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او جهاز التوأم هو بسيط جدا ولكن يرجى مالحظة أن للنجاح في  Golden Cocksتشغيل الجهاز  

 .عملية الفقس يجب أوال قراءة الدليل بعناية

 :مالحظات عامة

أيام للتأكد من أن كل جزء يعمل  2-1قبل وضع البيض في الجهاز، يجب أن يعمل لمدة  •

  .بشكل صحيح

إذا لم يكن لديك ما يكفي من الخبرة الستخدام الجهاز، فمن المستحسن، عدم استخدام  •

  . فعليك أن تبدأ مع بعض البيض الرخيصة. البيض المكلفة

  .ال تقم بتثبيت الجهاز في الهواء الطلق وتحت ضوء الشمس المباشر أو الرياح  •

  .  ، وإال فإن اإلخراج يقللدرجة 27-23فلتكن درجة الحرارة المثالية لمكان الجهاز بين  •

عند استخدام أنظمة تكييف الهواء، تأكد من أن الجهاز غير معرض للرياح الدافئة أو الباردة  •

  .ال ينصح األماكن المغلقة مع سوء التهوية النها تسبب تقليل الكفاءة التهوية 

السجادة أو أي فال تضع اآللة على  .هناك بعض المداخل تحت الجهاز إلدخال الهواء النقي •

  .أرضية تغطي تلك المداخل

  .يرجى مالحظة أن قناة التهوية على باب الجهاز يجب أن تكون مفتوحة طوال الوقت  •

 .ماكينة خاصة بعد تفريخ بعض الفراخ، ال تفتح باب ال) أيام 3آخر (خالل فترة الفقس  •

  ال تتالعب باالنظم اإللكترونية  •

  في المئة 55-50حيط تتراوح بين الرطوبة المثالية للغالف الجوي الم •

  :قضايا في هذه العملية 3وتشارك 

  حاضنة البيض .1

  البيض .2

  المشغالو عامل االنساني  .3
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كما يجب تخزين . أيام 7الحد األقصى للوقت من تخزين البيض هو . ال تستخدم البيض القديم

  . البيض في حالة خاصة

ويتم تخزينها في . ٪55درجة والرطوبة  18أفضل درجة حرارة هو . ال تخزن البيض في الثالجة

  . األماكن المظلمة

 .درجة 4التذبذب في درجة الحرارة من البيئة ال ينبغي أن يكون أكثر من 

أيضا كن حذرا من التفاوت . درجة، سيحصل انخفاض في االنتاج 4إذا كان تذبذب الحرارة أكثر من 

  . في درجة الحرارة من النهار والليل

لمنع ) درجة 25حوالي (في الجهاز، قم بوضعها في مكان دافئ لبضع ساعات قبل وضع البيض 

  .الصدمة

  .  لوضع البيض في الجهاز، تأكد من أن البيض تقف على رأسها

  .ال تغسل البيض؛ قم بتنظيفها مع فرشاة جافة

  . ال تستخدم بيض كبير جدا أو صغير أو غير طبيعي الشكل

وقم بإزالة كل من البيض الشفافة من الجهاز ألنها دون  14و  7اقدم بفحص البيض على ليالي 

  . األجنة ويمكن أن تتلوث بقية البيض بسببها

الحظ أنه إذا كان . ويقترح أن بعد كل فترة من الفقس كسر بيض غير الناجحة وتحقق من السبب

يوما ال يزال لديها الزالل والصفار فهذا يعني أنه ليس لديها الحيوانات المنوية على  21البيض بعد 

 . اإلطالق

اع التيار الكهربائي، العمل مع بطارية السيارة، فخالل انقطGolden Cocksيمكن للجهاز التوأم او 

قم بتوصيل الجهاز إلى البطارية الن الفشل في المروحة والحد من درجة الحرارة له آثار مدمرة على 

  . الكتاكيت
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  . التستخدم أي مادة كيميائية لتنظيف اآللة

 

  : تعريف عملية الحضانة

  . فترات الضبط والفقس 2تنقسم عملية الحضانة إلى 

في هذه الفترة ينمو الفرخ . فترة الضبط، تكون البيض على درج الصينية حيث تدور و تتحول أثناء •

 .٪65-55والرطوبة المثالية هي  37.7درجة الحرارة هي . داخل البيض

في هذه الفترة يجب وضع .في فترة الفقس، يتم االنتهاء الفقس بالنسبة للفرخ داخل البيض  •

  . أيام 3لفقس بالنسبة لبيض الدجاج هي فترة ا. البيض على سلة الفقس

  

و  7لتشخيص البيض المخصب وأيضا لضمان نمو الجنين، قم بفحص التشخيص للبيض على ليال 

14 .  

  .قم بفحص البيض في غرفة مظلمة -1

  .قم بفحص البيض في غرفة دافئة لمنع أي صدمة -2

  .تأكد من أنه خالل فحص البيض، انها ال تتعرض لهزة شديدة -3

 . لبيض في أقصر وقتقم بفحص ا -4

  .قم بإزالة البيض الشفافة من الجهاز وإال سيتم تلوث بقية البيض -5

  كيف يمكنك أن تفعل فحص التشخيص؟

أثناء النظر من خالل البيض في الليلة السابعة، يجب أن ترى األوعية الدموية والبقع السوداء، وإال 

  . فقم بإزالة البيض الشفافة
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الحظت البيض، يجب أن ترى معظم قسم الداخل للبيض مظلما، واال فقم بإزالة ، إذا 14في ليلة ال 

 .البيض الشفافة مرة أخرى

  

  : مقدمة في أجزاء الجهاز

  .سم سماكة في طبقة العزل 3مع ABSوهي مصنوعة من : الجسم -1

 . وحدة تحكم رقمية مع دقة المعشار من درجة: المراقب -2
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تحقق من المروحة يوميا وتأكد من أنها تعمل . في كل وقتمروحة الجهاز يجب أن تعمل : مالحظة

 . بشكل صحيح

 

 محول وموصالت البطارية  -3

  .قيام بفحص البيض على الليالي السابع والرابع عشر: فحص تشخيص البيض -4

  .أنواع من الصواني لكل نوع من الطيور 3هذا الجهاز لديه : صينية -5

  .  يمكنك مشاهدة طريقة تغيير الصواني على الفيديو

  

  

للتأكد من أن علبة التروس يعمل، . تحول البيض و دورانها ال يمكن أن ينظر إليه بسهولة: مالحظة

  .وضع ضع يدك على الجهاز فيجب أن تشعر بالهزة و الدفء
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  . قد تم عرض مكان توصيل المحرك إلى الجزء الرقمي في الصفحة السابقة

في البداية صب الماء فقط في األخدود . لدي الجهاز األخاديد المختلفة: حاوية المياه - 6

ساعة ، فقم بإضافة الماء إلى األخدود  2بعد  ٪60فلو أن الرطوبة ال تصل إلى . الوسطي

 . االخري

الجهاز يحتوي على حاوية خاصة لمساعدتك على صب الماء لذلك ليس هناك حاجة إلزالة الصينية 

  . أيام 3صب بعض الماء في الجهاز كل . لصب الماء
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إذا لم تقم بإزالة السلة . أيام االخيرة 3قم بوضع هذه السلة فقط خالل ال : سلة الفقس -7

  . خالل األيام األولى، الرطوبة ال ترتفع

  .فترة الفقس، قم بإخراج الطبق من الماكينة ووضع السلة على حاوية الماء ووضع البيض عليها في

 

  :تركيب الجهاز

  . قم بوضع حاوية المياه في الجهاز وصب الماء في األخدود الوسطي
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  . في الجهاز وتوصيل علبة التروس إلى الجزء الرقمي) الصينية(قم بوضع علبة 

  

يعمل لمدة يوم للتأكد من أن كل جزء يعمل بشكل  دعهقبل وضع البيض في الجهاز، : مالحظة

 .صحيح
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أغلق باب اآللة وتأكد من عدم دخول . يجب أن يكون وقوف البيض على رأسها. ثم قم بوضع البيض

 . الهواء

 .قم بتشغيل الجهاز

 . الرطوبة علي العيار المعلم، فإنه يمضي الجهاز لديه إنذار بحيث عندما ال يتم ضبط درجة الحرارة أو

  .ثوان 3لمدة ) -(إليقاف التنبيه، اضغط على الزر 

  .يتم تعديل الجهاز وتعييره في المصنع، فال تقم بتغيير اإلعداد: مالحظة

  :  قم بتشغيل الجهاز والحظ ما يلي

  .أن تعمل المروحة بسرعة عالية •

  . علبة التروس مضوياً يجب أن يكون مصباح اإلشارة في مكان توصيل •

  . علبة التروس دافئة بها هزة •

  .  أيام 3يوما من اإلعداد، صب الماء في الجهاز كل  18خالل 

-55درجة والرطوبة المثالية داخل الجهاز   37.7- 37.5درجة الحرارة المثالية داخل الجهاز هي 

65٪ .  

 .ظر في جميع المالحظات الهامة، قم بفحص التشخيص ومعاينة الجهاز مع الن14و  7في الليالي 

 : عملية التفقيس

  .قم بإزالة األدراج من الجهاز •

صب الماء في حاوية المياه للتأكد من عدم وجود حاجة لفتح باب الجهاز خالل بقية  •

  .األيام

  .على حاوية المياه وضع سلة الفقس •
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 .وضع البيض على سلة دون أي هزة •

 . ثم وضع سلة فتحة من الطابق الثاني •

  .عملية نقل البيض يجب تتم في غرفة دافئة لمنع أي صدمة: مالحظة

  .أغلق باب الماكينة وال تفتحه •

و قد يقترح فتح الباب في اليومين الثاني والرابع، ثم أخرج الكتاكيت، ألنه مع كل فتح وإغالق الباب 

  .بعض الفراخ يمكن أن يموت

حالة قم بإزالة المكونات البالستيكية على الرطوبة سوف ترتفع بينما الكتاكيت تفقس؛ في هذه ال

  .الزجاج إلزالة الرطوبة اإلضافية

  . وانه يمكن بأن تفريخ جميع الكتاكيت يمتد إلى اليوم الخامس والعشرين

  

  

 

 

  

 

  

  

  

  )يوما(فترة الحضانة والفقس   الدواجن

  21  دجاج

  28  طاووس

 42  نعامة

  31-28  إوز

  30  )إوز عراقي(تم 

  18-16  حمام

  24-20  تدرج 


