دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه جوجه كشي مدل

روستا

ولوم دار

ً قبل از روشن كردن دستگاه دفترچه راهنما
تذكر مهم  :لطفا
را با دقت مطالعه و به تذكرات آن توجه كنيد .
دستگاه جوجه كشي ارائه شده به صورت كامال اتوماتيك مي
باشد و از نظر دما و زمان با دقت بسيار باال كنترل و
بنمايش در مي آورد .
همچنين رطوبت دستگاه بصورت الكترونيكي و فركانسي كنترل
مي شود .
اين دستگاه بجهت سادگي در كنترل و عملكرد مورد توجه مي
باشد .
دمای اتاقی که دستگاه در آن قرار داده می شود بايد بين
 22تا  25درجه سانتی گراد باشد که اين دما برابر دمای
اتاق معمولی می باشد .

قسمت جلوئي شامل اجزاء زير مي باشد .

 )1كليد  POWERجهت روشن و خاموش كردن دستگاه می باشد .
 )2دكمه  SETبا استفاده از اين دکمه منوهای تنظيم دستگاه
بصورت زير قابل دسترسي مي باشد .

الف) با اولين فشار دکمه  SETعددي ظاهر مي شود كه نشانگر
دما تنظيمی دلخواه شما می باشد که توسط شاسي هاي UP
(افزايش) و ( DOWNكاهش) قابل تنظيم است كه به طور معمول
 37/7تنظيم مي شود.توجه داشته باشيد صفحه نمايش در حالت
عادی  ،دمای داخل دستگاه را نمايش می دهد.
ب) با دومين فشار دکمه  SETعددي ظاهر مي شود كه نشانگر
بازه قطع و وصل اتوماتيك چراغ داخل دستگاه می باشد كه
اين عدد توسط شاسي هاي ( UPافزايش) و ( DOWNكاهش) قابل
تنظيم مي باشد كه هميشه بايد روي  003تنظيم شود و هيچ
تغييري را نبايد به آن اعمال كرد .
ج)با سومين فشار دکمه  SETعددي ظاهر مي شود كه نشان
دهنده زمان قطع و وصل موتور سبد حامل تخمها بوده و يا
همان زمان چرخش تخم پرندگان كه توسط شاسي هاي UP
(افزايش) و ( DOWNكاهش) قابل تنظيم مي باشد كه معموالً
براي اكثر پرندگان روي  90دقيقه تنظيم مي شود  ( .قابل
ذكر است كه اعداد به معني دقيقه مي باشد ).توجه داشته
باشيد در سه روز آخر برای اينکه چرخش الزم نيست بايد اين
عدد روی صفر تنظيم شود که چرخش متوقف شود .
چ) با چهارمين فشار دکمه  SETتمام تنظيمات ذخيره مي شود
و صفحه نمايش به حالت عادی برمی گردد.

تنظيم دستگاه دكمه اي فشار داده
در صورتيكه در هنگام
نشود بعد از مدتي بصورت اتوماتيك صفحه نمايش از حالت
تنظيمات خارج و به حالت عادي بر مي گردد .
در جلوي دستگاه يك دکمه به نام  MOTORتعبيه شده كه با
نگه داشتن آن شاسي موتور جوجه گردان بصورت دستي به حرکت
در می آيد كه وقتي بخواهيم برای آسان چيدن تخم مرغ
طبقات را صاف کنيم اين دكمه كاربرد پيدا ميكند و بعد از
ً طبقات به وسيله دكمه  Motorشيب
چيدن تخم مرغ بايد حتما
دار شوند (شيب  45درجه) يا به سمت جلو يا به سمت عقب
دستگاه شيب دار شوند .
همچنين در جلوي دستگاه يك ولوم وجود دارد همانند موج
راديو كه در حالت  MINحداقل و در حالت  MAXحداكثر
ميزان رطوبت را در داخل دستگاه توليد مي كند  .الزم به
توضيح مي باشد كه با استفاده از قراردادن رطوبت سنج
در داخل دستگاه و كم يا زياد كردن ولوم كنترل رطوبت
مي توانيد عدد دلخواه را تنظيم كنيد  .در صورت نداشتن
رطوبت سنج بايد تا سه روز آخر ولوم به طور كامل به
سمت  MINخاموش شود و در سه روز آخر ولوم در وسط
(ساعت )12قرار گيرد .

تذكر :
 -1هيچگاه بدون ريختن آب در داخل ظرف آب  ،دستگاه يا
ولوم آن را روشن نكنيد زيرا به مدت  2دقيقه المنت
موجود در ظرف آب خواهد سوخت ! ظرف آب بايد به طور
كامل پر شود  .استفاده از آب جوش ولرم شده بهترين
حالت مي باشد و در طول شبانه روز يك ليوان آب بايد در
داخل ظرف ريخته شود .
 -2حتما از محافظ برق براي دستگاه خود استفاده كنيد .
 -3نوك تيز تخم به سمت پايين در داخل شانه قرار مي گيرد.
 -4برای دانستن دما و رطوبت تخم پرندگان از جدول صفحه
آخر يا کتاب های جوجه کشی استفاده کنيد .
 -5کسانی که برای اولين بار از دستگاه استفاده می نمايند
بايد طبق کتاب های اصول جوجه کشی  20درصد ظرفيت
دستگاه را پرکرده و حتما از تخم مرغ استفاده نمايند

کنند و بدون تجربه از
خودداری کنند .
تر از  4روز از تولدشان
هر  4ماده بايد يک نر

تا به تجربه مفيدی دست پيدا
گذاشتن تخم های نژاد های ديگر
 -6کليه تخم های موجود نبايد بيش
گذشته باشند و حتما به ازای
وجود داشته باشد .
 -7سن مرغ نبايد خيلی مسن و يا خيلی جوان باشد و همچنين
سن خروس بايد بين  8ماه تا  2سال باشد .
 -8کمبود ويتامين  Aو  Eو نيز کمبود پروتيين جيره باعث
کاهش نطفه داری می شود .
 -9از گذاشتن تخم مرغ های کثيف و آلوده يا دارای ترک و
يا با شکل های غير طبيعی خودداری کنيد .
 -10در صورت سوختن فيوز و قطع برق كل دستگاه فيوز قبلي
را با فيوز  10آمپر جايگزين نماييد  .كه در قالب
استوانه اي شكل و مشكي رنگ در پشت تابلو دستگاه قرار
داده شده است

در صورت بروز مشكل و سوال فني لطفا فقط با تلفن بخش
تماس بگيريد يا برای دانستن اطالعات
09384944007
خدمات
 WWW.TMA110.COMمراجعه کنيد.
مفيد جوجه کشی به سايت
تماس تلفنی(از ساعت  9صبح تا ) 17
کليه تذکرات نوشته شده برگرفته از منابع معتبر جوجه کشی
می باشد درصورت رعايت نکردن تذکرات و اصول جوجه کشی هيچ
وظيفه ای به عهده سازنده نمی باشد .
تنظيماتSET :

افزايش UP :

کاهش DOWN:

موتور MOTOR:

