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AVISO: LEIA ESTE MANUAL
Familiarize-se com o conteúdo do manual antes de usar o dispositivo. O não cumprimento dessas instruções
pode resultar em danos ao dispositivo. Este dispositivo deve ser usado apenas por pessoal qualificado.

AVISO: PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
O equipamento deve ser usado apenas com sistemas elétricos em conformidade com todos os requisitos da
NBR-5410.

AVISO: MANUTENÇÃO
Qualquer ajuste, modificação ou reparo no equipamento deve ser realizado por pessoas autorizadas a fazê-lo.

AVISO: DESCARTE
O descarte deste produto deve ser realizado de acordo com a diretiva REEE (PNRS - Lei nº 12.305/10).
Este símbolo indica que este produto não pode ser tratado como lixo municipal. Certifique-se de que este
produto seja descartado de maneira adequada, pois o manuseio inadequado de resíduos deste produto
pode causar riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde humana. Para obter informações mais detalhadas
sobre o descarte deste produto, entre em contato com a prefeitura da sua cidade.

Este manual contém informações sujeitas a direitos autorais. Todos os direitos reservados. Este manual não deve ser
copiado ou distribuído, total ou parcialmente, sem a aprovação da TED Equipamentos para Reprodução LTDA - ME.
Algumas das peças e equipamentos mencionados neste manual possuem marcas registradas mas não são identificados
como tal. Portanto, não se deve presumir que a ausência da marca registrada indica que qualquer designação não está
sujeita à proteção de marca registrada. Os usuários dos produtos TED Equipamentos para Reprodução LTDA - ME não
devem hesitar em nos contatar se houver algum ponto pouco claro ou incorreto neste manual.

DIREITOS AUTORAIS

Manual de Uso: Transportador Conjugado (Embriões e Oócitos) TC 39/240

Parabéns por adquirir o inovador Transportador Conjugado TC-39/240, com sistema fácil de configuração e ajuste.
Seu equipamento possui capacidade de alojamento de 39 criotubos de 5ml, 240 palhetas 0,25 em cavidades individuais, 
além de 4 inovuladores 0,25 com a tampa aberta.
Fabricado em um gabinete de alumínio muito resistente à impactos, além de possuir bolsa para transporte discreta, que
facilita seu uso.
Utiliza fonte de energia de baterias de Li-íon, que proporcionam leveza e vida útil 4 vezes maior que as baterias
convencionais fabricadas em chumbo e níquel. O exclusivo pack de baterias fornece autonomia de até 48 horas de
funcionamento contínuo.
Pensando na segurança e funcionamento, o Transportador Conjugado TC-39/240 não possui botões para configuração,
esta, feita totalmente através do app ‘‘TED Incubators’’, disponível para iOS e Android. 
Por meio do app é possível alterar a temperatura, verificar Data- Logger, contatar vendedor e suporte técnico.
Instale o app e faça seu cadastro para utilizar os benefícios.

NOTA DO FABRICANTE
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Antes da conexão, leia o manual

Ligar / Desligar

CE - Marcação de aprovação

Eliminar de acordo com a diretiva REEE

Fabricante

Código do Catálogo

Número de série

Grau de proteção da caixa contra objetos
sólidos e líquidos

AVISOS E NOTAS IMPORTANTES
Ao longo deste manual, serão apresentados blocos de texto acompanhados por símbolos ou destacados em negrito.
Estas instruções indicam procedimentos especiais de serviço ou precauções que devem ser seguidas para evitar danos
ao dispositivo. Esses símbolos são AVISOS e NOTAS IMPORTANTES e são usados da seguinte forma:

como utilizar este manual

AVISO: A segurança pessoal do usuário pode estar envolvida. A desconsideração dessas informações pode
resultar em ferimentos ao operador, ao dispositivo ou ao conteúdo.

 Risco biológico.AVISO:

 Risco de choque elétricoAVISO:

 Risco de explosãoAVISO:

 Fornece informações especiais que facilitam a manutenção ou esclarece instruçõesNOTA IMPORTANTE:
importantes. Preste especial atenção às Instruções de segurança.

ESTRUTURA DESTE MANUAL
Este manual possui um índice, na página 3, para ajudá-lo a encontrar os títulos das seções rapidamente. Há um guia de
solução de problemas na página  para ajudá-lo a solucionar os problemas de seu equipamento. 19

Os símbolos a seguir aparecem durante o uso do equipamento.

Não reutilizar

Não usar se a embalagem estiver danificada

Manter longe da luz solar

Manter seco

Nota: Alguns símbolos estão apenas nas embalagem do
equipamento. 

Manual de Uso: Transportador Conjugado (Embriões e Oócitos) TC 39/240
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AVISO: Familiarize-se com as instruções de segurança antes de usar o equipamento.
Este equipamento só deve ser operada por pessoal devidamente qualificado.

NOTA IMPORTANTE: O dispositivo necessita de descartáveis para uso.

AVISO: PERIGO BIOLÓGICO. Sempre utilize materiais descartáveis e esterilizados. Nunca use o dispositivo
se houver qualquer indicação de que os materiais estão contaminados. Se houver suspeita de contaminação,
não permita o uso posterior do dispositivo e notifique imediatamente o seu agente de serviço autorizado para
esclarecimento e reparos, se necessário.

AVISO: Risco de choque elétrico.

AVISO: Nenhuma peça interna pode ser reparada pelo usuário.

PERIGO DE EXPLOSÃO: O dispositivo pode causar explosão na presença de gases inflamáveis.

AVISO: Use apenas descartáveis   originais.

Este manual descreve a operação e o uso pretendido de seu equipamento. É essencial usar este documento para se
familiarizar com as funções e a operação antes do uso.
O não cumprimento dessas instruções pode resultar em danos ou quebra do dispositivo e descartáveis.
Este manual não fornece uma descrição detalhada das tecnologias de operação, nem é adequado para apresentar a
um iniciante na técnica de operação.
É recomendado que apenas médicos veterinários e assistentes sob a orientação de um médico veterinário com a
qualificação técnica apropriada utilizem este dispositivo e os descartáveis.
No caso de o equipamento falhar durante uma operação, um dispositivo de substituição e os descartáveis   de
substituição devem ser mantidos ao alcance para que a operação possa ser concluída.
Nunca use o dispositivo se houver qualquer indicação de contaminação. Não permita qualquer uso posterior.
Notifique imediatamente o seu agente de serviço autorizado para que o dispositivo seja verificado e reparado.
Monitore sempre a temperatura durante a operação. Uma temperatura baixa o excessiva pode causar danos ao oócito,
sêmen ou embriões.
Caso haja a suspeita ou confirmação de algum defeito, pare de usar o dispositivo até que o mesmo seja verificado
por um agente de serviço autorizado.
O circuito interno é energizado sempre que o equipamento é conectada à rede elétrica, independentemente de o
dispositivo estar ligado ou em standby. Sempre desconecte o dispositivo da alimentação elétrica antes de substituir o
cabo ou limpar. Se qualquer cabo de alimentação ou plugue associado ao dispositivo ficar rachado, desgastado,
quebrado ou danificado, deverá ser substituído imediatamente.
Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova as tampas. Solicite manutenção a um agente de serviço autorizado.
Proteja o equipamento contra respingos de líquido. Se qualquer líquido entrar no dispositivo, interrompa o uso
imediatamente.
Por favor, encaminhe todos os serviços para o agente de serviço autorizado ou fabricante.
Não use em uma área onde gases inflamáveis   estejam presentes.
Para sua própria segurança, use apenas descartáveis   originais. 
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3. instalação e configuração

2.1   Indicações de uso
O Transportador Conjugado TED destina-se ao transporte de criotubos para oócitos e palhetas para sêmen e embriões,
durante procedimentos de aspiração, inseminação e transferência.

2.2   Contra-indicações
Não há contra-indicações conhecidas para esses dispositivos.

2.3   Descrição do dispositivo
O Transportador Conjugado é projetado para manter uma temperatura constante entre 34°C e 39°C, com precisão de
0,1°C em uma configuração especificada pelo usuário.
O dispositivo manterá a temperatura dentro de ± 1°C.
O dispositivo conta com 39 cavidades para transporte de criotubos padrão de 5ml, 240 cavidades para palhetas 0,25 e
4 cavidades para acomodação de inovuladores com a tampa aberta.
Efetuar o transporte de criotubos fechados utilizando rolhas de silicone, reutilizáveis, esterilizadas e efetuar o transporte
de palhetas descartáveis, com lacradores descartáveis, ambos fornecidos pela TED Equipamentos.

2.4   Precauções para uso do dispositivo
Em caso de qualquer falha elétrica ou mecânica, interrompa o uso do dispositivo até que tenha sido verificado por um
agente de serviço autorizado. 

Incluímos uma lista de verificação de instalação e configuração no capítulo 4 deste manual. Ela pode ser usada como
checklist de preparação para o uso correto do equipamento.

3.1   Desembalando os itens fornecidos
Por favor, localize os seguintes itens fornecidos:

1. Manual do usuário         2. Transportador e Bolsa         3. Cabo de alimentação         4. Fonte de Alimentação

Verifique todos os itens imediatamente após o recebimento para ter certeza de que o conteúdo está completo e que
nada está danificado. O fabricante apenas honrará os pedidos de indenização que forem encaminhados imediatamente
ao representante de vendas ou agente de serviço autorizado.
Remova todos os itens de suas embalagens

3.2 Você precisa possuir os itens a seguir (não fornecidos):

- Criotubos 5ml     - Palhetas 0,25 TED     - Lacrador 0,25 TED     - Inovulador 0,25 TED     - Termômetro (para aferição)   

Manual de Uso: Transportador Conjugado (Embriões e Oócitos) TC 39/240

NOTA IMPORTANTE: Guarde a embalagem para possível uso futuro.
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3.3   Frente do dispositivo

a. Botão ligar / desligar
Liga o dispositivo.

b. Display
Indica o estado de temperatura do equipamento.

c. Conector P4 x 2.1
Entrada da fonte para carga da bateria. 

d. Led oculto 
Indicador de carga da bateria 

e. Tampa superior
Bloco de cavidade de criotubos.

3.3.a

3.3.b

3.3.c

3.3.d

3.3.e

70,00 mm

140,02 mm

3.4.a

3.4   Lateral esquerda do Dispositivo

a. Tampa lateral
Bloco de cavidades de palhetas e inovuladores. 

Detalhe do Bloco
Criotubos

Detalhe do Bloco
Palhetas

Cavidades para
Palhetas

Cavidade para
Termômetro

Cavidade para
Criotubos

Cavidades para
Inovuladores
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3.5 Seleção da tensão de alimentação
A fonte de alimentação pode operar na faixa de tensão de 100 ~ 240 Vca, 50 ~ 60 Hz. Nenhuma seleção de tensão é
necessária. Certifique-se de que o cabo de alimentação correto, fornecido com o equipamento, esteja conectado.

3.6 Compatibilidade eletromagnética
O equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de compatibilidade eletromagnética (EMC) para
dispositivos eletrônicos. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial
em uma instalação elétrica típica. Equipamentos eletrônicos requerem precauções especiais com relação a EMC e
devem ser instalados e operados de acordo com estas instruções. É possível que altos níveis de interferência
eletromagnética de radiofrequência (EMI) irradiada ou conduzida de equipamentos de comunicação de RF portáteis
e móveis ou outras fontes de radiofrequência fortes ou próximas possam resultar em alterações do desempenho do
equipamento. Evidências de interrupção podem incluir leituras erráticas, equipamento parando de operar ou outro
funcionamento incorreto. Se isso ocorrer, pare o uso do equipamento e entre em contato com o suporte técnico
especializado.

3.7 Posição de trabalho
O equipamento deve ser colocado em uma superfície plana e segura, longe de aquecedores, resfriadores, saídas de
ar condicionado, névoas, respingos e exposição à luz solar direta por longos períodos.
Não deve ser colocado na presença de gases inflamáveis.
A temperatura ambiente deve estar entre + 5 ° C e + 34 °C* para que o mesmo funcione corretamente.

                                                                                                                                     * ou temperatura inferior ao setpoitnt desejado.

3.8 Bateria
Este equipamento utiliza 1 pack de baterias de íons de lítio, e possui sistema BMS para controle de carga e descarga
da bateria, garantindo maior segurança. A capacidade de carga do pack de baterias é de 153 W/h.
O valor de potência do pack de baterias encontra-se dentro do limite de 160 W/h determinado pela ANAC, para
transporte em bagagem de mão em transporte aéreo.
Publicação de nota pela ANAC no dia 31/03/2016 às 16h49min, com alteração na data de 01/09/2017 às 11h02min.

Manual de Uso: Transportador Conjugado (Embriões e Oócitos) TC 39/240

AVISO: Perigo de choque elétrico. Verifique se a voltagem disponível corresponde ao seu dispositivo.
Conectar com a tensão errada pode causar danos permanentes à fonte de alimentação e ao equipamento.
Use o cabo de alimentação fornecido para a conexão entre o plugue de alimentação e o soquete do
dispositivo. Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento só deve ser conectado a uma rede
elétrica com aterramento de proteção!
Os circuitos internos estão energizados a todo momento através de sua bateria interna, independente se
ele estiver ligado ou em standby. 
Não mergulhe o equipamento em água.

 Não use o equipamento na presença de gases inflamáveis.PERIGO DE EXPLOSÃO.

 Não empilhe com outro equipamento.AVISO:

 O uso de cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante desteNOTA IMPORTANTE:
equipamento pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade
eletromagnética e resultar em operação inadequada.

 Utilize descartáveis indicados e fornecidos pela TED, pois, são produzidos porNOTA IMPORTANTE:
empresas certificadas em reprodução animal.

 Perigo biológico. Sempre use produtos descartáveis e / ou esterilizados. Nunca use o dispositivoAVISO:
se houver qualquer indicação de contaminação. Se houver sinais de contaminação, não permita o uso
posterior do dispositivo e notifique imediatamente o serviço autorizado para verificação do dispositivo.
Uma vez usado, descarte os resíduos de risco biológico de acordo com as diretrizes de sua região. 
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3.9   Efetuando a carga da bateria
Conecte o cabo de alimentação à fonte de energia. Conecte a fonte de energia à rede elétrica e em seguida conecte ao
equipamento. Após a correta conexão, seu equipamento iniciará o processo de carga da bateria, indicada pelo led (1)
piscando. Deve-se aguardar a carga completa da bateria antes de ligar o equipamento, indicada pelo led (1) aceso.
Após a carga completa da bateria, desconecte o carregador.

NOTA IMPORTANTE: Sempre que possível, desligue o equipamento para carregar a bateria. 

3.10   Uso correto da bateria
Para uso correto da bateria, nunca deixe o equipamento se descarregar por completo. O modo correto de uso é
sempre carregá-lo antes do uso, independente do nível em que a bateria se encontrar.

AVISO: Nunca mantenha seu equipamento com a bateria abaixo de 30%, isto pode ocasionar falhas no
aquecimento por falta de energia.

A embalagem do equipamento chegou em bom estado?

O produto veio acompanhado de Nota Fiscal?

Todos os itens inclusos informados foram fornecidos?

A embalagem foi armazenada com segurança para uso futuro?

Todos os itens foram removidos das embalagens plásticas?

A bolsa de transporte do equipamento está em perfeita condição?

Foram separados os itens descartáveis e/ou não fornecidos para testes?

O cabo de alimentação é adequado para sua região?

O equipamento foi colocada em um local adequado?

Foi efetuada a primeira carga de bateria?

4. checklist de instalação e configuração antes do uso

Verifique o seguinte:

Após a conclusão deste checklist, seu equipamento estará pronto para a primeira operação. 

NOTA IMPORTANTE: É necessário validar este checklist para ter certeza que seu equipamento foi
transportado e recebido em perfeito estado para início da operação. E caso haja a necessidade de
solicitação de manutenção ou garantia.  
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Esta seção fornece informações gerais sobre o uso de seu equipamento.

5.1   Antes da operação
Certifique-se de que seu equipamento foi preparado corretamente de acordo com a seção 3 deste manual.

5.2   Ligando o equipamento
Ligue o equipamento através da tecla ligar, localizada no painel superior.
O equipamento iniciará a operação e será mostrada imediatamente no display, a data, horário e número de série do
equipamento:

Manual de Uso: Transportador Conjugado (Embriões e Oócitos) TC 39/240

5. primeira operação do equipamento

O display alternará a exibição das configurações entre TO (oócitos) e TE (embriões).

NOTA IMPORTANTE: Confira se a data e horário exibidos,
correspondem à data e horários atuais. Esta informação é muito
importante no momento da geração dos relatório de utilização,
através do data-logger no aplicativo.
Confira se o número de série exibido no display, corresponde ao
número de série contido na etiqueta fixada em uma das laterais
do equipamento, esquerda ou direita, por dentro da bolsa.  

29/06/21
18:41
TO 21-008 

5.3   Operação
Após a inicialização do equipamento, o mesmo entrará em modo de aquecimento até atingir a temperatura pré
configurada. Após a estabilização, ele fará o controle e manterá a temperatura no valor desejado.
Todas as informações são exibidas no display conforme a imagem abaixo:

Battery 87%
Prog:37.0°C
 TO 37.0°C

Battery 87%
Prog:37.0°C
 TE 37.0°C

5.    Alterando as configurações4
Pensando na segurança e funcionamento, o Transportador Conjugado TC-39/240 não possui botões para configuração,
esta, deverá ser feita totalmente através do app ‘‘TED Incubators’’, disponível para iOS e Android. 
Por meio do app é possível alterar a temperatura, ligar e desligar funções, acessar Data-Logger, contatar vendedor e
suporte técnico.
Confira na seção 6, ‘‘Instalação e configuração do aplicativo TED Incubators’’, como realizar.

5.    Desligando o equipamento5
Para desligar o equipamento, basta acionar a tecla ligar/ desligar e o equipamento será desligado.   

NOTA IMPORTANTE: Verifique o valor da carga de bateria antes de desligar seu equipamento.
Se a mesma se encontrar abaixo de 30%, efetue a carga da mesma antes do próximo uso. 
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6. instalação e configuração do aplicativo ted incubators

Para realizar as configurações de seu equipamento, é necessário conectá-lo ao aplicativo TED Incubators, instalado
em um smartphone com conexão Bluetooth.
O aplicativo está disponível para iOS e Android, e pode ser instalado através das Apple Store e Play Store.
Leia um dos QR Codes, correspondente ao sistema operacional de seu smartphone e acesse diretamente as lojas:   

Página do app na loja: Página do app na loja:

Antes de realizar o download do aplicativo, verifique sempre se o fornecedor é TED Equipamento para Reprodução,
localizado abaixo do nome do aplicativo.
Efetue a instalação seguindo os parâmetros de seu smartphone.
No primeiro acesso, será necessário permitir acesso à localização do equipamento e conexão Bluetooth.
Após a instalar com sucesso e acessar o aplicativo, prossiga para a próxima seção.
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6.1    Criando uma conta
Acesse o app TED Incubators, selecione o idioma de sua preferência,
clicando sobre a bandeira desejada (a).

Clique sobre o botão criar conta (b).
 
Insira os dados pessoais para criação da conta. Lembre-se,
o login será feito pelo  e  cadastrados, da formanome senha
como foram digitados, pois ambos são “case sensitive”, ou
seja, é feita a diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas.

5.1.a

5.1.b

É recomendado utilizar letra
maiúscula para a inserção
do nome e letra minúscula
para inserção da senha.
Tenha certeza de inserir
todos os dados corretamente
para poder utilizar todos os
recursos que o aplicativo
disponibiliza.
Após o correto preenchimento,
clique sobre o botão criar conta
e você será redirecionado para
a página inicial (c).

5.1.c

6.2    Efetuando o login
 Na tela inicial do aplicativo, clique sobre a caixa de texto “Nome”, insira seu nome completo, exatamente da mesma
forma que foi inserido durante a criação da conta (a).

Clique sobre a caixa de texto “Senha”, insira sua senha, exatamente da mesma forma que foi inserida durante a
criação da conta (b). Caso tenha se esquecido qual é a sua senha, entre em contato com nosso suporte para a
atualização do cadastro.
 
Marque a opção “Lembrar-me”, caso deseje que o aplicativo se lembre de suas credenciais para o próximo acesso (c).
Clique sobre o botão “Entrar” (d).

5.2.a

5.2.b

5.2.c

5.2.d

6.3    Menu Principal 
O menu principal é composto pelos seguinte ícones: 

a.  Selecionar Equipamento
Faz a busca por equipamentos próximos, utilizando o Bluetooth
para realizar a conexão.
b.  Valores
Exibe todos os valores do equipamento conectado.
c.  Ajuste de Usuário
Acessa as configurações do equipamento definidas usuário.
d.  Ajuste de Fábrica
Acessa as configurações de fábrica do equipamento.
Acessa as configurações de data e hora do equipamento.
e.  Localizar meu TED
Efetua o rastreio e acesa informações remotas do equipamento.
f.  Suporte Técnico
Permite o acesso diretamente ao Whatsapp dos técnicos TED.
g.  Pagina Web
Exibe a loja virtual TED diretamente no aplicativo.
h.  Cupom
Exibe um cupom de desconto para compras na loja online TED.
i.  Contatar vendedor
Permite o acesso diretamente ao Whatsapp dos vendedores TED.
j.  DataLogger
Acessa as configuração de busca dos dados salvos do equipamento.

5.3.a

5.3.d

5.3.g

5.3.j

5.3.c

5.3.f

5.3.i

5.3.b

5.3.e

5.3.h
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6.4    Selecionar Equipamento
 Certifique-se que o Bluetooth e localização de seu Smartphone
estão ativo e que o equipamento esteja ligado em uma distância
inferior a 10 metros.

Na tela inicial, clique em “Selecionar Equipamento”.

Na tela que se abre, na parte superior, é exibida a lista
“Meus Equipamentos” com todos os equipamentos que
já foram acessados anteriormente (a). No centro da tela
é exibida a lista ‘‘Dispositivos Próximos’’, contendo os
equipamentos encontrados próximos ao Smartphone (b).

Selecione, clicando sobre o equipamento desejado, com
o mesmo número de série da etiqueta de identificação (c).
Na parte superior da tela, será exibida a mensagem

:Conectando a: ‘‘Número do Equipamento’’

5. .a4

5.4.b

5.4.c
Conectando a: TED TE 21-021

Atualizando Banco de Dados

Caso o aplicativo esteja tentando conexão por mais de 5 segundos,
clique novamente sobre o número de série para refazer a conexão.
Assim que ocorrer a conexão, é exibida rapidamente a mensagem

 na parte superior da tela:Atualizando Banco de Dados

Automaticamente o aplicativo será direcionado para a página
“Valores” e exibirá todos os valores do equipamento ao usuário.

6.5    Valores
Exibe todos os valores do equipamento ao usuário.

a. T.O
Temperatura atual da câmara de tubos (modelos TO e TC).
b.  T.E
Temperatura atual da câmara de palhetas (modelos TE e TC).
c.  Battery
Porcentagem da carga da bateria.
d.  SP T.O
Temperatura programada da câmara de tubos (modelos TO e TC).
e.  SP. T.E
Temperatura programada da câmara de palhetas (modelos TE e TC).
f.  Internal
Temperatura próxima à placa eletrônica.
g.  Operating Time
Tempo em que o equipamento está ligado (horas).
h.  Life Time
Tempo de funcionamento total do equipamento, desde a fabricação.
i.  Battery Cycles
Número de ciclos de carga / descarga da bateria.
j.  Critical Discharges
Número de descargas críticas da bateria (0%).
k.  Proprietário
Nome do proprietário do equipamento*
l.  Usuário
Nome do usuário que está acessando o equipamento
m.  Botão Home
Voltar ao menu principal

* em caso de venda do equipamento, solicitar à TED Equipamentos que seja feita alteração dessa informação, todo
  o processo é realizado remotamente, sem que haja a necessidade de envio do equipamento para a TED.

5.5.a

5.5.b

5.5.c

5.5.d
5.5.e

5.5.f

5.5.g
5.5.h
5.5.i
5.5.j
5.5.k

5.5.l

5.5.m
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6.6    Ajuste de Usuário
Exibe as opções de ajuste personalizadas do usuário.

a.  Modo Econômico
Com este modo ativo, o equipamento permanecerá com o display
e alarmes de primeiro estágio desativados mesmo o usuário
efetuando a reinicialização.
b.  Ativar Tubos / Ativar Palhetas
Possibilita ativar ou desativar o módulo de controle individual,
de Tubos e Palhetas. Ativando um único modo, TO ou TE,
o display do equipamento exibe apenas a temperatura do modo
ativado, circulada em branco. Ativando os 2 modos, o display
alterna entre as temperaturas com um círculo branco em ambas.
c.  Ajuste de Tubos / Palhetas
Insira a temperatura desejada e clique no botão enviar para
poder atualizar as informações no equipamento, confirme através
do display do equipamento que a temperatura escolhido foi
atualizada com êxito.
d.  Botão Home
Voltar ao menu principal

5.6.a

5.6.b

5.6.c

5.6.d

6.7    Ajuste de Fábrica
Área reservada para ajuste de configurações de fábrica e configuração
de data e hora do equipamento.

a. Campo de texto senha e botão OK
Campo destinado apenas à técnicos credenciados pela TED.
b.  Relógio
Clique para atualizar a data e a hora do equipamento sincronizando
com a data e hora do seu Smartphone. Após realizar a atualização,
desligue e ligue o equipamento para certificar que a data e a hora
foram atualizadas com sucesso, confirmando na tela inicial do display
do equipamento.
c.  Botão Home
Voltar ao menu principal

5.7.a

5.7.c 5.7.b

My TED
 TO 21-0146.8    Localizar meu TED

Localize seu equipamento através desta função.

Selecione o equipamento que deseja obter a última localização
e valor de temperatura em que o equipamento se encontrava.
Durante sua última conexão a um smartphone.

Será exibido o mapa com a última posição do equipamento,
identificado por um marcador vermelho. 
No  rodapé será exibida a data do registro e os valores de
temperatura e setpoint (entre parênteses).

a. Botão atualizar
Atualiza os dados, ou, automaticamente a cada 60 segundos.

b.  Botão Home
Voltar ao menu principal

5.8.a5.8.b



Manual de Uso: Transportador Conjugado (Embriões e Oócitos) TC 39/240
15

a.  Data
Clique sobre a data para abrir o
calendário e selecionar a data que
deseja visualizar as informações.

b.  Botões de Seleção
Marque ou desmarque a configuração
de informações que deseja visualizar
no gráfico.

c.  Eventos
Exibe toda a lista de eventos que
ocorreram na data selecionada,
como alarmes, conexão de
smartphone, alteração de setpoint,
momento em que é conectada / 
desconectada a fonte de energia,
entre outras.

6.9 Suporte Técnico   
Abre canal de contato “Whatsapp” diretamenteatravés do 
com o técnico da TED para auxílio em dúvidas de uso e
problemas técnicos.

6.10    Página Web
 Acessa nossa loja virtual diretamente pelo aplicativo,
possibilitando verificar novidades e realizar compras.

6.11    Cupom
Exibe um cupom de desconto ativo para compras na
loja online TED. Este cupom tem validade em todos
os itens exclusivamente para usuários do aplicativo.

6.12    Contatar Vendedor
 Abre canal de contato através do “Whatsapp” diretamente
com os vendedores da TED para auxílio em dúvidas de
compras e produtos.

6.13   DataLogger
O DataLogger possibilita ao usuário do aplicativo TED Incubators
recuperar todas as informações de seu equipamento, desde o
momento em que ele foi ligado pela primeira vez.
Todas as informações sobre temperatura, carga de bateria, login,
alterações nas configurações, descargas críticas, etc.
É um histórico completo de toda a vida de seu equipamento.   

5.9

5.125.10

5.11 5.13

Exemplo de gráfico produzido no DataLogger (5.13.d)

5.13.a

5.13.b

5.13.d

5.13.c

5.13.e

Exemplo de lista de eventos
produzida no DataLogger (5.13.c)

d.  Gráfico
Exibe o gráfico dos parâmetros ativos anteriormente para
a data selecionada, este processo pode demorar alguns
minutos, dependendo do modelo de seu smartphone e da
quantidade de informações armazenadas.
Na tela de gráfico, ao final do gráfico existe o botão

 onde, quando ativo, exibe a lista“Exibir Texto do Log”
em texto dos dados recuperados pelo DataLogger, com
os valores abreviados.

e.  Botão Home
Voltar ao menu principal
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Para preservar seu equipamento e garantir seu funcionamento adequado, deve-se providenciar a manutenção e
armazenamento adequados. Todos os materiais descartáveis devem ser dispensados. Os materiais reutilizáveis, devem
ser esterilizados.

7. MANUTENÇÃO

NOTA IMPORTANTE: Não esterilize seu equipamento, não o mergulhe em líquidos, perigo de choque elétrico. 

7.1   Limpeza do dispositivo
Após cada uso do seu transportador, desligue o dispositivo e desconecte-o da rede elétrica. Usando uma solução
aquosa de álcool 70%, umedeça um pano e limpe todas as superfícies externas do dispositivo. Evite que qualquer
fluído entre no dispositivo. Não use uma solução de álcool 100% para limpar o dispositivo, isso pode causar danos à
superfície frontal.

7.2   Teste de funcionalidade
Para preservar a vida de seu equipamento, efetue inspeções regulares para detecção precoce de possíveis defeitos.
É recomendado que o teste de funcionamento seja realizado por um técnico especializado, mas você realizar testes
simples para validar o funcionamento do dispositivo. Caso ocorra alguma suspeita, contate o suporte técnico.

1. Ligue a fonte de alimentação à rede elétrica, e com a ajuda de um multímetro, efetue a medição da tensão na saída
do conector P4, a mesma deve estar em torno de 12Vcc. Uma pequena variação nesta tensão é normal.

2. Conecte a fonte ligada ao equipamento e verifique se o led indicador de carga está piscando.

3. Aguarde a carga do equipamento e verifique se o led indicador de carga permanece aceso. Após esta etapa,
desligue a fonte de alimentação do equipamento e da rede elétrica.

4. Ligue o equipamento com a atenção voltada ao display e verifique se a data, horário e número de série estão
corretos. Caso haja divergência nestes valores, veja como corrigir na seção , através do aplicativo TED Incubators.5.2

5. Após a inicialização, verifique o nível de bateria, que deve estar entre 95% e 100%.

6. Aguarde o aquecimento dos blocos, e com ajuda de um termômetro, verifique se as temperaturas são informadas
no display. Para cada bloco efetue as medições da seguinte forma:
- Bloco TO: Aqueça um criotubo 5ml preenchido com água em uma das cavidades, mantenha o termômetro imerso por
2 minutos, verifique a temperatura no termômetro.
- Bloco TE: Posicione o termômetro em uma das cavidades do bloco e mantenha por 2 minutos, verifique a temperatura
no termômetro.
Caso haja divergência em uma da temperaturas, solicite a calibração de seu equipamento através do suporte técnico,
através do aplicativo TED Incubators.

7.3   Finalizando a manutenção
Após a limpeza e os testes de funcionamento do equipamento, acomode-o em um local limpo, seco, ao abrigo da luz
solar, de preferência dentro de sua bolsa de transporte.

7.4 Suporte técnico autorizado

Inspeção anual

Técnicos autorizados

Responsabilidade

Certificação

Documentação técnica

Para a segurança e funcionamento contínuo do dispositivo, um técnico especializado deve
fazer a manutenção preventiva do equipamento uma vez ao ano.

Todos os serviços, como alterações, reparos e calibrações, só podem ser realizados pelo
fabricante ou por suporte técnico autorizado.

O fabricante está isento de qualquer responsabilidade pela segurança operacional, caso o
dispositivo tiver sido intencionalmente aberto e pessoas não autorizadas tiverem executado
reparos ou alterações nele durante o período de garantia.

O proprietário do dispositivo receberá um documento fiscal do suporte técnico, para todas as
inspeções ou reparos, contendo um escopo dos serviços prestados e as peças substituídas.

Se o fabricante fornecer documentação técnica, isso não autoriza o usuário a realizar
reparos, ajustes ou alterações no equipamento.  



Manual de Uso: Transportador Conjugado (Embriões e Oócitos) TC 39/240
17

7.5   Procedimento para envio
Todos os dispositivos que necessitarem serem enviados para manutenção, devem ser preparados conforme descrito
abaixo, para segurança durante o transporte.

1. Limpe o dispositivo conforme seção 7.1.
2. Sele os componentes em um saco plástico.
3. Coloque na embalagem original.
4. Inclua as seguintes informações:
     - Nome do proprietário
     - Endereço do proprietário
     - Tipo de modelo
     - Número de série do equipamento (ver adesivo de identificação)
     - Descrição do dano ou falha.

O fabricante reserva-se o direito de recusar a realização de reparos em produtos sujos ou contaminados. 

NOTA IMPORTANTE: Ao devolver os produtos, use a embalagem original. Não nos responsabilizamos por
danos ocorridos ao produto durante o transporte, se os danos foram causados por embalagem inadequada. 

8. dados técnicos

Classificação de acordo com a NBR 60601-1 8ª ed.

Tipo de proteção contra choque elétrico: 

Grau de proteção contra choque elétrico: 

Grau de proteção contra entrada prejudicial de sólidos e água: 

Especificações

Fonte de alimentação: 

Freqüência: 

Corrente Máxima: 

Consumo máximo de energia: 

Condições ambientais de operação: 

Instruções de armazenamento e transporte: 

Fabricado e certificado com os seguintes padrões: 

Dimensões: 

Peso: 

Faixa de controle de temperatura: 

Classe I

Tipo B

IP41

100 ~ 240 Vac

50 ~ 60 Hz

1,5A (110 Vac) / 0,7A  (240 Vac)

40 VA

0°C a +34°C / Umidade 10% a 75% / 0,7 a 1,2 atm

0°C a +45°C / Umidade 10% a 75%

IEC/CISPR 11 Ed. 6.0 (2015) + A1 (2016)

NBR IEC 61000-4-2 (2013)

NBR IEC 61000-4-3 (2014)

NBR IEC 61000-4-4 (2015)

IEC 61000-4-5 Ed. 3.0 (2014) + Amd.1 (2017)

IEC 61000-4-6 Ed. 4.0 (2013)

IEC 61000-4-11 Ed. 2.0 (2004) + Amd.1 (2017)

IEC 61000-4-8 Ed. 2.0 (2009)

2 0 x 220 x 3 0mm (L x A x P)1 6

7,0 kg (15,43 lbs)

34°C ~ 39°C 
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Orientação e declaração do fabricante - Emissões eletromagnéticas

O equipamento deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário final deve garantir que ele seja usada em tal ambiente. 

Teste de Emissão Conformidade Orientação para Ambiente Eletromagnético 

Emissão RF CISPR 11 Grupo 1

Emissão RF CISPR 11

Emissões Harmônicas
CISPR 11

Flutuações de Tensão
Emissões de Oscilação
CISPR 11

Classe A

Classe A

Cumpre

As emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência em
equipamentos eletrônicos próximos. 

É adequado para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo estabelecimentos domésticos
e aqueles diretamente ligados à rede pública de energia de baixa tensão que abastece edifícios de
uso doméstico.

Orientação e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética

O equipamento deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário final deve garantir que ele seja usada em tal ambiente. 

Teste de Emissão Nível Conformidade Orientação para Ambiente Eletromagnético 

Descarga eletrostática
(ESD) IEC 61000-4-2

± 4 kV contato
± 8 kV ar

Transiente elétrico rápido
(EFT) IEC 61000-4-4

Surto nos terminais de
alimentação
IEC 61000-4-5 

Quedas de tensão,
interrupções curtas e
variações de tensão
nas linhas de entrada
da fonte de alimentação
IEC 61000-4-11 

Frequência de energia
(50/60 Hz) campo
magnético
IEC 61000-4-8 

± 1 kV para linha
de alimentação

± 1 kV fase à fase
± 2 kV fase à terra

<5% U  (>95% quedaT

em U ) para 1 cicloT

40% U  (60% quedaT

em U ) para 6 ciclosT

70% U  (30% quedaT

em U ) para 30 ciclosT

<5% U  (95% quedaT

em U ) para 300 ciclosT

Os pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se o piso for coberto
com material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%. 

A qualidade da energia da rede elétrica deve ser a de um ambiente comercial
ou hospitalar típico. 

Teste IEC 60601

RF conduzido
IEC 61000-4-6

RF irradiado
IEC 61000-4-3

Observação: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta.
 Essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão deObservação:

estruturas, objetos e pessoas.

* A intensidade de campo de transmissores fixos, como estações base para telefones de rádio (celular / sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio
amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente
eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, uma pesquisa eletromagnética do local deve ser considerada. Se a intensidade do campo
medida no local em que o equipamento é usado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, deve ser observada a operação do
equipamento. Se um desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientar ou realocar o equipamento.
** Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser menores que 3V/m.

± 4 kV contato
± 8 kV ar

3 A/m

3Vrms
0,15 a 80MHz

3 V/m
80MHz a 2,7 GHz
1 V/m
2 GHz a 2,7 GHz

3 A/m

3 V/m

1 V/m

A qualidade da energia da rede elétrica deve ser a de um ambiente comercial
ou hospitalar típico. 

A qualidade da energia da rede elétrica deve ser a de um ambiente comercial
ou hospitalar típico.
Nota: Nível de conformidade de acordo com IEC61000-4-11 Ed. 2.0

Os campos magnéticos de frequência de energia devem estar em níveis
característicos de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser usados
próximos do equipamento, incluindo cabos.
Distância de separação recomendada:
d = 0,6 √P
d = 1,2 √P 80MHz a 800MHz
d = 2,3 √P 800MHz a 2,5 Ghz
onde  é a classificação de potência máxima de saída do transmissor em wattsP
(W) de acordo com o fabricante do transmissor e  é a distância de separaçãod
recomendada em metros (m). As intensidades de campo de transmissores de
RF fixos, conforme determinado por uma pesquisa eletromagnética do local,
devem ser menores do que o nível de conformidade em cada faixa
de frequência. Pode ocorrer interferência nas proximidades do
equipamento marcado com o seguinte símbolo:

Distância de separação recomendada entre o equipamento de comunicação de RF e o equipamento

O equipamento deve ser usada em um ambiente eletromagnético no qual os distúrbios de RF irradiados são controlados. O cliente ou o usuário do equipamento
podem ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis
(transmissores) e o equipamento conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação. 

0,01
0,1
1
10

100

Potência de saída
máxima nominal do

transmissor (W) 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)

150kHz to 80MHz
d = 1,2 √P

80MHz to 800MHz
d = 1,2 √P

800MHz to 2.5 GHz
d =  √P2,3

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

± 1 kV para linha
de alimentação

± 1 kV fase à fase
± 2 kV fase à terra

3Vrms
0,15 a 80MHz

0% U  para 1 cicloT

40% U  para 6 ciclosT

70% U  para 30 ciclosT

0% U  para 300 ciclosT
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9. solução de problemas

Erro

E1 - Equipamento não liga.

E2 - Temperatura não alcança
        o valor esperado.

E3 - Equipamento não aquece
        o bloco.

E4 - Alarme de bateria
       disparado.

E5 - Alarme de temperatura
       disparado.

E6 - Equipamento não conecta
        ao aplicativo.

E7 - Bateria não carrega.

E8 - Equipamento solicita contato
        com o suporte técnico, display
        exibe mensagem ‘‘Err 746 x’’.

Causa Solução

S1.1 - Efetue a carga da bateria (Seção 3.9).
S1.2 - Certifique-se que o botão Power esteja acionado.
           (Seção 5.2)
S1.3 - Certifique-se que o equipamento não está com o
           modo econômico ativo, pelo aplicativo (Seção 6.6).

S2.1 - Certifique-se que o Setpoint está configurado
           corretamente (Seção 6.6).
S2.2 - Faça um novo ajuste de Setpoint (Seção 6.6).
 
S3.1 - Certifique-se que o módulo não está desativado,
           através do aplicativo (Seção 6.6).
S3.2 - Verifique se o Setpoint desejado está correto
           (Seção 6.6).
 
S4.1 - Faça a carga da bateria o mais rápido possível
           (Seção 3.9).
 
S5.1 - Certifique-se que a temperatura ambiente é
           inferior ao Setpoint programado (Seção 6.6).
S5.2 - Certifique-se que não há incidências de
           raios solares ou radiações no equipamento.

S6.1 - Certifique-se que o Bluetooth e a localização de
           seu Smartphone estejam ativos (Seção 6). 
S6.2 - Desligue o equipamento, aguarde 5 segundos e
           ligue novamente para reiniciar todo o sistema
           (Seção 5.5).
S6.3 - No aplicativo, volte até a tela “Menu” e tente
           localizar o equipamento novamente (Seção 6.4).

S7.1 - Certifique que há energia elétrica disponível
           (Seção 3.5).
S7.2 - Verifique se a fonte de alimentação está ligada,
           com o led aceso (Seção 3.9).
S7.3 - Desligue o equipamento, desconecte a fonte
           do equipamento, aguarde 5 segundos e refaça
           a conexão (Seção 5.5).

S8.1 - Entre em contato com o suporte técnico
           (Seção 6.9).

C1.1 - A bateria está descarregada.
C1.2 - O botão Power está desligado.
C1.3 - Modo econômico ativo.

C2.1 - O Setpoint está configurado incorretamente.

 
C3.1 - Módulo do bloco está desativado.
C3.2 - O Setpoint está configurado incorretamente.

C4.1 - A carga da bateria está muito baixa.

 
C5.1 - A temperatura ambiente é superior ao
          Setpoint programado.
C5.2 - O equipamento está sendo aquecido por
           fontes externas.

C6.1 - Conexão Bluetooth ou localização do
           Smartphone desativadas. 
C6.2 - Equipamento necessita de reinicialização.
C6.3 - Equipamento não localizado.

C7.1 - Sem energia na rede elétrica.
C7.2 - Fonte de alimentação está desligada.
C7.3 - Equipamento necessita de reinicialização.

C8.1 - Problema na comunicação. 
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10. garantia

A TED Equipamentos garante aos compradores deste equipamento que, no momento da fabricação, o produto foi
preparado e testado de acordo com as boas práticas de fabricação.
Caso o produto venha a falhar em condições de uso normal, devido a defeitos de material ou mão de obra, no prazo
de um (1) ano a partir da data de compra, o produto será consertado ou, por opção da TED, substituído, sem
nenhum custo. Esta garantia limitada não se aplica a produtos sujeitos a uso ou condições anormais, armazenamento
impróprio, danificados por acidente, uso indevido ou abuso, tensão de entrada inadequada ou a produtos alterados ou
consertados por pessoa não autorizada.
A garantia limitada anterior é exclusiva e substitui todas as outras garantias, sejam escritas, orais, expressas ou
implícitas. Em particular, a TED Equipamentos não garante que o produto seja adequado às necessidades do
comprador e não há garantias quanto à comercialização ou para um propósito específico.
As representações da TED Equipamentos sobre a adequação para o propósito ou adequação para uso por qualquer
comprador não se estendem além das representações estabelecidas neste manual que acompanha o produto.
A TED Equipamentos presume que o comprador tem experiência no uso deste dispositivo e é capaz de julgar por sua
própria experiência a adequação ou não do produto para o uso pretendido. A TED Equipamentos realiza um serviço de
suporte técnico, que pode ser utilizado por um cliente ou comprador a título consultivo.
Após um (1) ano a partir da data de compra, este dispositivo será reparado por uma taxa de reparo igual ao custo das
peças , mão de obra e transporte.
Antes de enviar um produto para manutenção, por qualquer motivo, entre em contato com o representante TED mais
próximo, para obter assistência e instruções.
A TED Equipamentos reserva-se ao direito de alterar ou descontinuar este produto sem aviso prévio.

10.1   Responsabilidade
Porque a TED Equipamentos não tem controle ou influência sobre as condições sob o qual este dispositivo é usado,
sobre seu método de uso ou administração, ou sobre o manuseio do produto após este deixar sua posse, a TED não
se responsabiliza pelos resultados, uso e / ou desempenho do produto.
A TED Equipamentos espera que o uso do produto seja limitado a usuários treinados e experientes.
Em nenhum caso a TED Equipamentos será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, incluindo danos
incidentais, conseqüenciais ou especiais, decorrentes de ou em conexão com o uso ou desempenho do produto.
Se o fabricante fornecer a você a documentação técnica, isso não o autoriza a realizar reparos, ajustes ou alterações
no dispositivo ou descartáveis.
Nenhum representante e nenhum fornecedor ou locador do produto está autorizado a alterar qualquer um dos termos
e condições anteriores, e o comprador aceita o produto sujeito a todos os termos e condições aqui contidos, sujeito
sempre a quaisquer disposições contrárias que estejam necessariamente implícitas por estatura ou lei, não obstante
os termos e condições.

10.2    Vida útil do produto
A vida útil esperada deste produto é de cinco (5) anos. Após este período, a TED Equipamentos não será mais
responsável por este produto.
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