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Instalação do Aparelho 
Ao  instalar o aparelho tome as seguintes cautelas: 

 Seu apoio horizontal deverá ser estável e reto. 
 Deverá estar protegido de campos eletromagnéticos. 
 Localizado longe de áreas de circulação de pessoas.  
 Fora do alcance do paciente. 
 Fora do alcance de crianças. 
 Desprovido de qualquer espécie de revestimento protetor (capa ou guarda-pó), 

estes só podem ser colocados quando o aparelho estiver fora de utilização e 
desligado da tomada alimentadora. 

 Sem qualquer contato com objetos metálicos estranhos ao aparelho. 
 Longe de umidade excessiva. 

 

Manuseio do Aparelho 
1) Após a colocação das mantas térmicas na cliente conectar os plugues da seguinte 

maneira: 
Manta dos Braços: fixar os terminais da manta aos conectores 
correspondentes. Quando conectadas o Led indicador na parte D do 
painel irá se acender. 
Manta Abdominal : fixar os terminais da manta ao conector 
correspondente. 
Manta das Pernas: fixar os terminais da manta aos conectores 
correspondentes. 

2) Ligar o aparelho na Chave Espera/Ligado (A). 
3) Ajustar o TEMPORIZADOR  pressionando os controles de Unidade de Tempo (I) 

e Dezena de Tempo (H) até obter o tempo desejado para a aplicação. Iniciar o 
tratamento apertando a tecla Ativado (L). Verificar se o Led K fica iluminado na 
cor verde. Se não estiver verificar todos os Controles de Intensidade (F1 a F5) 
virando-os no sentido anti-horário até desligar suas respectivas chaves. Este é um 
sistema de segurança que não permite ligar o equipamento sem que os controles 
de intensidade estejam na posição desligado. 

4) Determinar a temperatura das mantas individualmente com os potenciômetros F (1 
a 5) sem chegar ao máximo, os Displays Digitais irão informar o grau da 
temperatura acionado. 

5) Acompanhar o desenvolvimento da sessão, e no caso de eventuais alterações na 
temperatura de trabalho, fazer o reajuste dos Controles de Intensidade (F).  

6) Passado o tempo pré-ajustado, o temporizador emitirá um sinal sonoro indicando a 
finalização do trabalho, portanto as Mantas Térmicas não irão mais se aquecer 
pois será interrompida a passagem de corrente pelas mesmas. 

7) Retirar as Mantas Térmicas da cliente e continuar o tratamento.  
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 Fornecedor: CK Indústria e Comércio de Aparelhos Eletromedicinais Ltda. 

 Endereço: Rua Apinajés 1577 - São Paulo - SP 

 CEP: 01258-001 

 Telefone: (11) 3672-0694 

 Fax: (11) 3865-8987 

 Internet: http://www.ck.com.br 

 E-mail: info@ck.com.br 

 C.G.C. 56.045.990/0001-39 

 Reg. M.S.: 10282710010 

 
Para maiores informações e esclarecimentos das técnicas, leia e consulte 

 o Manual de Instruções do Termo CK. 
 


