
Chocmaster

Chocadeira Automáticas Modelo Nani

Características:
         -Controle digital de temperatura
          -Rolagem automática
          -Ovoscópio
          -Ventilação forçada
          -Box de mdf
          -Grade universal de ovos

Manual do usuário 



Fundada em 2001, a Chocmaster atua no comércio, 
fabricando e desenvolvendo produtos relacionados a 
criação de aves. Destaca-se no cenário nacional por 
oferecer diversos modelos de chocadeiras que atendem 
diferentes necessidades a preços competitivos, sem 
deixar de lado a qualidade e eficiência dos nossos 
produtos. Buscamos continuamente desenvolver 
produtos para superar expectativas, pois acima de tudo 
primamos pela satisfação de nossos clientes. A 
Chocmaster também fabrica e comercializa gaiolas para 
varias espécies de aves, com projetos próprios ou 
personalizados pelo cliente. Em nossa loja virtual você 
poderá efetuar suas compras com tranqüilidade e 
segurança.

Chocmaster
Fábrica: Rua Sebastião de Siqueira Cezar, 159 - Jardim guarani

Piraquara - Paraná - Brasil
Telefone:(41) 3668-6329

Email: vendas@chocmaster.com.br
sac@chocmaster.com.br

www.chocmaster.com.br



Apresentação
Obrigado por ter escolhido a marca Chocmaster! Nossas chocadeiras são projetadas para serem 
eficientes, robustas e fáceis de operar. Efetuam o controle da temperatura e rolagem automática dos 
ovos. O sistema de aquecimento por ventilação forçada mantém a temperatura no interior da 
chocadeira estabilizada sem oscilações críticas. Com estes atributos, a chocadeira mantém as 
condições ideais de temperatura garantindo altos índices de eclosão, no entanto, o usuário deve ficar 
atento a detalhes como: instalação apropriada da chocadeira, a escolha dos ovos, a higienização e 
desinfecção e outros detalhes descritos neste manual, para tal, recomendamos que leia-o atentamente. 

Este produto é indicado para incubar ovos da maioria das aves comerciais, exceto 

ovos de ema e avestruz. Possui moderno controlador digital de temperatura, 

sistema de ventilação forçada, sistema de rolagem automática e ovoscópio com 

disco giratório para ser utilizado em diferentes tamanhos de ovos. Todos os 

parâmetros técnicos estão configurados de fábrica, sendo desnecessário ajustes 

posteriores. Recomendamos que o usuário não altere a configuração original, 

salvo sob necessidade e pleno conhecimento de como fazê-lo.

Conhecendo a chocadeira

Botão liga/desliga Ovoscópio

Botão liga/desliga rolagem

Grade de Rolagem Universal

Grade Base

Box em MDF

Introdução

Ovoscópio

Controlador



Montagem

Atenção: Jamais ligue a chocadeira na tomada antes de concluir a montagem.

1 -Montagem 
Siga os passos para montagem com a chocadeira desligada:
A chocadeira é enviada montada, é necessário somente cortar as abraçadeiras de 
nylon que seguram as grades e parafusar o puxador.

Parafuse o puxador nos locais
previamente perfurados

Corte as amarras com o
auxilio de uma tesoura

Fixe a haste do motor na
grade de rolagem desta
maneira.

A grade de rolagem é universal!
isso quer dizer que você pode
colocar qualquer tipo de ovo 
para incubar!
(exceto avestruz e ema)



B) Limpe a chocadeira:
Antes de iniciar a incubação, a chocadeira deve ser limpa com 
um pano levemente umedecido em solução higienizante. Há 
no mercado inúmeros produtos indicados para esta função. 
Também é fundamental a limpeza completa da chocadeira ao 
final de cada incubação. 

C) Encha a bandeja com água 
Posicione a bandeja cheia de água embaixo da grade base. 
Complete o nível ao longo da incubação sempre que 
necessário. A água evapora pela área da bandeja e não pela 
quantidade, portanto em qualquer nível de água o índice de 
umidade será o mesmo. O importante é não faltar água na 
bandeja.

A chocadeira funciona somente em uma tensão (110 ou 220 Volts). Verifique se a 
tensão da tomada onde se pretende ligar é a mesma da chocadeira (Observe as 
etiquetas informando 110 V ou 220 V coladas no produto).  Jamais ligue na tensão 
errada, isso pode causar sérios danos ao equipamento e por em risco a sua segurança.

2-Instalação:
A chocadeira não funciona em tensão diferente da especificada no kit 
elétrico. Atente-se a este detalhe, pois a instalação inadequada implica na 
perca de garantia.
Para obter o máximo de desempenho e o funcionamento seguro da 
chocadeira e não colocar em risco o processo de incubação, o produto deve 
ser instalado em superfície nivelada, em local coberto, arejado e sem a 
incidência de ventos e raios solares. Evite também, o acesso de crianças e 
animais.

A) O controle da temperatura é garantido desde que a 
temperatura ambiente esteja contida no intervalo de 9 à 30°C. 
Caso o local da instalação não propicie temperaturas nessa 
faixa, será necessário o usuário climatizar o ambiente.



D) Ligue a chocadeira:

Quando a chocadeira é ligada na tomada:
- O painel exibe a temperatura naquele momento e já começa a correção para 
37,5°C (set point). É extremamente normal e não crítico leves oscilações para cima 
ou para baixo do set point. A leitura de temperatura é decimal e ocorre inúmeras 
vezes por segundo, logo em dado momento o painel pode exibir valor diferente do 
set point.
- Ocorre uma rolagem de demonstração e a próxima rolagem irá ocorrer depois de 
30 minutos e assim sucessivamente. Para o funcionamento correto do sistema de 
rolagem, certifique-se que o terminal elétrico está conectado ao motor e a haste 
da grade está conectada na haste do motor. E principalmente se o botão de 
rolagem está ligado (aceso)
- O sistema de ventilação forçada começa a funcionar e fica ativo sempre que a 
chocadeira estiver ligada. O sistema de ventilação gera um pequeno ruído 
(ventilador) e leve vibração. Esse fato é comum e não crítico ao processo de 
incubação.

Nota: A chocadeira deve ficar ligada na tomada durante todo o 
processo de incubação. Em caso de falta de energia elétrica, 
recomendamos o uso de um gerador de energia e de um 
estabilizador de voltagem.

Inicio da incubação:
 
A) Ovos:
 -Escolha ovos de boa procedência, pois são decisivos para obtenção de resultados 
satisfatórios.
 -Escolha ovos novos (máximo uma semana), fecundados provenientes de aves 
com boa média de postura.
-Escolha ovos sem trincas. Ovos trincados jamais devem ser colocados na 
chocadeira, utilize o ovoscópio para fazer um exame minucioso antes de incubá-
los. 



D) Coloque os ovos
Desligue o sistema de rolagem (luz do botão apagada) e posicione cuidadosamente 
os ovos nos vãos da grade de rolagem. A capacidade da chocadeira pode variar de 
acordo com o porte dos ovos em questão. Organize os ovos de modo a não ficarem 
empilhados, pois isso compromete o resultado e o sistema de rolagem. Ligue o 
sistema de rolagem após 24 horas de incubação (luz do botão acesa) e mantenha 
ligado até um dia antes da data prevista para eclosão. 
Nota: A rolagem dos ovos ocorre somente nos intervalos determinados pelo 
controlador, portanto não é acionada no momento em que se liga o botão. Deixar o 
botão ligado (aceso), significa que quando atingir o intervalo estipulado a rolagem 
irá ocorrer.

Organize os ovos

Bandeja de água

B) Ovoscopia e limpeza.
A ovoscopia é um dos processos fundamentais para obtenção de resultados 
satisfatórios, pois neste processo é possível identificar os ovos que tem condições 
de serem incubados.
Antes de incubar:
Limpe os ovos. Jamais coloque ovos sujos. Há no mercado uma grande variedade 
de produtos utilizados na desinfecção dos ovos, estes produtos matam 
microorganismos presentes na casca e evitam o surgimento de doenças.  Faça uma 
ovoscopia de todos os ovos afim de examinar trincas, densidade da casca ou 
qualquer outra anomalia que comprometa o desenvolvimento embrionário. 
Descarte os ovos fora do padrão de incubação.

C) Espere a temperatura estabilizar
Espere duas horas antes de colocar os ovos. Este tempo é necessário para estabilizar 
a temperatura e umidade do ar no interior da chocadeira. Verifique no painel se a 
temperatura corresponde ao valor de 37.5°C ou um valor próximo (36 à 38°C).

*Observação: Todo o processo de ovoscopia deve ser feito 
em ambiente escuro, de modo à facilitar a observação do 
interior do ovo.



F) Com 14 dias de incubação:
Faça uma nova ovoscopia no 14° dia de incubação afim de verificar o 
desenvolvimento embrionário. Retire os ovos com embriões mortos se houver.
Recomendamos que faça a ovoscopia em lotes, para evitar que a chocadeira fique 
com a porta aberta por longos períodos de tempo. A porta deve ficar sempre 
fechada e só abra em situações de manejo (reabastecimento de água e ovoscopia).

  

Embrião vivo           embrião morto       ovo não galado

G) Final da incubação:
O sistema de rolagem dos ovos deve ser desligado um dia antes do previsto para a 
eclosão. As aves recém-nascidas devem permanecer no interior da chocadeira por 
pelo menos 8 horas e no máximo por 48 horas sem receber nenhum tipo de 
alimentação nem água. Depois de retiradas da chocadeira devem ser 
transportadas para um local adequado (limpo e aquecido) onde receberão os 
cuidados necessários.
Em seguida limpe a chocadeira e faça a desinfecção com produto apropriado. Não 
molhe a chocadeira, utilize um pano macio.
Após cada incubação, sempre limpe o ventilador da chocadeira, jogando ar para 
remover as penugens (pode ser utilizado um secador de cabelo).

E) Com uma semana de incubação:
Faça nova ovoscopia no sétimo dia de incubação, neste ato, verifique os ovos que 
estão galados (fecundados). No sétimo dia é possível ver o embrião, veias de 
sangue e sinais de vida.  Descarte os ovos não galados (sem embriões). Isso é 
altamente recomendável, pois ovos sem embriões irão apodrecer no interior da 
chocadeira e isso gera uma série de inconvenientes como mau cheiro, 
contaminação, ou proliferação de fungos e bactérias prejudiciais ao processo de 
incubação.

Embrião vivo           embrião morto       ovo não galado



Duvidas Comuns

Caso falte energia posso perder a chocagem?
 Os primeiros dias de incubação são os períodos mais críticos e a falta de energia põe 
em risco todo o processo de incubação. Após este período crítico pode faltar energia 
durante 4 horas sem prejudicar a incubação.

Qual a finalidade da água dentro da chocadeira?
A água garante a umidade relativa do ar necessária para os ovos. Variam em torno 50% 
a 75%.

Quando devo tirar os ovos da chocadeira, caso não haja eclosão na data prevista?
Espere pelo menos dois dias após o período previsto da eclosão, estabelecida para cada 
espécie de ave.

Que tipo de ovos coloca-se em minha chocadeira?
Devem ser colocados ovos galados (fecundados), de boa procedência com no máximo 7 
dias de postura. 

Qual a razão para taxas de eclosão baixas?
São várias as possíveis causas para este problema:
- Ovos não fertilizados
- Ovos oriundos de mães não saudáveis.
- Má nutrição das matrizes
- Consangüinidade.
- Ovos infectados por germes.
- Ajuste inadequado dos parâmetros de controle da chocadeira. 

Qual a razão dos ovos eclodirem antes ou após o tempo previsto?
Se a temperatura de controle estiver abaixo do normal, os ovos eclodirão além do 
tempo previsto, se a temperatura estiver alta, os ovos eclodirão antes do tempo previsto.  
Em ambos os casos é possível aves com anomalias físicas. Ovos velhos (Com mais de 
sete dias de postura) também não eclodem na data prevista.

Posso colocar ovos para incubar enquanto outros ovos estiverem sendo incubados?
Esta prática deve ser evitada, pois os ovos eclodirão em dias diferentes e aves recém 
nascidas contaminarão os ovos que ainda não eclodiram.



Garantia

A Chocmaster garante este produto contra qualquer defeito de fabricação ou funcionamento durante o 
período de seis meses,contados à partir da data de emissão de nota fiscal. Não é coberto pela garantia o 
funcionamento incorreto decorrente da programação inadequada do controlador feita pelo usuário sem 
assistência da Chocmaster ou avarias e incubações fracassadas ocasionadas pelo mau uso do 
equipamento.  

A CHOCMASTER NÃO SE RESPONSABILIZA POR BAIXAS TAXAS DE ECLOSÃO, 
PERDA DE OVOS OU AVES DECORRENTES DE FALTA DE ENERGIA, INSTALAÇÃO OU 
OPERAÇÃO INADEQUADA, FALTA DE CONHECIMENTOS SOBRE INCUBAÇÃO, 
NEGLIGÊNCIA OU DESLEIXO DURANTE O PERÍODO DE INCUBAÇÃO POR PARTE DO 
USUÁRIO. 

Problemas

As chocadeiras Chocmaster passam por rigorosos testes antes de serem comercializadas, 
entretanto para sua segurança, ao constatar qualquer defeito quanto ao funcionamento da 
chocadeira não tente de maneira alguma fazer reparo por conta própria. 

Entre em contato com a Chocmaster para obter o suporte necessário.

Dulvidas consulte a chocmaster nos canais:

E-mail: vendas@chocmaster.com.br
              sac@chocmaster.com.br

Telefone:     (41) 3668-6329
                      (41)98756-0914



Chocadeiras

Chocadeira Rcom Mini

Chocadeira Rcom Pro 20

Chocadeira Rcom Max 50

Chocadeira Luna 160

Chocadeira Luna 240

Chocadeira Luna 
para avestruz



Chocadeiras

Endereço: Rua Sebastião de Siqueira Cezar, 159, Jd Guarani, Piraquara- Paraná 
– Brasil

Telefone: 41 3668 6329
 E-mail: vendas@chocmaster.com.br

sac@chocmaster.com.br
 Site: www.chocmaster.com.br
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