
Painel de Controle 

 

O TS4 é um aparelho conjugado para a estética corporal, apresentando a função 
Tridimensional (eletroestimulador muscular) e a função Seqüencial (drenagem linfática). 

 

Descrição dos Comandos 

A Chave Espera / Ligado 
Pressione esta tecla quando o aparelho estiver em funcionamento para interromper sua operação ou 
simplesmente LIGADO para colocar em estado de ESPERA. 

B   Iluminado na cor laranja quando se conecta o cabo de alimentação à rede elétrica 
indicando que o aparelho está no estado de ESPERA. 

C   Iluminado na cor verde quando o aparelho está LIGADO e pronto para operação. 

D  Indicadores Individuais  Iuminosos (Leds) de funcionamento dos canais localizam o canal que 
está em funcionamento, emitindo luz. 

E Controles Individuais de Intensidade da saída 2 a 4 Acionadas por potenciômetro com 
chave. 

F Controles Individuais de Intensidade da saída 1 a 6  Acionadas por potenciômetro com 
chave. 

G Indicadores Individuais  Luminosos (Leds) de funcionamento dos canais localizam o canal que 
está em funcionamento, emitindo luz. 

H Chave Seletora de Ondas Escolhe um dos 03 tipos de onda do Tridimensional ou a Função 
Seqüencial (TS4) 

I Indicadores Individuais Luminosos (Leds) do tipo de onda e função escolhida. 

J Barra de Leds em Gráfico Mostra as saídas de cada onda na função Tridimensional. 

K Controle de Velocidade de Ciclo (na função Seqüencial) regulado por potenciômetro, 
determina a velocidade em que o estímulo passa de um canal a outro. 

L Controle Seletor de Freqüência, Acionado por chave com dez seleções que variam de 5 a 50 
Hertz. 

Temporizador DIGITAL 

  

M Indicador Digital  Luminoso de Tempo selecionado (display), demonstra numericamente o 
tempo que resta da sessão, em minutos. 

N Seletor de Tempo Ajuste dezenal, seleciona por múltiplos de dez, em minutos, o tempo que 
durará a sessão (0_ a 9_). 

O Seletor de Tempo Ajuste por unidades, seleciona por frações unitárias de minutos, o tempo que 
resta  da sessão (_0 a _9). 

P Indicador Luminoso (Led)  Função desativado. 

Q Indicador Luminoso (Led)  Função ativado. 

R Tecla Ativa (início) Acionada por push bottom, utiliza-se para dar início à sessão ou retomá-la 
quando haja sido interrompida. 

S Tecla Para (fim) Acionada por push bottom, utiliza-se para interromper a sessão. 

 
 

 

Saídas 
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Saídas individuais dos canais 1 ao 6 onde deverão ser 
conectados os plugues dos cabos. 

NA FUNÇÃO SEQUENCIAL: 

1 e 5 Não possui subdivisão, portanto as quatro placas 
trabalharão em conjunto. 

2, 3 e 
4 

Possuem 1 subdivisão, onde as 4 placas de um 
canal será dividida (em relação à intensidade) em 
dois pares. Trabalharão com intensidades 
diferentes, reguladas nos potenciômetros de 
letras A e B. 

6 Desativado nesta função. 

NA FUNÇÃO TRIDIMENSIONAL: 
Todos os canais trabalharão com quatro placas de 
intensidades iguais, que serão reguladas somente 
nos potenciômetros de letra A. As subdivisões B 
não estão ativadas nesta função. 

 

 

 



Acessórios 
A 

 

24 placas de borracha  
condutora 

B 

 

06 cabos com 04 terminais  
cada 

C Um jogo de faixas: 
06 pequenas / 04 médias 
02 grandes / 02 extra grandes 

D 

 

um Manual de Uso (CD ou Impresso) 
 
um Certificado de Garantia 

 

Manuseio do Aparelho 
1 Conectar o Cabo de força do aparelho à tomada elétrica, quando ligado, o aparelho se 

ajusta automaticamente à voltagem da rede elétrica (127 ou 220 Volts). Nesta condição o 

led B  (  ) ficará iluminado na cor laranja. 

2 Colocar as placas nas regiões conforme a função escolhida, com a parte condutora (lado 
preto) coberto com gel apoiadas no corpo, e presas com as faixas elásticas. 

3 Pressionar a tecla A. O equipamento emitira um sinal sonoro (beep). Nesta condição o led 

C (  ) ficará iluminado na cor verde. 

4 Selecionar a Função desejada pela chave H 

5 Posicionar todos os Controles Individuais de Intensidade das Saídas (E e F) na posição 
mínima (-), quando se ouvirá um “clic”. 

6 Ajustar o tempo de atuação pelas teclas N e O (  ) do temporizador e pressionar a tecla 

R (  ), o led  Q, deverá passar para cor verde. Caso isso não ocorra, repetir o passo 5. 

7 Aumentar lentamente a intensidade das saídas de forma individual até obter a contração 
desejada. 

8 Após o sinal sonoro indicando o fim da sessão, remover as placas colocadas no cliente. Se 
houver necessidade de interromper o tratamento, acionar a tecla Desativa antes de remover 
as placas. 

IMPORTANTE 

Se houver a necessidade de interromper uma sessão em andamento utilize a tecla S (  ). Para 
reiniciar o processo é necessário repetir o procedimento a partir do passo 5. 

Guia Rápido 
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Para maiores informações e esclarecimentos das técnicas, leia e consulte 

 o Manual de Instruções do TS4. 
 


