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QUESTÕES AMBIENTAIS
Embalagem

A Metalnox procura em seus novos projetos usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, 

bem como de materiais recicláveis, portanto as peças de embalagem devem ter o seu descarte de 

maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente, a recicladores.

Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados, então ao se 

desfazer deste produto procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local 

existente e vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte de forma mais correta possível.

CONTATO
Metalnox Indústria e Comércio LTDA.

Rua José Theodoro Ribeiro, 3.571 - Ilha da Figueira

CEP 89258-001 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

metalnox@metalnox.com.br - www.metalnox.com.br

Fone: +55 47 2107.4959

CNPJ 78.810.975/0001-72 - Inscr. Estadual 251.190.366

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Skype: assistenciatecnica.metalnox

Email  Asistencia Técnica: atm@metalnox.con.br

Rede autorizada de assistências: www.metalnoxmaquinas.com.br/assistencia/

PREZADO CLIENTE

Você acaba de adquirir um produto Metalnox, um exemplo do avanço de nosso desenvolvimen-
to tecnológico. A Metalnox, se empenha para tornar os produtos cada vez mais eficientes e sua 
vida cada vez mais prática, oferecendo equipamentos de alta tecnologia e qualidade técnica.
Obrigado pela escolha. A vida útil de sua máquina, que ora lhe entregamos, dependerá dos cui-
dados que dispensar a ela. Este manual foi elaborado objetivando familiarizá-lo com detalhes 
de funcionamento, bem como fornecer-lhe todas as demais instruções relativas à instalação, 
manutenção, uso e conservação, a fim de que possa obter o máximo desempenho durante 
longo tempo. A completa assimilação dessas instruções e a correta utilização de sua máquina 
lhe darão plena satisfação e ótimos resultados. Para garantir o correto uso do equipamento, 
recomendamos a completa leitura deste manual.
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1. INTRODUÇÃO 

Este manual contém as informações necessárias para o uso correto da  Prensa Térmica Magic 
Machine/LMI.
Ele foi desenvolvido para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica 
adequados para operar este tipo de equipamento.

A prensa térmica Magic Machine é uma máquina manual intercambiável que é possível utilizar 
quatro tipos de formas em uma só máquina: a forma plana para estampas até 350 x 450mm ou 
320 x230mm, forma de boné, forma de prato e módulo para canecas.

1.1. AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL

PERIGO 
Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo proteger o usuário contra 
ferimentos graves e danos materiais consideráveis.

ATENÇÃO 
Este símbolo é utilizado em situações que exigem atenção extra do operador durante a 
realização da tarefa, que podem causar danos ao equipamento.

NOTA 
As informações mencionadas neste aviso são importantes para o correto entendimento e bom 
funcionamento do produto.

1.2. ADESIVOS DE SEGURANÇA NO EQUIPAMENTO

Os seguintes símbolos estão afixados ao produto, servindo como aviso de segurança: 

Conexão obrigatória ao terra de proteção (PE).

Etiqueta de identificação da alimentação do  
equipamento 220 V CA.

Etiqueta de identificação da alimentação do  
equipamento 127 V CA.
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1.3. SOBRE O MANUAL

Este manual foi desenvolvido com o propósito de auxiliar os operadores da Prensa Térmica 
Magic Machine/LMI.

1.4. RECOMENDAÇÕES

NOTA 
Leia atenta e cuidadosamente as INSTRUÇÕES contidas neste manual antes de ligar o 
equipamento. Certifique-se de que entendeu corretamente todas as informações. Em caso de 
dúvida(s), consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou Assistência Técnica da 
Metalnox.

Certifique-se que a rede de alimentação esteja desconectada antes de iniciar as ligações.

PERIGO 
Verifique se o local de instalação é apropriado para o equipamento elétrico.
A tensão de rede deve ser compatível com a tensão nominal do equipamento.

PERIGO 
Somente pessoas com qualificação adequada devem planejar ou implementar a instalação, 
partida, operação e manutenção deste equipamento.
Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de danos ao equipamento.

1.5. OBSERVAÇÕES

• A tensão nominal em regime de trabalho pode variar com margem de 10%. Esta é 
a margem limite que a ANEEL permite que as concessionárias de energia possam 
fornecer ao cliente final.

• Observe se a tensão da rede elétrica local coincide exatamente com a da máquina.
• Obrigatoriamente o equipamento deverá estar aterrado.
• A impedância recomendada para o aterramento fica entre 0 a 10Ω (Ohms).

1.6. ITENS CONSUMÍVEIS

O equipamento possui itens consumíveis e itens sujeitos ao desgaste natural e pelo uso: 

• Manípulos de regulagem de pressão e fixação das formas;
• Borracha de silicone.
• Feltro;
• Resistência de caneca (garantia 3 meses ou 300 aplicações);
• Resistência prato;
• Fúsiveis de proteção.
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo Tensão (V) Potência (kW)
Consumo 

(kW/h)
Corrente (A) Área útil (mm)

Forma boné 127 0,13 0,8 1,0 80 x 140
Forma boné 220 0,13 0,8 0,6 80 x 140
Forma Prato 127 0,35 0,14 2,7 140Ø
Forma Prato 220 0,35 0,14 1,6 140Ø

Módulo Caneca 127 0,4 0,18 3,1 80x190
Módulo Caneca 220 0,4 0,18 1,8 80x190
Forma 32 x 23 127 1,1 0,4 8,6 320 x 230
Forma 32 x 23 220 1,1 0,4 5 320 x 230
Forma 35 x 45 127 1,1 0,4 8,6 350 x 450
Forma 35 x 45 220 1,5 0,6 6,8 350 x 450

Este equipamento é fornecido com cabo de alimentação de 20 A, respeitando a norma 
regulamentadora vigente, conforme imagens abaixo no qual estão indicados os respectivos 
cabos: Terra (PE), Neutro (N) e Fase (F).
Conecte estes cabos conforme abaixo, respeitando a norma regulamentado vigente  
NBR 14136 :2012 Versão Corrigida 4:2013:

• Cabo Terra: ligar ao aterramento, conforme ABNT NBR 5410.
• Cabo Neutro: ligar ao neutro da rede elétrica.
• Cabo Fase R: ligar na fase F da rede elétrica.

Tomada 20 A
Orifício ∅4,8 mm

O cabo de alimentação indicado é de bitola de 2,5 mm², em distâncias acima de 25 metros do 
quadro geral, considerar bitola de 4,0 mm².

NOTA 
Aterramento: para sua segurança e garantia deste equipamento, exigimos o seu devido 
aterramento. O não cumprimento deste item anulará todos os direitos cobertos pela garantia 
do equipamento.
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3. ESTRUTURA

3.1. DIMENSÕES

435

680

50
0



08 Metalnox Máquinas Têxteis - www.metalnoxmaquinas.com.br

3.2. DIMENSÕES FORMAS

Forma
350 x 450

Forma 
320 x 230

Forma Boné 
80x 140

14
3

4
50

23
0

8
0

320 140

14
5

14
2

350

310

27
0

15
6

Módulo Caneca
80x190

140 Ø

Forma Prato

140 Ø
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4. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1. Manípulo de fixação da forma 
fria.

2. Manípulo de fixação da forma 
térmica.

3. Braço de prensagem.
4. Manípulo de pressão.
5. Painel elétrico.

* Imagem ilustrativa  
podendo variar pelo  
modelo de forma utilizada.

6. Controlador de tempo e temperatura.
7. Botão do temporizador.
8. Botão Liga/Desliga.
9. Fúsivel de proteção.

10. Conector da forma.
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5. LIGANDO O EQUIPAMENTO

1. Conecte o equipamento à rede elétrica.
2. Conecte o conector da forma térmica.
3. Pressione o botão liga/desliga para a posição ligado.
4. Programe o tempo e a temperatura desejada.
5. Regule a pressão no manípulo de pressão.

6. TROCANDO AS FORMAS

6.1. TROCA DA FORMA SUPERIOR

1. Desligue a máquina e abaixe a forma superior, até que apoie na forma inferior.
2. Segure a alavanca com uma das mãos e com a outra solte o manípulo, girando-o no 

sentido anti-horário.
3. Com o manípulo solto, levante a alavanca lentamente, de modo que a parte estrutural 

da máquina se desencaixe, ficando a forma superior apoiada sobre a forma inferior. 
Desconecte o plug de alimentação da forma e retire a forma da máquina, tomando o 
cuidado para não se queimar, caso a forma esteja aquecida.

4. Coloque a outra forma que for utilizar, apoiando-a sobre a forma interior.
5. Rosquei o manípulo, girando-o no sentido horário.
6. Conecte o plug de alimentação da forma e ligue a máquina.
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6.2. TROCA DA FORMA INFERIOR

1. Para trocar a forma inferior levante a alavanca para que a forma térmica fique para 
cima. 

2. Desrosquei o manípulo da forma fria, girando no sentido horário e na sequência retire a 
forma a ser substituída.

3. Coloque a outra forma e retorne a rosquear o manípulo agora no sentido horário para 
fixar a forma.

Para utilizar o módulo de caneca não é necessário retirar as formas. Apenas é necessário 
conectar o plug  de alimentação do módulo.

NOTA 
A abertura máxima da forma plana é de 2cm. Não é indicado utilizar materiais com espessura 
maior que 2cm.
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7. TIPOS DE FORMAS

7.1. FÔRMA PLANA

As formas planas são utilizadas para diversas aplicações. Todos os fotoprodutos que 
possuem superfícies retas ou com deformidade grande são utilizadas nesta aplicação, tais 
como: camisetas, aventais, mouse pads, pantufas, chinelos, agenda, bolsas, capas para 
notebook, relógios, chaveiros, entre muitos outros. Onde para cada ítem deve ser respeitado a 
programação de tempo e temperatura conforme tabela atualizada em nosso site: http://www.
metalnoxfotoproduto.com.br/.

NOTA 
Para melhor aproveitamento da vida útil da borracha de silicone, deve-se utilizar papel Kraft 
ou folha de teflon para evitar contaminação de tinta na borracha.

7.2. FÔRMA PARA PRATO

A forma prato, como o próprio nome especifica, é utilizado para efetuar a sublimação em pratos 
sublimáticos. Para o uso deste processo é obrigatório o uso do feltro abaixo do prato (fundo) 
para que a pressão seja exercida somente sobre o fundo e não nas bordas evitando assim a 
quebra do prato e outro fator fundamental é que seja feito o pré aquecimento da borda do 
prato antes de efetuar o processo de sublimação propriamente dito para que se evite o choque 
térmico e evitando a quebra ou trinca do prato.
Este pré-aquecimento pode ser efetuado mantendo o prato em uma estufa, deixando sob a 
forma plana aquecida (sem prensar somente em contato com o calor) ou então utilizando 
algum artifício externo como o uso de soprador térmico.
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7.3. FORMA PARA BONÉ

Este kit é utilizado para personalizar bonés onde deve-se instalar a forma térmica (superior) e a 
forma inferior emborracha. O boné deve ser posicionado na forma inferior com a área frontal a 
ser sublimada voltada para cima.

7.4. MÓDULO DE CANECAS

Este dispositivo é utilizado para personalização de canecas, para esta aplicação deve-se seguir 
alguns procedimentos que serão descritos à seguir. Neste caso específico não é necessário o 
uso de muita pressão, basta um contato homogêneo sobre a superfície da caneca aumentando
assim a vida útil da resistência (borracha de silicone térmica) sendo que a mesma é um ítem de 
consumo e que possui uma vida útil necessitando a substituição dependendo da produção. A 
caneca deve ser posicionada no centro da resistência para que tenha uma qualidade adequada 
na sublimação.

NOTA 
Aconselhamos manter o papel em uma estufa antes e depois da impressão afim de retirar 

qualquer possibilidade de umidade do papel e dar uma pré-cura na estampa. Aconselhamos 

também dar um pré-aquecimento na caneca prensado-a por 10“ segundos antes de fixar o 

papel na mesma.
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7.4.1. DISSIPADOR DE CALOR

Este componente é utilizando durante o prcesso de sublimação para dissipar o calor e não gerar 
bolhas na caneca.

O dissipador de calor é colocado por trás da caneca e podendo ser manuseado pelo operador 
durante o processo de sublimação.

 DICAS DE COMO SUBLIMAR CANECAS
1) Execute os ajustes de tempo e temperatura.
2) Primeiramente é necessário que o papel sublimático seja aquecido antes da impressão 
para que seja retirado quaisquer vestígios referente a umidade do mesmo. Após a impressão é 
indicado colocar somente o papel na prensa para efetuar uma pré cura.
3) É muito importante a limpeza da superfície da caneca a ser estampada. Qualquer tipo de 
gordura ou sujeira pode afetar sensivelmente o resultado da estampa. Manipule as canecas 
evitando tocar com os dedos na zona a ser estampada e assegure-se da condição de limpeza 
das canecas antes de estampá-las. Aconselhamos a prensar a caneca no equipamento antes de 
aplicar o papel por volta de 5 segundos para retirar indícios de umidade na mesma.
4) Cole a estampa sobre a caneca, procurando deixar o mesmo espaço livre em ambos os lados 
da xícara. Para fazer isto, você poderá utilizar dois pedaços pequenos de fita crepe de papel, 
sendo um em cada extremidade horizontalmente
5) Coloque a caneca centralizada e com a boca para fora na resistância, com o dissipador 
colocado por trás da caneca.
6) Desloque a alavanca para a esquerda até que, depois de exercer a pressão, permaneça 
travada no final do seu curso (Procure fazê-lo com um só movimento) para evitar que se 
produzam sombras ou fantasmas na estampa.
7) Pressione o botão do temporizador aguarde o termino da contagem do tempo programado, 
um aviso sonoro será emitido pelo controlador ao termino da contagem.
8) Mova a alavanca até a posição de abertura máxima, girando-a para a direita até o final do seu 
curso.
9) Retire o dissipador e a caneca  da máquina. Manipule-os com cuidado, lembrando que  a 
caneca estará com uma temperatura bastante elevada.
10) Remova o papel com cuidado, evitando que o mesmo escorregue sobre a superfície, para 
evitar que se produzam sombras ou fantasmas na estampa.
11) Aconselhamos manter o papel em uma estufa antes e depois da impressão afim de evitar 
qualquer possibilidade de umidade do papel e dar uma pré-cura na estampa.
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12) Aconselhamos também dar um pré-aquecimento na caneca prensado-a por 10“ segundos 
antes de fixar o papel na mesma.
13) A temperatura recomendada de trabalho é de 200ºC e um tempo de 40” segundos, porém 
isto não é regra podendo ser alterado de acordo com necessidade.
14) Ao retirar a caneca da prensa coloque ela sobre uma superfície que resista a alta 
temperatura eque não produza um resfriamento muito brusco.
15) A resistência deverá ser aquecida até a temperatura programada ao menos 2 vezes por 
semana mesmo que não estiver sendo utilizada para evitar o acúmulo de umidade evitando o 
comprometimento de sua vida útil.

8. PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR

Tecla de acesso a programação.

Tecla Down: diminui o valor do parâmetro.

Tecla Up: aumenta o valor do parâmetro.

Tecla Contador: utilizada para visualizar a contagem.

1. Display indicador de temperatura presente no sensor ou os mnemônicos dos parâmetros 
programáveis.

2. Leds sinalizadores de unidade de temperatura: indicam qual unidade de medida de 
temperatura está ativa.

3. Display que indica o tempo ou o valor dos parâmetros programáveis.
4. Leds sinalizador do temporizador: indica que o temporizador está habilitado ou ativo.
5. Leds sinalizador do contador: indica que o contador está habilitado ou ativo.
6. Leds sinalizadores das saídas: indicam que as respectivas saídas estão acionadas.
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8.1. PROGRAMAÇÃO

Pressione a tecla  para ter acesso a programação e as teclas  e  para ajustar os valores 
desejados.

Display Descrição Ajuste

Set-point da temperatura de trabalho. 0 até 230 ºC

Set-point do temporizador. (Segundos) 00:01 até 99:59

Set-point do contador (Se = 00000 desabilita o contador)
(No exemplo ao lado temos programado 12345. A

visualização foi dividida em dois displays, sendo que no
display inferior são indicados os valores até 999 e no

display superior as unidades de milhares, ou seja, acima
de 1000.)

00000
até

30000

9. REGULAGEM DE PRESSÃO

A regulagem de pressão somente poderá ser feita quando a máquina não estiver prensando 
(alavanca para cima). A regulagem é feita através de um manípulo na parte superior da 
máquina.
Caso a prensa não trave ao abaixar a alavanca, a máquina está com muita pressão. Gire o 
manípulo no sentido anti-horário, até conseguir a pressão ideal. Caso o problema seja pouca 
pressão, uma fôrma não encostará na outra e a prensa não travará. Gire o manípulo no sentido 
horário, aumentando a pressão até que ela trave, sem que tenha que segurá-la.
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10. MANUTENÇÃO

10.1. LIMPEZA DA FORMA TÉRMICA

Para efetuar esta limpeza, sugerimos utilizar etanol/álcool (combustível), com uma bucha de 
malha remova todos os resíduos remanescentes na forma térmica do processo sublimático 
anterior. Recomenda-se que o equipamento esteja desligado e não aquecido a fim de evitar 
danos ao operador/manutenção.

ATENÇÃO 
Não utilizar os materiais abrasivos ou ásperos na limpeza de forma térmica.

10.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

• Verifique se os componentes elétricos estão devidamente conectados e reaperte-os a 
cada 30 dias.

• Lubrifique as partes móveis a cada 40 horas de uso.
• Antes de lubrificar faça uma limpeza retirando o excesso de óleo antigo.

PERIGO 
Certifique-se que o equipamento esteja desenergizado antes de realizar qualquer manutenção.

11. PROBLEMAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES

11.1. MÁQUINA NÃO AQUECE

Soluções:
• Verificar a temperatura programada no controlador. Deve estar acima da temperatura 

ambiente.
• Verificar o sinal na saída do controlador (utilizar diagrama elétrico).
•  Certificar se o relé está recebendo sinal (utilizar diagrama elétrico).
• Verificar a tensão de saída do relé (utilizar diagrama elétrico).
• Verificar a impedância da resistência, certificar, se que não está aberta (rompida).

11.2. MÁQUINA NÃO CONTA TEMPO

Soluções:
• Verificar se a microchave está enviando o sinal para o controlador.

11.3. MÁQUINA NÃO LIGA

Soluções:
• Verificar alimentação de entrada.
• Verificar o botão liga/desliga. 
• Verificar o fusível de proteção.
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12. DIAGRAMAS ELÉTRICOS

12.1. MAGIC MACHINE
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12.2. LMI
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13. CERTIFICADO DE GARANTIA

A METALNOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. garante o(s) equipamento(s) ora fornecido(s) contra 
defeitos de fabricação, desde que seja(m) instalado(s) corretamente, operado(s) dentro dos 
limites de suas capacidades específicas e recebam correta manutenção, constantes no manual 
de instruções, pelo período total de 12 (doze) meses, abaixo discriminado, a contar da data de 
entrega, sendo que:

a. Os 03 (três) primeiros meses, ou seja, 90 (noventa) dias correspondem ao período 
de garantia legal do equipamento, sem qualquer ônus ao comprador em relação a 
peças defeituosas e/ou serviços de reparação prestados. Vide abaixo as exceções 
aplicáveis.

b. Os 09 (nove) últimos meses correspondem à garantia adicional concedida 
pela Metalnox, contra defeitos de fabricação devidamente comprovados pelo 
fabricante, cabendo ao comprador as despesas referentes ao envio de peças 
para substituição e dos serviços de reparação prestados. Vide abaixo as exceções 
aplicáveis.

Durante o período de garantia total, o fornecedor obriga-se a reparar ou substituir, qualquer 
peça ou parte delas que apresentem defeitos de fabricação, sob a condição de que o comprador 
dê aviso imediato dos defeitos e os mesmos sejam comprovados pelo fabricante, através 
de relatório técnico de profissional competente. A solicitação de atendimento será realizada 
através do e-mail: assistenciatecnica@metalnox.com.br, ou pelo devido preenchimento da 
solicitação de assistência contida no site: www.metalnoxmaquinas.com.br/assistencia-tecnica.
Recomendamos ao cliente em caso de se observar qualquer irregularidade na operação com 
a máquina, seja suspensa imediatamente a utilização desta, para que se verifique a possível 
causa e entre em contato com a assistência técnica mediante os e-mails descritos acima. 
Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou 
qualquer perda resultante do uso inadequado do equipamento ou da falta de conhecimento do 
processo de funcionamento, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem 
que seja danificado.
As peças ou partes defeituosas que forem substituídas, serão de propriedade do fornecedor, as 
quais deverão ser remetidas ao mesmo, imediatamente após a troca, caso contrário o cliente 
está sujeito a cobrança das mesmas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da 
nota fiscal que originou a remessa.

EXTINGUIR-SE-Á A GARANTIA
• Se o comprador, sem prévia autorização do fornecedor, fazer ou mandar fazer por 

terceiros, alterações, reparos ou substituição de peças.
• Se a etiqueta de identificação do equipamento estiver alterada ou rasurada.

SITUAÇÃO NÃO COBERTAS PELA GARANTIA METALNOX
• Peças com desgaste normal por uso do equipamento e itens consumíveis, conforme 

informação no manual de instrução.
• Despesas de frete ou transporte das peças dentro do período de garantia adicional. 
• Despesas de locomoção e estadas de técnicos, quando a presença destes se fizerem 

necessárias para reparação ou substituição dentro do período de garantia adicional.
• Peças danificadas por uso inadequado do equipamento.
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• Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição 
adversas e não previstas (intempérie, umidade, frio e calor intensos).

• Danos causados durante o transporte quando estes não tiverem sido executados  
pela Metalnox.

• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros ou agentes da natureza.
• Danos causados pela utilização de materiais abrasivos, ásperos ou a base de solventes 

na limpeza de forma(s) térmica(s).
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou 

relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto.
• Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi 

instalado, mas não exclusivamente, tais como pisos desnivelados, presença de 
umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.

• Indenizações, reposições de matéria-prima, prejuízo ou perdas e danos decorrentes do 
mau uso do equipamento por parte do comprador.

• Componentes elétricos, eletrônicos e pneumáticos, conforme informação no manual 
de instruções.

• Esteiras e correias em geral.
• Suprimento ou utilização inadequada de energia elétrica.
• Peças e componentes fornecidos por terceiros.

Todos os danos causados ao(s) equipamento(s) resultantes da falta de aterramento, estão 
descobertos pela garantia.

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional.
A Metalnox se reserva o direito de, a qualquer tempo sem prévia notificação, fazer novos 
lançamentos, mudar design e características técnicas que se fizerem necessárias para o 
aprimoramento de seus equipamentos, sem incorrer, em nenhuma hipótese, na obrigação de 
efetuar essas mesmas modificações nos produtos já vendidos.
Reclamações da garantia não dispensam o comprador de sua obrigação de liquidar 
pontualmente os pagamentos nos termos pactuados.
Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao documento fiscal em local de 
fácil acesso.

INFORMAÇÕES DO COMPRADOR

Cliente:_________________________________________________________ NF.:________________________________

Endereço:_______________________________________________________________________ Número___________

Complemento:________________________________________________________ Bairro:______________________

CEP.:_____________________________ Cidade:_____________________________________ Estado:______________

Nº de Fabricação:________________________________________  Modelo:_________________________________

Tipo de Ligação:_____________________________________________ Data de Entrega:_____________________
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