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 بسمه تعالی

 مقدمه

 مصرف کننده محترم  : 

 .سپاسگزاریم، پیوسته اید EIGاین که محصوالت گروه صنعتی اسکندری را انتخاب نموده اید و به خانواده بزرگ از 

توانسته است  سال سابقه در تولید دستگاه های جوجه کشی و با ارائه محصوالت با کیفیت 25 صنعتی اسکندری با بیش ازگروه 
جهت ارتقاء صنعت طیور کشور بردارد. طراحی پیشرفته این محصول، استفاده از مواد اولیه مرغوب و روش های  موثر درگامی 

اه به ارمغان آورده که با مطالعه این دفترچه از آن ها بهره مند می گردید. لذا تولید نوین، مزیت های زیادی برای این دستگ
خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق این دفترچه و رعایت نکات ذکر شده، این دفترچه را جهت مراجعات و راهنمایی های  بعدی 

نی به استفاده بهینه و افزایش طول عمر در دسترس نگه دارید. مطمئن باشید رعایت موارد مندرج در این دفترچه کمک شایا
 دستگاه می نماید و عدم رعایت موارد مندرج در این دفترچه ممکن است باعث آسیب های جدی به کاربر یا دستگاه شود.

 :  توجه مهم

توجه به این عدم خواندن صحیح و عدم  این دفترچه بخشی از دستگاه میباشد که باید در اختیار هر مصرف کننده ای قرار بگیرد.
 دستورالعمل ممکن است موجب صدمات جدی به کاربر و دستگاه و یا کاهش شدید راندمان جوجه کشی گردد.

 موارد ایمنی در این دفترچه را رعایت نمایید و قبل از راه اندازی دستگاه این دفترچه را به طور کامل مطالعه نمائید.

 تعهدات 

تنها به منظور اطالع رسانی بابت این دستگاه بوده و شامل اقدامات الزم جهت نصب،  مصرف کننده محترم، این دفترچه راهنما
راه اندازی و عملکرد صحیح دستگاه می باشد. بدیهی است که گروه صنعتی اسکندری ممکن است در هر زمان جهت بهبود 

ه در این دفترچه، پیش نیازی مهم جهت محصوالت خود تغییراتی در دستگاه ایجاد نماید. رعایت کردن دستورالعمل های ذکر شد
عدم آسیب به دستگاه و کاربر در طول کارکرد دستگاه می باشد، لذا گروه صنعتی اسکندری هیچ مسئولیتی در مورد مشکالت 

ز طریق ناشی از عدم رعایت موارد مندرج در این دفترچه را نمی پذیرد. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانید سواالت خود را ا
عصر )به جز ایام  19صبح الی  8همه روزه از ساعت . تماس با واحد خدمات و پشتیبانی گروه صنعتی اسکندری در میان بگذارید

-044از طریق تلفن  13 الی 11 و ایام تعطیل از ساعتبصورت کشیک  23الی  22از ساعت همه روزه و همچنین  تعطیل(
 هستیم. پاسخگوی شما 32387787

 ی شما مصرف کننده محترم می باشد.صنعتی اسکندری آماده پذیرش هر گونه انتقاد و پیشنهاد از سوگروه 

 : هشدارها

ستگاه توجه فرمائید!!!!  .1 صرفی د شهری بوده 220برق م ستگاه با برق  ولت  صورت  12و امکان کارکرد د ولت به 
 12مستتتقیم وجود ندارد. )چنانچه در صتتورت قطعی برق یا هر علت دیگری مجبور به راه اندازی دستتتگاه با برق 

 ولت شوید حتما بایستی از اینورتر یا مبدل ولتاژ برق استفاده نمائید.(
آن اطمینان  خاموش بودندستتتگاه از  لمسر دهید. قبل از دستتتگاه را دور از دستتترس اطفال و افراد ناآشتتنا قرا .2

 .حاصل فرمائید

 به هنگام لمس دستگاه می بایست حتما اتصال دستگاه به برق را جدا کنید. .3
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سیم ، تلفن  .4 ستنده ها و گیرنده ها از جمله: تاکی واکی ، بی  سی و فر ستگاه را دور از منابع امواج الکترومغناطی د
 .فن بی سیم و ... قرار دهیدهمراه ، ماکروفر ، تل

 

 توجه بسیار مهم

برای پیشگگریری او وعوه هر عوه برگ فرگتری به هنرام لمد دگگگتراه و کارکرد با  ن م  تما برگ 
و او وصگگن عدودن دگگگتراه به برگ اامینان  اصگگن گرماییدد دعه دا گگته  عطع عماییددگگگتراه را 

با ید که با توجه به خطر برگ فرگتری باال در اگتفاده او دگتراه های جوجه کشی م رعایه این 
گهد سیار مهم و  یاتی ا گالمه  خص اپراتور ب صال به  امر برای  گیم ارت )ات صب  همچنین ع

 گ محن اگتفاده او دگتراه ضروری اگهدومین( و محاگظ جان در تابلو بر
 

 

 گتر و هچر دوره مقدمه ای کوتاه بر جوجه کشی و   نایی با

در این  برای اطالعات بیشتر به آن رجوع نمایید. الزم است وارائه شده در کتابچه کلی  جوجه کشی فرایند کاملالزم و توضیحات 
 .و ستر و هچر همزمان پرداخته ایم ستر و هچر جداگانهفرایند جوجه کشی و تعریف بخش مختصر اشاره ای به 

 فرآیند جوجه کشی به دو بخش ستر و هچر تقسیم بندی میشود: به طور کلی

در داخل ماشتتین جوجه کشتتی برای اولین بار قرار  ی نطفه داردوران ستتتر به زمانی گفته میشتتود که تخم ها ( :Setterگگگگتر)
شده و رشد  شکیل  شد و اندام های جنین در این دوران ت شکل گیری میبا ستر، جنین در داخل تخم در حال  میگیرند. در دوران 

شد. در این دوران برای اینکه ج سیار مهم می با شی ب ستگاه جوجه ک ستر ، چرخش تخم ها در داخل د نین به میکنند. در دوران 
شند. عدم گردش تخم ها در  شی باید مدام در حال گردش با ستگاه جوجه ک سبد ، تخم های نطفه دار در داخل د سته تخم نچ پو
دوران ستر ، باعث تلفات صد درصدی و چرخش غیر صحیح نیز باعث کاهش راندمان جوجه کشی میشود. بهترین نوع گردش ، 

 معنی که چرخش به صورت مدام و بی وقفه ولی با سرعت بسیار پایین انجام شود.  درجه ای و مداوم میباشد. به این 360چرخش

برای پرندگان مختلف ، طول دوره ستتتتر و میزان دما و رطوبت این دوره ، متفاوت می باشتتتد. به عنوان ملال طول دوره ستتتتر برای 
 درجه میباشد. 37.7روز کامل و دمای مناسب  18پرنده مرغ، 

سه ه ( :Hatcherهچر) شی ) معموال  شود که در آن جوجه پوسته تخم را  پنج الیچر به روزهای آخر جوجه ک روز آخر ( گفته می
سبت  ستگاه کامال متوقف گردیده و دما اندکی ن سته و از تخم خارج میگردد. در طول دوره هچر، چرخش تخم ها در داخل د شک

برای پرندگان مختلف، طول دوره هچر و میزان دما و رطوبت آن ، به زمان ستتتتر کاهش پیدا کرده و رطوبت افزایش پیدا میکند. 
 متفاوت است. دوره هچر به نسبت حساس تر از ستر بوده و بیشتر تلفات در این دوره صورت میگیرد.

قرار دهید تا دوره ستر را سپری ستر در نظر داشته باشید که شما بایستی در مرحله اول، تخم ها را در داخل شانه های مخصوص 
شدن  ستی عمل گردش تخم ها نیز به درستی انجام بپذیرد. بعد از طی  ستر بای شد، در طول دوره  کنند. همان طور که قبال ذکر 
دوره ستتتتر باید تخم ها را از شتتتانه جدا کرده و در داخل ستتتبد های هچ قرار دهید. برای پرندگان مختلف طول دوران هچ متفاوت 

پنج روز میباشتتتد. در این دوران رطوبت افزایش یافته و دما اندکی کاهش پیدا می کند. برای اطالع از  الیه و معموال بین ستتته بود
ستی به کتب مرجع جوجه کشی مراجعه  مدت زمان دوره ستر و هچر و همچنین دما و رطوبت این دوران برای پرندگان مختلف بای

 رطوبت و طول دوره هچر حتی برای نژادهای مختلف یک گونه پرنده نیز متفاوت میباشد. نمایید. دقت داشته باشید که  دما و
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صورت هچر، طراحی و تولید می ستر و برخی فقط ب صورت  ستگاه ها فقط ب ستگاه ها اتوماتیک  .شوندبرخی از د برخی دیگر از د
نیز از این جمله  E.I.Gبوده و قابلیت تغییر وضعیت به حالت ستر و هچر را دارا میباشند. دستگاه های گروه صنعتی اسکندری 

ستر و هچر همزمان تولید میکند. همچنین  شی با قابلیت  ستگاه جوجه ک سکندری انواع د صنعتی ا شند. گروه  ستگاه ها میبا د
 نیز تولید میشوند. کامل دستگاه ها در طرح کامال ستر و با قابلیت تبدیل شدن به هچراین 

 گتر و هچر همزمان:

همزمان عالوه بر ستر  در داخل دستگاه معنی کهنیز دارند. بدین  همزمانستر و هچر برخی از دستگاه های جوجه کشی قابلیت 
سب برای شرایط ،  شدهچر نیز منا شی درنا  .برقرار می با ستگاه های جوجه ک ستگاه های حرفه ای خارجی )آرکام ، د همچون د

سآ و ... (  شما می برین ستر و هچر همزمان ،  شی در حالت  ستر و هچر همزمان نیز دارند. برای انجام یک فرایند جوجه ک قابلیت 
ستگاهظرفیت به تعداد حداکلر هر بار توانید تخم های نطفه دار را در زمان های متفاوت و  شی  هچر د ستگاه جوجه ک در داخل د

داخل دستگاه قرار دهید. سبد دیگر در روز دوباره می توانید تعداد دیگری تخم نطفه دار را در  5الی  4قرار دهید. پس از گذشت 
 ،ستر و هچر همزمان قابلیتنکته قابل توجه در استفاده از . اما ادامه دهیدبه همین تا پر شدن ظرفیت نهایی دستگاه می توانید 

به حالت هچر تغییر در ستتتبد ن هچر آنها فرا می رستتتد را می توانید که دوراتشتتتخیو دوران هچر می باشتتتد. هر کدام از تخم ها 
 وضعیت داده و در داخل دستگاه در محل مخصوص هچر که در کف دستگاه می باشد ، قرار دهید.

 احی شده است که دما و رطوبت دستگاه مناسب برای دوران هچر می باشد.در نظر داشته باشید که کف دستگاه به گونه ای طر 
هنگام استفاده از دستگاه در حالت ستر و هچر همزمان باید توجه کنید که دما و رطوبت و چرخش موتور دستگاه بر اساس دوره 

 .میگردددریچه های دستگاه هم در حالت ستر تنظیم  همچنین ستر تنظیم شود.

 درعادگتراه جوجه کشی کار با  عدن اوعکته مهم  گه

 :مورد زیر بسیار مهم و حیاتی می باشد 3کار کردن با دستگاه جوجه کشی درنا توجه به قبل از 

 تهیه تخم عطفه دار  :عکته اول

شی  شتن یک جوجه ک ستی برای دا ست. بای شده ا ضیح داده  سالم و قابل اعتماد در کتابچه کلی تو صات تخم نطفه دار  شخ م
 موفق از تخم نطفه دار سالم و استاندارد استفاده شود. جهت اطالعات بیشتر به کتابچه کلی مراجعه نمایید.

 : محیط جوجه کشیدوم عکته

سط اپراتورهای جوجه کشیکی از مهمترین مواردی که  شود ،  اغلب تو توجه به کنترل دما و رطوبت و میزان عدم نادیده گرفته می
ورود و خروج اکستتیژن محیط جوجه کشتتی می باشتتد. همان طور که در کتابچه کلی نیز به آن اشتتاره شتتده استتت ، محیط جوجه 

شی یکی از  شی در یک  4ک ستگاه جوجه ک شد. چنانچه د شی موفق می با سی در انجام یک فرایند جوجه ک سا صول ا فاکتور و ا
. در رابطه با دستتتگاه جوجه کشتتی درنا این افزایش می یابدر نگیرد ، احتمال عدم موفقیت در جوجه کشتتی محیط مناستتب قرا

شی ایده آل دارای دمای  شد. محیط جوجه ک سیار تأثیر گذار می با ضوع ب سانتی گراد و رطوبت مابین  24الی  20مو  40درجه 
تأمین رطوبت محیط است. این عدم کش آن را رعایت نمیکنند ، . یکی از مواردی که اغلب اپراتورهای جوجه استدرصد  50الی 

 طمحی که عالوه بر تأمین دما و رطوبت ، نماییدموضوع می تواند تأثیر مستقیم در کاهش راندمان جوجه کشی داشته باشد. توجه 
ستگاه شد. همچنین دقت نمایید که هرگ د سب نیز با ستی دارای دریچه های ورود و خروج هوای منا سیر ورود و خروج هوا بای ز م

 گردد.نجریان هوای داخل به صورت دائم قطع هرگز شود و یا ندر اتاق دستگاه جوجه کشی مسدود 

 ور جوجه کشاپرات :گوم عکته
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شی  ینمهمتر صو در انجام فرایند کلی جوجه ک شی موفق ، وجود یک اپراتور کار بلد و متخ شتن یک فرایند جوجه ک صل در دا ا
می باشتتد. چرا که اپراتور بایستتتی دانش و تخصتتو کافی در مورد تهیه تخم نطفه دار و همچنین فراهم نمودن یک محیط جوجه 

در کتابچه کلی  .استداشته باشد و این مستلزم تالش و تحقیق مستمر را و نحوه استفاده از دستگاه جوجه کشی کشی مناسب 
ست. شده ا شی ارائه  ستگاه جوجه ک شرایط ایده آل محیط د لذا  اطالعات جامع در رابطه با نحوه تهیه تخم نطفه دار و همچنین 

 انتظار میرود که اپراتور با مطالعه کامل دفترچه تسلط کافی در این موضوع را کسب نماید.

لف برخی از اقدامات اپراتور جوجه کش بایستی در طول دوران جوجه کشی ، دستگاه را کنترل و با توجه به شرایط و نیازهای مخت
اطالعات  آموزشی برای کسب مهارت های الزم به هنگام استفاده از دستگاه جوجه کشی درنا در ادامه این دفترچه را انجام دهد.

 قت و با حوصله تمامی موارد مندرج در این دفترچه را تا آخر مطالعه بفرمایید.کامل ارائه شده است. لذا به د

 راه اعداوی دگتراه جوجه کشی درعامهم در رابطه با  رایط و عکات 

توجه داشته باشید که تأمین رطوبت دستگاه درنا توسط پمپ آب و تحت کنترل هوش مصنوعی با سیستم پیشرفته منطق فازی 
 انجام میگیرد.

نکته بسیار مهم این است که حتما بایستی دستگاه درنا در مکانی صاف و بدون شیب قرار گرفته باشد. با توجه به اینکه مخزن آب 
، طبیعتا شتتناور دستتتگاه به درستتتی عمل  گیرددر این دستتتگاه مجهز به فلوتر استتت ، چنانچه دستتتگاه در مکانی شتتیب دار قرار 

دارای شیب باشد ، آب داخل مخزن به یک سمت روانه شده و در نتیجه فلوتر  هر گیری دستگانخواهد کرد. در صورتیکه محل قرا
شدن آب از  سرازیر  صادر نمیکند و اینکار باعث کاهش رطوبت و یا  ستی  شدن و یا خاموش ماندن پمپ آب را به در شن  فرمان رو

 مخزن خواهد شد.

 
سمت جلویی دس سمت وصل نمود. اردتگاه یک نازل شلنگ خور وجود دبر روی ق سمت دیگر  که باید شلنگ ورود آب را به این ق

 شلنگ نیز باید در داخل مخزن آب بیرونی قرار بگیرد.
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شار ملل مخازن آب معدنی توجه مهم ست به داخل یک مخزن آب بدون ف شلنگ آب می بای شید که  شته با لیتری یا  5:دقت دا

 لیتری انداخته شود. 10

 مخزن آب را هیچ وقت بر روی دستگاه قرار ندهید. این مخزن می تواند در کنار دستگاه و بر روی زمین قرار بگیرد. عکته مهم:

 
باشد. در صورت استفاده از آب تصفیه نشده با  برای تأمین رطوبت استفاده میکنید، بایستی آب مقطرتوجه داشته باشید آبی که 

د نمخزن تأمین رطوبت و سایر قطعات دستگاه شدیدا دچار مشکل خواه و، شلنگ آب )همانند آب لوله کشی شهری( سختی باال
 شد.

 

 
 توجه بسیار مهم

تمامی عطعات و گیم کشی دگتراه در داخن گقف  ن عرار داده  ده اگه و می توان به را تی 
درب روی گقف دگتراه را جدا کرد و به تمامی عطعات و گیم کشی دگتراه دگترگی دا هد 

گتراه م  تما او چفه  دن کامن درب اامینان دعه  کنید در هنرام جا اعداختن درب باالیی د
  اصن عماییدد
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 ورود و خروج هوا در دگتراه جوجه کشی درعا

عدد دریچه خروج و همچنین یک الی دو عدد دریچه ورود هوا وجود دارد. دریچه های  2الی  1بر روی دستگاه جوجه کشی درنا ، 
 قسمت جلویی و پیشانی دستگاه و دریچه ورود هوا بر روی سقف دستگاه طراحی شده است. خروج هوا در

سیار مهم: سته بودن دریچه ها  توجه ب شی میزان باز و یا ب ستر و هچر و همچدر حین فرایند جوجه ک شرایط محیط نبه دوره  ین 
 تنظیم نماید.به درستی اپراتور جوجه کش باید این دریچه ها را به هنگام جوجه کشی  دستگاه جوجه کشی بستگی دارد.

، برای محیط دستتتگاه فراهم کند. در صتتورتیکه دمای  طور که در ابتدا گفته شتتداپراتور جوجه کش باید شتترایط محیطی را همان 
درصد باشد ،  50الی  40درجه سانتی گراد و رطوبت محیط نیز بین  24الی  20 عددی مابین ثابت محیط جوجه کشی به صورت

ستر بهترین حالت تنظیم دریچه خروج هوا شرایطی ایده آل ترین حالت 4/1حالت یک چهارم ) ،در دوران  شد. در چنین  ( می با
 سوراخ می باشد. 7سوراخ از  4برای تنظیم دریچه ورود هوا نیز ، باز نمودن 

 
 های مختلف تنظیم دریچه ورود هواحالت 

ست که از  شید که این نحوه تنظیم دقت سوراخ باز بماند. 2 فقطسوراخ دریچه ورود هوا ،  7در دوران هچر بهتر ا شته با دریچه  دا
 درصد میباشد. 50الی  40درجه سانتی گراد و رطوبت  24الی  20منوط بر فراهم نمودن شرایط محیطی با دمای ،  ها

 تنظیم شوند. باز 6/1و یا  5/1 درحالتباید ،  جلویی دستگاه طراحی شده اندکه در قسمت در زمان هچر دریچه های خروج هوا 
رجه و د 24الی  20استتت که محیط دارای دمای  مناستتبشتترایطی  برایالبته دوباره تأکید میشتتود که این تنظیم دریچه ها فقط 
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البته شرایط ذکر شده برای تخم های نطفه دار مختلف و شرایط محیطی مختلف، متفاوت درصد باشد و صد  50الی  40رطوبت 
 است.

 دارد وبستگی چنانچه دما و رطوبت محیط از مقدار عنوان شده کمتر یا بیشتر باشد ، تنظیم دریچه ها به عملکرد اپراتور 

 اقدام به تنظیم دریچه ها نماید.بایستی اپراتور مطابق دما و رطوبت داخل دستگاه                  

 

 در دگتراه درعا JDR 970با کنترلر هو مند  عحوه کار

برای نمایش دما و نمایشگر سمت راست ، رطوبت نمایشگر وجود دارد که نمایشگر سمت چپ ، ، دو  JDR 970بر روی برد کنترلر 
ستگاه را نمایش میدهد شی( دارای دو دکمه ، این کنترلر  نیزتنظیمات اعمال برای همچنین  .داخل د شد.)ولومی و چرخ  می با

دکمه  .آنها می باشتتتد و ذخیره نهاییکاهش  یا تایمر چرخشتتتی و افزایش و ورطوبت  ،دکمه ولومی برای ورود به تنظیمات دما 
. استتتلغو تنظیمات در مراحل مختلف تنظیم دما ، رطوبت و تایمر چرخشتتی برای چرخش دستتتی راو و همچنین  چرخش نیز

 یها نشتتتانگرهای خروجی راهنما و وجود دارد که بعنوان نیز رنگی LEDعدد  5 عالوه بر دکمه ها و نمایشتتتگرها ، بر روی برد
 مختلف همچون سیستم گرمایشی ، رطوبت ساز ، سنسور ، موتور چرخشی و ... می باشند.
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  : با معرگی جز به جز JDR 970 کنترلر ماتیک کلی 

 
 :JDR 970عحوه اعجام تنظیمات دما و راوبه و چرخش در کنترلر 

شی و  ستگاه های جوجه ک ست ،  dvdهمانطور که در کتابچه کلی د شده ا شاره  ستگاه به آن ا شی همراه ملزومات د برای آموز
شی ، دما ، رطوبت و چرخش متناسب  صورت دقیق برای دوران ستر و هچر و یا با پرنده انتخابی انجام فرایند جوجه ک ستی به  بای

باید مراحل زیر را به ترتیب  JDR 970در کنترلر  یچرخشتتتایمر برای تنظیم دما ، رطوبت و  ستتتر و هچر همزمان تنظیم شتتوند.
 اجرا نمایید.

 JDR 970عحوه تنظیم دما در کنترلر مر له اول: 

 :اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهیددستگاه درنا  JDR 970برای ورود به منوی تنظیم دما در کنترلر 

 ثانیه فشرده و نگه دارید. 3دکمه ولوم را به مدت  .1

 با شنیدن صدای بوق ، دکمه را رها نمایید. .2

که با یکبار  نظیم دما می باشتتدت، این منو برای ظاهر میشتتود d1بر روی نمایشتتگر رطوبت، عبارت  .3
 فشار دادن دکمه ولوم می توان دما را متناسب با پرنده انتخابی تنظیم نمود.

به حالت چشتتمک زن در می آید و به دکمه ولوم را یکبار فشتتار دهید. در این صتتورت نمایشتتگر دما  .4
 بر روی آن نمایش داده میشود. 37.8صورت پیش فرض عدد 

 چپ بچرخانید.سمت به راست و یا  سمت دما ، کلید ولومی را بهبرای افزایش و یا کاهش  .5

 پس از تنظیم دما ، دکمه ولوم را بار دیگر فشار دهید تا تنظیمات دما ذخیره شود. .6
 

 .با تنظیم دما ، سیستم تنظیمات به حالت آماده به کار در خواهد آمدتوجه مهم: 
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 JDR 970تنظیم راوبه در مر له دوم : 

 اقدام نمایید:مطابق دستورالعمل های زیر دستگاه درنا  JDR 970در کنترلر  رطوبتورود به منوی تنظیم  برای

 ثانیه فشرده و نگه دارید. 3دکمه ولوم را به مدت   .1

 با شنیدن صدای بوق ، دکمه را رها نمایید. .2

ظاهر شتتده و در نمایشتتگر دما ، میزان دمای تنظیم شتتده به  d1عبارت  بر روی نمایشتتگر رطوبت، .3
 نمایش در خواهد آمد.

در  d2تا عبارت  و در جهت عقربه های ستتتاعت بچرخانیددکمه ولوم را یک واحد به ستتتمت راستتتت  .4
 نمایشگر رطوبت ظاهر شود.

در نمایشتتگر رطوبت ، دکمه ولوم را فشتتار دهید تا وارد تنظیمات رطوبت  d2با نمایان شتتدن عبارت  .5
 60 در این صورت نمایشگر دما به حالت چشمک زن در می آید و به صورت پیش فرض عدد شوید.

 بر روی آن نمایش داده میشود.

 ، کلید ولومی را به سمت راست و یا به سمت چپ بچرخانید. رطوبتبرای افزایش و یا کاهش  .6

 ذخیره شود. رطوبت، دکمه ولوم را بار دیگر فشار دهید تا تنظیمات  رطوبتپس از تنظیم  .7
 

 می باشد. 60: رطوبت تنظیم شده به صورت پیش فرض  بر روی عدد نکته

 در خواهد آمد.توجه: پس از تنظیم رطوبت ، برد دستگاه به حالت آماده به کار 

 
 JDR 970در برد  تنظیم تایم چرخشی مناگبمر له گوم: 

 احل زیر را به ترتیب اجرا نمایید:برای تنظیم تایمر چرخشی مر 

 ثانیه فشار دهید. 3همانند مراحل قبلی دکمه ولوم را به مدت  .1

 با شنیدن صدای بوق دکمه را رها نمایید. .2

و در نمایشتتتگر دما، مقدار دمای تنظیم شتتتده ظاهر خواهد شتتتد. با  d1در نمایشتتتگر رطوبت عبارت  .3
 نمایش داده میشود. d2یکبارچرخاندن کلید ولومی در جهت ساعتگرد ، عبارت 

بر روی  d3دیگر بچرخانید تا عبارت  را در جهت ستتتاعتگرد و به ستتتمت راستتتت یک واحد کلید ولومی .4
 نمایشگر رطوبت ظاهر شود.
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نیز در نمایشتتگر دما نمایش داده میشتتود. دکمه ولوم را  60، همزمان عدد  d3با ظاهر شتتدن عبارت  .5
 یکبار فشار دهید تا وارد تنظیمات تایمر چرخشی شوید.

شده در نم 60عدد  .6 شمک زن در می آید. با چرخاندن دکمه ولومی به ظاهر  صورت چ شگر دما ، به  ای
 عدد تایمر را بر اساس پرنده مد نظر تنظیم نمایید. بالعکسسمت راست و یا 

ذخیره  نظیمات اعمال شدهبعد از انتخاب عدد تایمر چرخشی ، یک بار دکمه ولومی را فشار دهید تا ت .7
 شوند.

 

 به معنی قطع کردن چرخش و یا قرار دادن تنظیمات چرخش در حالت هچر می باشد. OFFعبارت توجه : 

  عکته مهم:

قابل و یا ستته ستتاعت یکبار (  یکبار )ستتاعتی یکبار و یا دوستتاعت 180 یا و 120،  60 اعداد تایمر چرخشتتی در این کنترلر بر روی
شد ساس نیاز  تنظیم میبا شی راو اپراتور می تواند بر ا شی در حین جوجه  تنظیم نماید. تایمر چرخ سب برای تایمر چرخ عدد منا

را بر روی ستتاعتی یکبار،  به نژاد پرنده بستتتگی دارد. در این برد کاربر می تواند زمان چرخش تخم هاکشتتی از پرنده های مختلف 
 دو ساعت یکبار و یا سه ساعت یکبار تنظیم کند.

 توجه مهم: 

م تنظیمات را لغو عموده و او منوی  در هر مر له او تنظیمات می تواعید با یکدار ودن دکمه چرخش 
 تنظیمات خارج  ویدد

 

    دکمه چرخش

 دستی راو ها نمایید.اقدام به چرخش  ، می توانیداین دکمه و نگه داشتن با فشار دادن عالوه بر لغو تنظیمات ، 

 .هچر باشددستگاه در حالت نباید دستی راو ها برای چرخش توجه بسیار مهم: 

 LEDمعرگی چراغ های راهنمای 

شگرها و  JDR970بر روی برد کنترلر  حتما  هت راهنمایی های مختلف وجود دارد.رنگی ج LEDعدد چراغ  5تعداد در زیر نمای
شود که هر کدام از  شدها قابلیت  LEDباید توجه  شن  ستی رو ستاندارد بای سبز را دارند. در حالت عادی و ا ن به دو رنگ قرمز و 

 ها در زمان روشن شدن به رنگ سبز باشند. LEDهمه 

روشتتتن بودن این چراغ به معنی  و دما می باشتتتداین چراغ به معنای خروجی  :(Heater LED) چراغ راهنمایی هیتر 
ست. ستگاه ا شی د ستم گرمای شید که برد توجه داشت روشن بودن سی ستم کنترل  JDR970 هوشمنده با فازی دما و دارای سی

 دستگاه کنترل و مدیریت میشود. ،ی هوش مصنوعیژرطوبت می باشد که با استفاده از تکنولو

از برد می تواند به حالت ثابت روشتتن و یا چشتتمک زن در متناستتب با عملکرد خروجی و فرمان های صتتادر شتتده  Heaterچراغ 
به روشن شود ، هیتر به رنگ قرمز  LEDچراغ چنانچه  بایستی همیشه به رنگ سبز روشن شود.اما نکته مهم این است که  بیاید.
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اگر به هر علتی  می باشد. کنترلر دستگاهدر داخل از قبل تعبیه شده یدکی  خروجین دما و یا هماخروجی دوم معنی فعال بودن 
شود ، خروجی دوم اول خروجی شکل  شده و چراغ  دمای برد دچار م شمند فعال  صورت هو شن هیتر  LEDبه  به رنگ قرمز رو
 میشود.

کنترل خروجی دارد و  برتستتلط کافی و برد در این حالت  خرابی برد نمی باشتتداین حالت به معنای البته توجه داشتتته باشتتید که 
در چنین شرایطی بهتر است که با  خرابی برد به صورت یدکی طراحی شده است.این امکان جهت پیشگیری از خطرات احتمالی 

 جهت انجام مشاوره و بررسی علت تماس بگیرید.بخش خدمات پس از فروش 

سبز این چراغ به هنگام تولید رطوبت :(Humidifier)چراغ راهنمای راوبه   شود. به رنگ  شن می  رنگ ایناما اگر  رو
ست که  شد بدین معنی ا ست.چراغ قرمز با شده ا ساز فعال  ستم رطوبت  سی ش پمپ آب برای انجام مکش و تأمین آب  ته توجه دا

 ، روشن و خاموش میشود.از طرف برد دستگاهشید که این چراغ کامال هوشمند و متناسب با فرمان تولید رطوبت با

اگر این چراغ به صتتورت  .دستتتگاه می باشتتدموتور چرخشتتی  عملکردبیانگر این چراغ  :(Turn) چراغ راهنمای موتور 
و خاموش بودن این استت  و فعال بودن موتور چرخشتی  تنظیم بودن دستتگاه در حالت ستتربه معنی  ،شتودروشتن چشتمک زن 

 .می باشدو توقف موتور چرخشی قرار گرفتن دستگاه در حالت هچر چراغ به معنای 

بر روی دستتتگاه نصتتب شتتده باشتتد، مورد این چراغ تنها در زمانی که ستتنستتور دی اکستتید کربن  :Co2چراغ راهنمای  
 وی سیستم راه اندازی و نصب خواهد شد.فقط در صورت سفارش بر ر  Co2سنسور توجه داشته باشید که  استفاده قرار میگیرد.
 .دالر میباشد 150حدود  قیمت این سنسور در

 گنسورو چراغ راهنمای   LEDمعرگی کامن  

و سنسور اصلی این برد از نسل سوم سنسورهای بسیار دقیق  سور بسیار دقیق مجهز گردیده است.به دو سن JDR970 رکنترل
برای کنترل دما و رطوبت داخل کابین دستگاه  SHT3سنسور از در حالت عادی ساخت سوئیس می باشد.  SHT3گران قیمت 

از کار بیافتد و با مشکل مواجه گردد ، سنسور دوم به صورت اتوماتیک فعال  SHT3استفاده میشود. چنانچه به هر علتی سنسور 
شان خواهد داد و نمایشگر رطوبت به حالت  ستگاه را ن شد. در این حالت نمایشگر دما ، میزان دمای داخل د ( در می --)خواهد 

ستتنستتور به رنگ قرمز روشتتن میشتتود. در چنین حالتی ابتدا بایستتتی از طریق وارد شتتدن به منوی تنظیمات ،  LEDآید و چراغ 
ثانیه وارد پنل تنظیمات  3در ابتدا با فشار دادن دکمه ولوم به مدت برای این کار  اقدام به بررسی دما و رطوبت تنظیم شده نمایید.

شتتامل اعدادی  یا تنظیم رطوبت ، d2بایستتتی دمای تنظیم شتتده را مشتتاهده کنید. اما منوی  d1یا  در منوی تنظیم دما شتتوید.
با توجه به اینکه سنسور دوم دستگاه . رطوبتی انتخاب کندرا بعنوان گام  8الی  2کاربر باید یکی از اعداد  ومی باشد  9تا  1مابین 
دما ، اقدام به کنترل  می باشد ، این سنسور فقط قابلیت سنجش دما را دارد و برد کنترلر می تواند از طریق خواندن lm35از نوع 

کند. اما برای کنترل رطوبت بایستی حتما از یک رطوبت سنج استفاده کنید. در صورت راه اندازی سنسور دوم توسط دقیق دما 
با توجه به رطوبتی که رطوبت سنج دستی نشان می دهد ، یکی از اعداد  d2ر منوی برد می بایست وارد منوی تنظیمات شده و د

 را بعنوان گام رطوبتی مناسب انتخاب کنید. 8الی  2

 LM35تنظیم فام راوبتی در گنسور 

کمترین زمان را برای تولید گام به گام رطوبت صرف  8بیشترین و عدد  2توجه داشته باشید که در زمان تنظیم گام رطوبت ، عدد 
ستی ابتدا عدد  ستی که از  2میکند. برای تنظیم دقیق گام بای سنج د سط رطوبت  ساعت ، تو شت یک  را انتخاب کنید. بعد از گذ
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 2شده باشد ، عدد  قبل در داخل دستگاه قرار داده اید ، رطوبت داخل دستگاه را بسنجید. اگر رطوبت به مقدار مورد نیاز نزدیک
افزایش دهید و به همین روال تا  3بهترین انتخاب برای گام رطوبت می باشتتتد. در غیر اینصتتتورت بایستتتتی عدد گام رطوبت را به 

 زمان به دست آوردن گام مناسب اقدام کنید.

ی اپراتور بستتتگی مستتتقیم ارت هارطوبت محیط ، ظرفیت دستتتگاه و مه تنظیم گام رطوبتی دقیقا به شتترایط جغرافیایی ، عکته:
دارد. بعنوان ملال ممکن است دستگاه در مناطق مرطوب و با رطوبت محیطی باال در گام های پایین تنظیم مناسب داشته باشد 
و یا بلعکس در مناطق خشک با رطوبت پایین محیطی ممکن است گام رطوبت مناسب عدد باالیی را داشته باشد. پس از به دست 

حتما با  SHTاز کار افتادن ستتنستتور  علتبتی مناستتب با دستتتگاه در اولین فرصتتت جهت عیب یابی و پیدا کردن آوردن گام رطو
 بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

 پایان دوره جوجه کشیدگتراه بعد او تمیز کار و اعدار و عره داری 

دوره جوجه پس از اتمام با توجه به اینکه  می باشد. پس از پایان دوران جوجه کشی ، تمیزکاری دستگاه یک امر اساسی و ضروری
شی  ضروری است ک ستگاه و با توجه به تولد جوجه ها  شود.های احتمالی از آلودگی که د سازی  ستگاه درنا  پاک طوری طراحی د

و راو جوجه کشی و صرفا سبدهای  وجود نداردهیچ قطعه الکترونیکی و یا مکانیکی جوجه کشی که در داخل کابین شده است 
پارچه و آلومینیوم فشتترده و یک PVCاز  اتمامبدنه داخلی دستتتگاه که با توجه به جنس  در داخل دستتتگاه موجود می باشتتند. ها

شوی کامل  به شست وهای الزم ، اقدام گونه سختی و بدون تحمل هر به راحتی می تواند اپراتور ساخته شده است ، شده  آنادایز
 داخل کابین نماید.

 توجه بسیار مهم
 

 
اعدام برای تعمیر م چک کردن و یا رگع عقص فوعه با توجه به خطر برگ فرگتری ویادم عدن او هر 

م  تما دگگگتراه را او پریز برگ جدا کرده و و یا  تی لمد دگگگتراه و یا تمیز عمودن دگگگتراه گنی
 خاموش عمائیدد

 

به شست و شوی کامل کابین اقدام  تایدو مقداری آب ولرم با استفاده از می توانید  زکاری بدنه دستگاه جوجه کشی درناتمیبرای 
 کامال پاو نمایید.یا اسفنج دستمال نرم را با استفاده از  و آلودگی هانموده 

ستگاه  شوی د ست و  ش ستیپس از  شک را  آن بای شک کردنو بعد از  نمودهکامال خ صورت خالی و  ،خ ستگاه حداقل یک روز ب د
 سلفون کشیده و در محل مناسب نگه داری کنید. کاملحتما دستگاه را  بدون رطوبت کار کند و سپس

ستگاه سورهایحتما  ، به هنگام تمیز کاری کابین داخل د ستگاه در  سن سگر د شانید. زیرا ح ستفاده از سلفون بپو ستگاه را با ا د
 باشد.مقابل مواد شیمیایی آسیب پذیر می

و قستتمت های الکترونیکی و ستتایر را جدا کرده روی ستتقف دستتتگاه درپوش حتما می بایستتت هر دوره پایان بعد از  توجه مهم:
پس از اتمام این عمل  گردگیری و تمیز کاری نمایید.و دستمال خشک باد یک پمپ مانند فن ها و ... را به وسیله دستگاه قطعات 

دقت داشتتته باشتتید در  درپوش را به درستتتی در جای خود قرار دهید و از چفت شتتدن کامل آن به بدنه اطمینان حاصتتل فرمایید.
 صورتیکه درپوش به خوبی در جای خود چفت نشود ، عملکرد کلی دستگاه مختل خواهد شد.

 با خدماتتماس 
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بعد از ظهر از  19صبح الی  8بخش خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری همه روزه )به غیر از روزهای تعطیل( از ساعت 
سخ دهی  044-32387787خط ویژه به شماره تماس  10طریق  ستم هوشمند پا  voipنوبت دهی و مدیریت تماس  ،که از سی

 پشتیبانی میشود ، آماده پاسخگویی و ارائه خدمات گارانتی به شما عزیزان می باشد.

 توجه بسیار مهم :  

سیستم پاسخگویی به تماس شما عزیزان با استفاده از بهترین و هوشمند ترین سیستم موجود در کل کشور و به صورت سیستم 
شخو و معین به اپراتور فنی  شما را در نوبت م شما نوبت دهی  صل خواهد کرد. لذا از  سکندری و صنعتی ا سان گروه  شنا و کار

عزیزان خواهشتتتمندیم در هنگام تماس با بخش خدمات پس از فروش گروه صتتتنعتی استتتکندری حتما آرامش و اطمینان خاطر 
 جهت اتصال به اولین اپراتور و همچین صبر و حوصله الزم را داشته باشید.

و   Instagram : @EIGservices همچنین  پیج  10009000900امکی به شتتماره شتتما میتوانید از طریق ستتامانه پی

با بخش خدمات پس از فروش گروه صتتتنعتی استتتکندری در ارتباط )ویژه  نرم افزار تلگرام(  ID:@EIG_1992آی دی  
 باشید.

صتنعتی استکندری تمرکز و  لطفا در هنگام خرابی احتمالی دستتگاه و یا ستایر مشتکالت در صتورت تماس با بخش خدمات گروه
آرامش خود را حفظ کرده و صتتتد درصتتتد به مهندستتتین بخش خدمات اعتماد نمائید و مطمئن باشتتتید که همکاران ما در بخش 
خدمات پس از فروش باالترین دوره های آموزشتتی را برای ارائه خدمات بهتر به شتتما طی کرده اند. پس لطفا با آرامش و اعتماد و 

هندستتتین بخش گارانتی همکاری کنید آرامش و لحن برازنده شتتتما باعث ارائه خدمات هرچه بهتر به خود شتتتما ارتباط ملبت با م
 خواهد شد.

لطفا برای کسب اطالعات بیشتر و یا مشاوره فنی و یا هر نوع سوال فنی دیگر فقط و فقط با بخش خدمات پس از فروش و  توجه :
شماره  صل  خط( 10)  04432387787به  نمایید و از تماس با بخش فروش جدا خودداری فرمائید، چرا که کارمندان تماس حا

 بخش فروش فاقد دانش فنی الزم جهت راهنمایی شما می باشند و توسط مدیریت شرکت از پاسخ به سوالت فنی منع شده اند.

سین بخش خدمات شتریان با مهند شتر ارتباط م سکندری برای بهبود هرچه بی صنعتی ا ساعت  همچنین گروه   22همه روزه از 
پاستتخگوی  04432387787ظهر از طریق تلفن تماس  15الی  14شتتب و همچنین در ایام تعطیالت رستتمی از ستتاعت  23الی 

 مشتریان عزیز می باشد.

با قستتمت فروش گروه صتتنعتی استتکندری یا  در صگگورتی که عصگگد خرید هر کاالیی را داریداز شتتما عزیزان خواهشتتمندیم 
نمایندگی های فروش آن تماس بگیرید و به هیچ وجه جهت خرید کاال تلفن های بخش خدمات پس از فروش را ِاشتتغال نفرمائید 

 و فقط در صورت داشتن سوال فنی ، تخصصی و یا علمی لطفا با بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

 


