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 بسم تعالی

که بهترین نوع  را انتخاب کرده اید متشکریم. تمامی همکاران ما در این شرکت وظیفه دارند EIGاز اینکه محصوالت گروه صنعتی اسکندری 

 400..4773..8را به شما ارائه نمایند. در صورت بروز هر نوع مشکل در استفاده از دستگاه لطفا با شماره تلفن  خدمات پس از فروش و گارانتی

( تماس حاصل فرمایید و هر نوع  شکایات و پیشنهادات و انتقادات خود را به سامانه عصر به جز روزهای تعطیل 5صبح تا  0از ساعت  ) خط ویژه 

م یخواهشمند امک نمایید مطمئن باشید تک تک موارد به دقت بررسی شده و اقدامات الزم صورت میگیرد.پی 18888111777777پیامکی 

 رفتهنگندگان فروش در مورد کسب اطالعات فنی و یا دریافت گارانتی و یا خدمات پس از فروش تماس به هیچ وجه با سیستم فروش و یا نمای

فقط تلفن خدمات پس از فروش را به شما ارائه خواهند نمود. در صورت نیاز پرسنل دوره دیده  چرا که مطابق با قوانین شرکت آنها نیز فقط و

 خدمات پس از فروش ، نزدیکترین نمایندگی ارائه خدمات در استان و یا شهر خودتان به شما معرفی خواهد شد.

ن میباشد این دستگاه دارای قابلیت های ویژه ای است کشی ستر و هچر هم زمااولین و تنها دستگاه جوجه  EIGتایی  49دستگاه جوجه کشی 

 که باعث افزایش راندمان جوجه کشی میگردد.

 ابتدا توضیح در باره ستر و هچر:

: طول دوره جوجه کشی به دو دوره ستر و هچر تقسیم بندی میگردد. دوران ستر به زمانی گفته می شود که تخم ها  Seterستر 

اولین بار قرار میگیرند. در دوران ستر جنین در داخل تخم شکل میگیرد و رشد می کند و اندام های  داخل دستگاه جوجه کشی برای

آن تشکیل میگردد. از جمله ویژگی های دوران ستر میتوان به چرخش تخم ها در داخل ماشین جوجه کشی اشاره نمود که بسیار 

روز میباشد و برای کسب اطالع از دما و رطوبت و زمان چرخش و  10نیز حائز اهمیت میباشد. طول دوره ستر در مورد پرنده مرغ 

 طول دوران ستر  در مورد پرندگان مختلف بایستی به کتب مرجع جوجه کشی مراجعه نمود.

چرخش  جوجه کشی گفته میشود که در آن جوجه پوسته را شکسته و از تخم خارج میشود در طول دوره هچر: هچر به روزهای آخر  atcherHهچر 

 ا وتخم ها متوقف شده و دما و رطوبت تغییر میکند و تخم ها داخل سبد هچ قرار میگیرند. طول دوره هچر برای پرندگان مختلف متفاوت است و دم

 رطوبت نیز در این دوران بستگی به نوع پرنده دارد که باز برای کسب اطالع در مورد این موارد بایستی به کتب مرجع مراجعه فرمایید.

 

 

 پروگرام استفاده از دستگاه به شرح زیر میباشد:

می شوید این پروگرام در واقع   A.01وارد پروگرام   ,قرار گرفته است  ( که روی برد دیجیتالی دستگاه شما SETبا یکبار فشار دکمه ) .1

کاهش دمای مطلوب و دلخواه خود را وارد دستگاه استفاده از دکمه های افزایش و برنامه تنظیم دمای دلخواه توسط شما میباشد با 

میباشد پس با استفاده از دکمه  7340روز اول جوجه کشی ) دوران ستر (  10فرمایید. به عنوان مثال دمای مطلوب برای مرغ در 

ما ای مطلوب شجددا فشار دهید تا دستگاه روی دممرا   SETتنظیم نمایید و دکمه  7340افزایش و کاهش دمای دستگاه را روی 

ما با حت پس در جوجه کشی از پرندگان میباشد و بیشترین تاثیر را در یک جوجه کشی موفق دارد.تنظیم گردد. دما مهمترین مورد 

استفاده از کتب مرجع جوجه کشی دمای الزم برای جوجه کشی پرندگان مختلف را به دست آورید و سپس اقدام به جوجه کشی 

  .نمایید

میتوانید ا برعهده دارد. شما می رساند این پروگرام وظیفه تنظیم رطوبت دستگاه ر A.02شما را به منوی  SETدن دکمه دوبار فشاردا .2

پرندگان مختلف را بایستی وارد کنید رطوبت مورد نیاز برای خود را  مطلوببا استفاده از دکمه های افزایش و کاهش میزان رطوبت 

صد میباشد. بعد از در98رطوبت مورد نیاز برای جوجه کشی از مرغ در دوران ستر معموال  د.ب مرجع جوجه کشی به دست آوریاز کت



داده شده وارد حافظه  کردید برای اینکه تنظیمات  اینکه با استفاده از دکمه افزایش و کاهش میزان رطوبت مورد نیاز خود را وارد

 را مجددا فشار دهید.  SETدستگاه شود فقط کافیست که دکمه 

می کند. این پروگرام یک برنامه دو حالته است که دارای حالت  A.03شمار را وارد پروگرام  SETسه بار پشت سرهم فشار دادن دکمه  .7

در حالت  A.03در شرایطی که شما از پایین دستگاه به عنوان هچر استفاده میکنید بایستی پروگرام  میباشد. OFFو    ONهای 

OFF  این پروگرام حالت طبقه پایین دستگاه به عنوان ستر استفاده میکنید حتما بایستی  ازقرار دهید. زمانی کهON   قرار داشته

 باشد.

 

 موفق با استفاده از دستگاه: ی برای جوجه کشییتوصیه ها

 

 ( توجه داشته باشید که برای تنظیم رطوبت این دستگاه حتما بایستی ظرف آب کاسه مانند دستگاه را که زیر فن قرار میگیرد پر از آب کنیدالف

، یک فن مخصوص رطوبت در قسمت باالی دستگاه قرار گرفته است که در شرایطی که رطوبت دستگاه کمتر از رطوبت مطلوب وارد شده از 

باشد شروع به کارکردن نموده و با تبخیر آب موجود در ظرف آب رطوبت را افزایش میدهد. ممکن است در شرایط آب و هوای  A.02پروگرام 

رطوبت مورد نیاز تامین نگردد در این شرایط یکی از مرکزی ترین کانال ظرف آب دوم را که که کولر گازی روشن باشد  یخشک و یا در فضاهای

پر از آب کنید! در صورت تامین نشدن رطوبت این عمل را به ترتیب برای کانال های دوم و سوم نیز انجام دهید توجه  زیر شانه ها قرار میگیرد

ور طداشته باشید که ممکن است فقط در زمان هچ که نیاز به رطوبت بیشتری وجود دارد نیازمند به استفاده از این ظرف آب باشید ، البته همان 

متفاوت بودن شرایط اقلیمی ممکن است در زمان ستر نیز نیازمند پرکردن آب در شیار های ظرف آب کمکی باشید. در توجه به  که ذکر شد با

تنظیم رطوبت نرمال میباشد. در نظر داشته باشید که درصدی در 18رطوبت داخل دستگاه میباشد البته تلورانس  نسبینهایت مهم تنظیم بودن 

بایستی پالگ های هوا که در قسمت شیشه دستگاه قرار گرفته است بردارید، در صورت افزایش بیش از  از حد رطوبت در صورت افزایش بیش

 حد رطوبت اول یکی از پالگ های هوا و بعدا دومی را بردارید

 98تا مرز  تگاهتوضیح اینکه گاها در مناطق جنوبی و یا شمالی کشور مشاهده گردیده که بدون اینکه آبی داخل دستگاه ریخته شود رطوبت دس

درصد می رسد در این شرایط توجه داشته باشید که اول دستگاه جوجه کشی را به برق وصل کرده و سه تا چهار ساعت صبر کنید تا  38یا 

ت درجه ( رسید مجددا رطوبت را چک کنید به احتمال زیاد رطوب 7343اه به دمای مطلوب برسد زمانی که دستگاه به دمای مطلوب ) حدوددستگ

تا زمانی به حالت نرمال می رسد در صورتی که رطوبت به حد نرمال رسید بدون ریختن آب داخل دستگاه عمل جوجه کشی را انجام دهید 

رطوبت کمتر از حد ایده آل شد فورا داخل دستگاه آب رطوبت در حد مطلوب باشد نیازی به ریختن آب داخل دستگاه نیست در صورتی که 

 بریزید.

باشید که در صورتی که حتی بعد از گرم شدن داخل دستگاه رطوبت بازهم بیشتر از حد نرمال بود این مطلب نشان این است که  توجه داشته

درصد ( میباشد و مطمئنا محیط مناسبی برای دستگاه  58تا  8.بسیار بیشتر از حد استاندارد برای اتاق جوجه کشی ) رطوبت محیطی شما 

اه در نظر داشته باشید که نه تنها این دستگ برای کاهش رطوبت محیط استفاده کنید.از کولر گازی ایط بایستی جوجه کشی نیست در این شر

 ی کم کردن رطوبت هوای داخل شده به دستگاه را ابدا ندارند.یجوجه کشی بلکه تمامی دستگاه های جوجه کشی در دنیا توانا

درجه باشد دستگاه بهترین عملکرد خود را در این دما دارد و  29تا  27دستگاه در داخل آن قرار گرفته است حتما بایستی که ی ب ( دمای اتاق

درجه که اصطالحا به دمای اتاق معروف است  29تا  27در دماهای باالتر و یا پایین تر از این میزان از حالت استادارد خود خارج میگردد دمای 

باعث وارد شدن فشار به سیستم محیطی که دمای پایین مسکونی معموال روی این درجه تنظیم میگردد. توجه داشته باشید و دمای اتاق های 

ز در صورتی که دمای اتاق باالتر ا م فن و المنت و ترانس دستگاه میگردد. از سوی دیگرهای گرمایشی دستگاه و در نتیجه صدمه دیدن سیست

دستگاه خارج شده و معموال دما به شدت نوسان پیدا میکند همچنین روند ورود  راخل دستگاه از دست کنترلحد نرمال باشد کنترل دمای د

 اکسیژن داخل دستگاه متوقف شده و جوجه کشی موفق صورت نخواهد گرفت.
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 دستگاه را بصورت یک مرحله ای و حالت اول اینکه هم طبقه باال و هم طبقه پایین ج( شما می توانید به دو حالت از دستگاه استفاده فرمایید.

تخم ها را به داخل سبد های هچ منتقل نموده و دما و رطوبت را در  سترهمزمان پر از تخم نطفه دار یک نوع پرنده نموده و بعد از اتمام زمان 

لت اکنید که دستکاه در این حدر این حالت فقط یک نوع تخم را بایستی در داخل دستگاه قرار دهید و همچنین دقت شرایط هچ تنظیم کنید 

. در حالت دوم قرار داشته باشد ONدر حالت  بایستی  A.03در این شرایط منوی   باید دستگاه یکباره پر از تخم شده و یکباره نیز هچ شود

ید تخم ها ه باشید که میتوانبه عنوان ستر و طبقه پایین در شرایط هچر مورد استفاده قرار میگیرد در این شرایط توجه داشتطبقه باالی دستگاه 

تخم های نطفه دار را بصورت تازه هر روز و یا هر چند روز یک بار را در یک بازه زمانی متفاوت داخل دستگاه قرار دهید به عنوان مثال میتوانید 

تگاه را تخم داخل دس گذاشتننگه داری داخل دستگاه قرار دهید برای این کار حتما با استفاده از یک ماژیک بسیار کوچک تاریخ  و بدون نیاز به

و پس از گذشتن زمان ستر تخم ها را در طبقه پایین داخل سبدهچ قرار دهید حتما دقت کنید که در این  بت کنید تا بعدا دچار اشتباه نشویدث

قرار داشته باشد.بهتر است در شرایطی که از طبقه پایین به عنوان هچر استفاده میکنید حداقل داخل  OFFدر حالت  A.03شرایط پروگرام 

دقت داشته باشید که میتوانید چندین پرنده مختلف را در این شرایط جوجه کشی نمایید ولی با  کانال مرکزی ظرف آب بزرگ نیز آب بریزید.

نیاز برخی از پرندگان مختلف تا حد دهم درجه با یکدیگر متفاوت است بهتر است تخم پرندگان گران قیمت مختلف توجه به اینکه دمای مورد 

 را داخل دستگاه بصورت هم زمان قرار ندهید.

 ی برای استفاده بهتر از این ماشین جوجه کشی:یتوصیه ها

 ولت در شرایط قطعی برق را دارد در شرایط قطعی برق با استفاده از  12های  ی کارکردن با باطرییدستگاه جوجه کشی شما توانا

انبرهای اتصال به باطری که همراه دستگاه داده شده است فیش آداپتور را از دستگاه خارج و فیش انبر های اتصال به باطری را وارد 

مپراژ بسیار باال نباشد باطری خودرو شخصی یکی از بهترین ولت بوده و دارای آ 12دستگاه نمایید توجه داشته باشید که باطری باید 

 گزینه ها برای زمان قطعی برق میباشد.

 .فیش های خارج شده از موتور را حتما به برد دیجیتالی دستگاه متصل نمایید تا عمل گردش به نحوه احسن صورت پذیرد 

 تگاه و خارج کردن شانه باالی هستید حتما این کار را انجام اگر برای ریختن آب داخل ظرف آب دستگاه نیازمند باز کردن درب دس

و مطمئن باشید که این کار اگر حتی برای دفعات زیاد هم صورت گیرد مشکلی بر روند جوجه کشی نخواهد داشت برای جلوگیری از 

درجه و رطوبت 78ل یعنی حدودبروز هر نوع مشکل سعی کنید در زمان باز کردن درب دستگاه دمای محیطی اندکی بیشتر از حد نرما

محیط هم در حد مقدور باال باشد تا به تخم ها شوک دمایی وارد نشود. در نظر داشته باشید که در طبیعت هم پرنده مادر به دفعات 

 محل تخم ها را ترک میکند و به هیچ وجه از این بابت خود را نگران نکنید. 

  ساعت آسیبی  .2برای خارج کردن آن درب دستگاه را باز نکنید و مطمئن باشید که تا بعد از به دنیا آمدن اولین جوجه به هیچ وجه

ه خارج کردن تخم ساعت از زمان خروج اولین جوجه از تخم بصورت یکباره نسبت ب .2به جوجه شما نخواهد رسید بعد از گذشت 

از حد نرمال داخل دستگاه نگه دارید چرا که امکان تبدیل ها اقدام کنید و تخم های را که تبدیل به جوجه نشده اند را چند روز بیشتر 

. دقت داشته باشید که باز کردن درب دستگاه برای خارج کردن تک تک جوجه ها مجاز نیست و باز شدن آنها به جوجه وجود دارد

هرچند در زمان به دنیا کردن درب برای ریختن آب داخل دستگاه چون طبعا در دفعات کمتر صورت میگیرد اشکالی ایجاد نمی کند 

 آمدن جوجه ها خصوصا بعد از نوک زدن آنها باید فقط در موارد ضروری و در حداقل دفعات درب دستگاه را باز نمود.

  با توجه به تاثیر شگفتی که تخم های تازه در یک جوجه کشی موفق دارند خیلی بهتر است که شما از طبقه باال به عنوان ستر و از

عنوان هچر استفاده کرده و تخم ها را بصورت تازه داخل دستگاه قرار دهید مطمئن باشید که در این شرایط امکان  طبقه پایین به

بعد از تخم گذاری تخم ها را سریعا جمع آوری نموده و به برای نتیجه گرفتن ایده آل  تبدیل شدن آنها به جوجه بسیار بیشتر است.

درصد نگه داری نمایید و بعد داخل دستگاه قرار دهید به  58تا  8.رطوبت حدودی  درجه و 28تا  10ساعت در دمای  .2مدت 

 بوده داخل دستگاه قرار ندهید.را بیرون از دستگاه ساعت  .2هیچ وجه تخمی که 



  حتما در روز سوم و بعد هفتم و بعد دوازدهم یا چهاردهم با استفاده از چراغ نطفه سنج در یک اتاق تاریک نسبت به نور بینی و بیرون

گذاشتن تخم های بدون نطفه اقدام کنید چرا که در صورت عدم انجام این کار تخم های بدون نطفه گندیده شده و گاز متساعد شده 

اگر بوی خم های نطفه دار را هم تحت تاثیر قرار داده و امکان تبدیل شدن به جوجه را در آنها از بین خواهد برد.از آن تخم ها سایر ت

موده عمل ن موفقنا مطبوع در اطراف دستگاه استشمام کردید متوجه باشید که احتماال در تشخیص یک یا چند تخم بدون نطفه نا 

 اید.

 ها هنگام قراردادن آنها داخل دستگاه جوجه کشی به سمت پایین دستگاه قرار داشته باشد. نوک تیز تخم قسمت حتما توجه کنید که 

  تخم پرندگان کوچک و بزرگ و متوسط همراه دستگاه به شما بصورت رایگان تحویل میگردد در صورت نیاز از محل پیچ برای شانه

 عوض کردن شانه ها استفاده نمایید.

 یا فرش که باعث بسته شدن سوراخ های قسمت پایین دستگاه میگردد خودداری کنید همچنین به  از قرار دادن دستگاه روی پتو و

 هیچ وجه روی دستگاه هم هیچ نوع شیء قرار ندهید چرا که باعث بسته شدن سوراخ های تهویه میگردد.

 یید در صورتی که هیچ نوع جنینی و بررسی نما شکستهی را که به جوجه تبدیل نشده اند را یبعد از هر مرحله جوجه کشی تخم ها

در داخل تخم تشکیل نشده باشد و محتویات تخم فقط زرده و سفیده مخلوط شده باهم باشد آن بدون نطفه بوده و حتی در بهترین 

 دستگاه جوجه کشی دنیا و یا زیر پرنده مادر نیز امکان تبدیل شدن به جوجه را نداشته است.

 2.  گاه آن را روشن نموده و از کارکرد صحیح سیستم های آن مطمئن شوید تخم ها را بالفاصله بعد از دستساعت قبل از استفاده از

اتاق نگه داری نموده و سپس داخل دستگاه منتقل خروج از انبار نگه داری داخل دستگاه قرار ندهید و آنها را چند ساعت در دمای 

 نمایید.

  بیشتری را طی کنند امکان آسیب دیدن پرده جنینی در آنها بیشتر است هرگز از مسافت های طوالنی تخم نطفه  مسافتهر قدر تخم

 دار تهیه نفرمایید.

  از قرار دادن تخم های بسیار بزرگ و یا کوچک و یا بد شکل داخل دستگاه خود داری کنید چرا که به هیچ وجه تبدیل به جوجه

 نخواهند شد.

 کمتر باز شود بهتر است در نظر داشته باشید که باز کردن درب باعث آهکی شدن و سفت قدر که درب دستگاه  در سه روز هچ هر

 تخم شده و خروج تخم را دشوار میکند.شدن پوسته 

 .راز یک جوجه کشی موفق استفاده از تخم های تازه و سالم است که مسافت طوالنی را طی نکرده باشد 

تگاه شماره سریال و سری ساخت دستگاه خود را با استفاده از سیم کارت موبایل شخصی خود به همراه آدرس دس گارانتیبرای فعال کردن 

 اس ام اس نمایید.  18888111777777شهری که دستگاه را در آن مورد استفاده قرار می دهید برای سامانه هوشمند پیامکی 

 به عنوان مثال :

  4.12 – 2574 –ارومیه  –سعید معروف 

ه برای سامانر نظر داشته باشید که خدمات پس از فروش و گارانتی فقط و فقط به صاحب تلفن همراهی که پیامک فعال سازی از طریق آن د

پیامک میگردد و فقط در شهری که نام آن برای سیستم اس ام اس شده است ارائه میگردد. اگر احتمال میدهید که در بیش از یک شهر ممکن 

 استفاده کنید نهایتا نام دو شهر را پیامک نمایید.است از دستگاه 

 به عنوان مثال:

 4.12 – 2574-تهران  –ارومیه  –سعید معروف 
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فروش برای کارخانه اعالم میگردد شما حداکثر سه روز وقت عاملین با توجه به اینکه فروش دستگاه ها از طرف نمایندگان فروش و فروشگاه ها و 

خود را فعال کنید در غیر این صورت دستگاه شما از درجه گارانتی ساقط بوده و هم فروشنده و هم شرکت سازنده  دارید تا گارانتی دستگاه

در صورتی که شماره سریال دستگاه شما معیوب شده باشد و یا آسیب دیده باشد و یا به هر دلیلی در نتی نخواهند داشت.امسئولیتی در قبال گار

 ام خانوادگی و نام شهر مقصد را اس ام اس نمایید.دسترس شما نباشد فقط نام و ن

عصر به جز روزهای تعطیل در خدمت  5صبح تا  0) خط ویژه ( هر روز از ساعت  400..4773..8در نهایت الزم به عرض است که خط ویژه 

در تالش است تا با کیفیت  EIGشماست تا هر نوع اطالعات فنی و غیر فنی را در خدمت شما عزیزان قرار دهد. در نظر داشته باشید که شرکت 

ضی از انواع خرابی دستگاه از دسترس ما خارج است به عنوان مثال گاهی یک ترین و بهترین نوع دستگاه را برای شما تولید و عرضه نماید اما بع

زیادی  د و سپس مدت زمانقطعه الکتریکی و یا الکترونیکی روزهای متمادی در داخل تست ) شبیه ساز ( کارخانه با فشار بسیار باال کار میکن

ه و به خوبی کار میکند و حتی بعد از ارسال مدتی برای مصرف کننده هم ز تولید دستگاه در آزمایشگاه و اتاق تست کارخانه تست شدهم بعد ا

این  ربا کیفیت باال به کار خود ادامه می دهد و سپس به یکباره بدون دلیل خاصل از کار می ایستد این نوع خرابی غیر قابل اجتناب میباشد و د

میباشد هر چند که شاید ضرر و زیانی را شامل حال مصرف کننده نماید شرایط تنها کاری که می توان انجام داد ارائه خدمات پس از فروش 

و حتی ایستگاه های کنترل کیفی قوی در طول خط منتاز سعی  متمادیهرچند با نصب پیشرفته ترین نوع شبیه ساز رایانه ای و اتاق های تست 

صورت بروز مشکل خونسردی خود را حفظ کرده و با کارشناسان  درمی کنیم شما تقاضا از داریم اما را در تولید با کیفیت ترین نوع محصول 

بخش خدمات پس از فروش حداکثر همکاری را انجام دهید. مطمئنا آرامش شما بیش از هر چیزی به کارشناسان ما کمک خواهد کرد تا از با 

 کیفیت ترین نوع خدمات پس از فروش استفاده نمایید.




