Otomatik Çevirme motoru: 

Bu motor kuluçka döneminde yumurtaları çevirme işlemini gerçekleştirir. Makinenin kapağını açtığınızda 

bu motora bağlanan kablo çıkar ve unutmayınız ki kapağı tekrar kapattığınızda, kabloyu da motora tekrar 

takmanız gerekir. 
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5. Akü bağlantı kablosu: 

Elektrikler kesildiğinde bu kabloyu araba aküsüne bağlayıp ve makineye gereken elektriği yaklaşık 30 saat 

boyunca sağlayabilrisiniz. Bunun için kırmızı kerpeteni akünün pozitif başına ve sıyah olanı akünün 

negatif başına bağlayıp ve adaptoru makineye bağlayınız. 

                                                      

 

6. Yumurta kontrol lambası: 

4. ve 7. Günlerde bu lambayı kullanarak cenini olmayan yumurtaları saptayıp makineden çıkarabilirsiniz. 

Bu işlem için odanın ışığını kapatıp ve ışığı açılmış lambanın üstüne yumurtayı koyun, döllenmiş 

yumurtalar kan damarları gözükür ama cenini olmayan yumurtalar tamamen şeffaftir. 
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7. Elektrik adaptörü: 

Bu adaptör 220V elektriği 12V a çevirir, bir başını normal prize diğer başını ise makineye bağlayınız. 

                                                                      

8. Hava kapağı: 

Bu kapak oksijen ve nem oranını denğelemek için vardır, her geçen gün makinenin içindeki yumurtalar 

daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar ve git gide farklı delikli kapakları kullanmanız gerekmektedir, çıkım 

döneminde ise eğerki yeterli sıcaklık ve nemi sağladıysanız kapağı tamamen çıkarmanızı tavsiye ederiz. 

                                                        

 Makinenin çevirme motoru’nun sağ ve sol tarafına yumurta koymamanızı tavsiye ederiz, 

motorun yarattığı sıcaklık yumurtaların gelişiminde sorun çıkarabilir. 
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 Uyarı: 

Gelişim döneminde (ilk 18 gün), Çıkım sepeti makinenin içinde olmaması lazım aksi halde yeterli nem 

sağlanmadığından kuluçka süreciniz başarısızlığıa uğrayabilir. 

 

Dikkat ediniz ki nem  ve sıcaklık sensörü makinenin taşıma sırasında ısıtıcının içinde sıkışabilir ve 

kullanmadan önce düzeltilmezse ciddi hasarlar bırakabilir. Şekil A olması gereken ve şekil B yanlış 

olanıdır. 

 

 

Şekil A) 

 

Şekıl B) 


