


Parabéns por adquirir o inovador Transportador de Oócitos TED. Verifique atentamente se todas as peças estão 
em perfeitas condições, se não houve nenhum problema durante o transporte ou peças faltante. 

Se você perceber qualquer dano que possa ter sido causado durante o transporte, entre em contato com o 
distribuidor imediatamente e guarde a embalagem para solicitação de Assistência Técnica e Garantia, sendo 
necessário o contato com a transportadora para assegurar o prejuízo. Guarde esta embalagem e todo material 
relacionado para inspeção. Caso o equipamento precise ser devolvido para o distribuidor, é imprescindível que o 
produto seja devolvido dentro de sua embalagem original.

Embalagem

Ÿ Transportador de Oócitos TO39-CoolSys com bolsa
Ÿ Fonte de Alimentação 12V 5A
Ÿ Carregador de baterias computadorizado
Ÿ Manual do Usuário

Instruções de Segurança

Ÿ Certifique-se que a instalação está sendo feita na tensão correspondente ao equipamento, verifique se a fonte 
de alimentação é a correta, verificando a polaridade e a tensão de saída, afim de não causar danos ao 
equipamento. Certifique que a rede elétrica é estável e protegida por equipamentos de segurança. Sempre 
conecte primeiramente a fonte de alimentação a rede elétrica e em seguida conecte ao carregador, após o 
carregador ligado conecte o cabo do carregador ao equipamento. Reparos por pessoas não autorizadas 
podem causar insegurança e até mesmo um mau funcionamento bem como danos ao equipamento, além de 
perder sua garantia. Utilize apenas peças originais para reposição.

Descrição

Ÿ O TO39-CoolSys possui um sistema de fácil configuração e ajuste. Ele é dotado de um display digital e apenas 
um botão de comando, onde por meio deles é possível fazer todas as configurações necessárias para o 
aparelho. Ele possui alojamento para 39 tubos individuais. Sua bateria é de Lithium, o que garante maior 
leveza, vida útil e autonomia ao equipamento. Sua autonomia gira em torno de 48 horas. Para maior 
comodidade e segurança, o equipamento e dotado de comunicação Bluetooth, onde pode visualizar em tempo 
real os valores de temperatura e bateria.

Ligando o Equipamento

Para ligar, vá ao topo do equipamento do lado esquerdo, perto dos porta fusíveis, terá o botão que ligará o equipamento. 

  
Tela Inicial 

Quando o equipamento é ligado, na tela de início, terá um botão para Ligar e desligar o Bluetoof, uma caixa 
que informa a temperatura da câmara de transporte naquele momento, uma caixa que informa o consumo da 
Bateria. Na parte inferior do display, terão 3 botões, um botão de Modo Avião, um botão de Informações e um 
botão de Configuração. 

Modo Avião 

Clicando no botão Modo Avião aparecerá um aviso de confirmação e clicando em OK, abrirá um teclado numérico, 
no qual você entrará com a senha de acesso 1234, colocando o aparelho em modo avião. Para sair do modo avião, 
mantenha o botão pressionado por 5 segundos. Esse botão fico logo abaixo do display.

Informação : Na tela informação terá todas as informações técnicas sobre o aparelho.

Configurações 

Clicando no botão Configuração, na próxima tela entre com senha de acesso 3622, que iniciará um menu, onde 
o primeiro botão é o de Data e Hora que é para o ajuste do relógio e da data do display. Clicando no botão Ajuste 
de Temperatura, fará o ajuste para a necessidade do cliente e no botão Calibração de Temperatura você terá 
acesso ao painel de Calibração.



Data e Hora

Na tela data e hora, use o teclado numérico da ajustar a data e hora ( AAAA/MM/DD  HH/MM/SS). Depois de 
ajustada a data e a hora clique em ok para salvar o ajuste. Use o botão Deletar caso tenha algum erro na 
digitação. O botão Voltar, te levará ao menu anterior.

Ajuste de Temperatura

Na tela Ajuste de Temperatura, use as seta para cima e para baixo para ajustar a temperatura desejável. Depois 
de ajustada a temperatura clique em ok para salvar o ajuste. Caso venha desistir do ajuste, clique no botão 
37,0ºC e o aparelho voltará a temperatura automaticamente á 37ºC recomendada pela fábrica, para o 
transporte de material Bovino. O botão Voltar, te levará ao menu anterior.

  
Calibração de Temperatura

Na tela Calibração de Temperatura, use as seta para cima e para baixo para ajustar a calibração desejável. 
Depois de ajustada a temperatura clique em ok para salvar o ajuste. Caso venha desistir do ajuste, o botão Reset 
de Fabrica, colocará a configuração inicial do aparelho. O botão Voltar, te levará ao menu anterior.

Carregar a bateria

Conecte a fonte de energia a rede elétrica e em seguida conecte ao carregador, o carregador ira ligar. Conecte o 
cabo do carregador ao equipamento, verificando o encaixe correto do conector. O carregador já vem configurado 
de fabrica, ele deve exibir as informações quando ligado:

Após todos cabos estarem conectados, pressione e mantenha pressionado por aproximadamente 2 segundos o 
botão START, nesse momento o carregador irá fazer o reconhecimento da bateria, solte o botão após o beep, e 
assim que reconhecer, pressione o botão START do carregador novamente para iniciar o processo carga, assim 
que a carga estiver completa o carregador irá mostrar no canto superior esquerdo a mensagem FULL, que indica 
o carregamento completo e correto da bateria. 
Em casos de problemas no carregador, outras informações aparecerão na tela, nesse caso não faça nada e entre 
em contato conosco +55 (16) 3951 3622.

Uso da Bateria

Para o uso correto da bateria, nunca deixe o aparelho ter a descarga completa da bateria. O modo correto de 
uso é sempre carregar a bateria antes do uso, independente do nível da bateria. Sempre que o nível da bateria 
atingir o nível de 30%, uma mensagem aparecerá na tela.

Caso o nível da bateria continue abaixando, o sistema de controle de temperatura será desativado, para que 
o consumo diminua e não cause danos severos a bateria.    
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!     Nunca mantenha seu equipamento com a bateria abaixo de 30%. Evite fazer a descarga total da bateria.

Nivel de Bateria Baixo  

A bateria está abaixo de 30%. Mantenha o sintonizador no nível 
da bateria e carregue a bateria com urgência

Nivel de Bateria Muito Baixo  

O controle do sistema de temperatura está desativado para 
reduzir os danos a bateria. CARREGUE A BATERIA



Especificações:

Acabamento: Bolsa para transporte em tecido azul .
Display: Sim - Digital touch screen
Ajuste: 0.1°C em 0.1°C
Dimensões: 20cm x 36cm x 19.5cm
Range de controle de temperatura: 30°C a 40ºC
Oscilação máxima da temperatura: +-0,2ºC*
Bateria: LithiumPolímero
Autonomia da bateria: Aprox. 48 horas
Entrada de alimentação: 12Vcc 5A
Alcance bluetooth: 10 metros
Fonte de alimentação: Inclusa (Entrada 90-240Vac 50/60Hz Saída 12Vcc 5A)
Potencia máxima de consumo: 55W
Garantia: 1 ano

* Após estabilizada, em ambiente estável sem sofrer grandes interferência externas de temperatura em sua superfície.

Termo de garantia:

    1- A TED Equipamentos para Reprodução, inscrita no CNPJ nº15.402.771/0001-82, assegura ao 
cliente acima, uma garantia de 365 dias sobre o objeto acima descrito, contada a partir da data de 
emissão da nota fiscal, rastreada numero de série do equipamento.

   2- Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos 
equipamentos descritos nas condições normais de uso – de acordo com as instruções dos manuais de 
operação que acompanham os mesmos, e fabricantes.

    3- Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos 
por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, 
variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, 
decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário ou fatores naturais.

Bluetooth:

Antes de começar á usar o bluetoof do aparelho, entre no site www.tedequipamentos.com e baixe 
o aplicativos com as instruções de configuração. Todas vez que o bluetoof for ativado uma mensagem 
`̀Tem certeza de que deseja ativar o módulo bluetooth?’’ será mostrada na tela, para a 
confirmação para acionar o sistema. 

   No  término do uso do bluetoof, a mensagem Tem certeza de que deseja desativar o módulo `
bluetooth?’’, para confirmar que o Programa de Monitoramento TED Bluetoof está desligado.  

Dúvidas, entrar em contato em

WWW.TEDEQUIPAMENTOS.COM
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