
Olá, cheguei! 

Serei sua máquina de Lichtenberg e vamos fazer lindos efeitos juntos. 

Sei que não tenho beleza alguma, mas sou funcional. Sou uma máquina artesanal, feita a mão com todo carinho e cuidado. 

Por favor, nunca faça uma caixa de proteção em volta de mim, pois isso não funciona. Todos que fazem caixas de metal se 
esquecem de que o metal conduz eletricidade e colocam a saúde em risco. Fora aqueles que fazem uma caixa de madeira em 
minha volta. Tanto a caixa de metal quanto a de madeira, fazem com que eu superaqueça, e isso vai derreter meus fios de cobre 
que são muito fininhos e vou entrar em curto circuito. Por tanto devo ser usada do jeito que cheguei até você, só peço que 
mantenha distancia dos polos positivo e negativo e de minha carcaça enquanto eu estiver ligada. 

Saiba que eu não gosto que toque em mim enquanto eu estiver ligada à tomada. Se fizer isso é certeza que lhe darei um choque 
daqueles! Mas se você souber como gosto de ser tratada, tenho certeza que nos daremos muito bem. Por tanto leia abaixo tudo 
oque pode e não pode fazer comigo. 

Voltagem: 

Não sou uma máquina bivolt, ou seja, ou sou 110v ou sou 220v. Sempre verifique a tomada onde você irá me ligar. Lembre-se 
que durante sua compra você já escolheu entre uma máquina 110v ou 220v. 

Antes de sair da linha de montagem eu fui testada pelo _____________________________ 
Pode ser que você encontre um pouquinho de fuligem em mim, mas isso é porque fui testada para garantir que eu chegue 
funcionando até você. 

Modo de usar: Prepare uma solução a base de 1 xicara de água e uma colher rasa de bicarbonato de sódio, misture bem e 
aplique na madeira com a ajuda de um pincel. Aplique a solução por onde você quer que apareça o efeito. Lembre-se de 
encostar a solução em um parafuso ou prego onde estará ligado o jacaré com o polo positivo e o polo negativo. 

Mantenha distância da madeira e também da máquina, ligue a máquina na tomada para iniciar o processo de queima da 
madeira. Deixe na tomada entre 10 a 15 segundos e retire da tomada para desligar a máquina. Faça isso até chegar no efeito 
desejado, ou caso perceba que a máquina ficou muito quente. Caso isso aconteça, aguarde até 1 hora até que a máquina esfrie, 
e então volte a fazer seus belos efeitos. 

Faça esse procedimento em local aberto, pois é gerada muita fumaça no processo. 

 Mantenha crianças e animais domésticos distantes de seu trabalho. 
 Não use pulseira ou qualquer outro adereço de metal. 
 Não coloque a máquina em superfícies de metal. 
 Não toque no equipamento enquanto estiver ligado. 
 Não Use extensão elétrica com fios menores que 6mm, pois a extensão poderá derreter. 
 Não esteja descalço 
 Não use o equipamento sem um extintor Classe C, para materiais elétricos.  

 
Garantia de 03 meses a contar pelo recebimento no endereço do cliente. 
Em caso de defeito de fabricação iremos trocar seu aparelho mediante o envio do mesmo a nosso endereço. Seu 
aparelho irá passar por vistoria técnica e contatado o problema de fabricação um novo será enviado. Problemas 
causados devido à má utilização são facilmente detectados e se assim for diagnosticado, perderá a garantia. 
É comum que a tinta de revestimento descasque devido a alta temperatura. 
Cuidado para você não queimar o plástico de proteção das garras/jacarés. Posicione as garras/jacarés de modo que o 
fogo gerado na queima não encoste nas garras/jacarés. 
 
Guarde o número de seu pedido, é por ele que iremos encontrar você como nosso cliente. O número de seu pedido foi 
enviado para o e-mail no qual você se cadastrou no site www.upmax.com.br. 
 
WhatsApp para suporte técnico 11 94900-3000 


