
Pino Guia

9. Alça
10. Motor

Pino do 
logotipo

Pino Trava

2.  Na parte de baixo da base(3) e encaixe os pes (2), repita a operação 
em todos os pes. Para realizar o acabamento encaixe as sapatas(1) nas 
extremidades do pes (2).

Certifique-se que o tubo 
chegou até o final do 
alojamento da base.

Atenção: Antes de iniciar o passo 3, certifique-se que a base e os pes  
esteja devidamente apertado.  
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1.  Encaixe o tubo inferior(4) que possui o maior diâmetro, no centro da 
base(3).

Atenção: O corte do tubo inferior(4) deve ficar para cima.

3.  Passe o regulador interno(6) entre o tubo superior(5) e posicione até a 
metade do tubo.

Atenção: O furo do tubo superior(5) deve ficar para cima.

4. Em seguida posicione o conjunto do tubo com regulador interno(6), 
entre o corte do tubo inferior(4) e vire para travar.

5.  Passe o regulador externo(7) sobre o conjunto dos tubos e rosqueie 
para regular a altura do mesmo. Gire no sentido horário para travar o 
regulador.

6. Encaixe o suporte do motor(9) no tubo superior(5), atravesse o 
parafuso 1/4" fenda(10) entre os furos do tubo e do suporte, use a porca 
1/4"(8) e aperte com a chave apropriada, verifique se está bem fixado. 
Encaixe a arruela(12) no lado direito do suporte do motor(5). Conforme 
ilustração abaixo.

7.  Posicione o conjunto do motor montado, entre o suporte do motor (9) 
Coloque a porca 1/4"(14) dentro da borboleta(13), atarrache no 
parafuso 1/4" francês(11), acerte o ângulo de inclinação e aperte a 
borboleta(13) até travar o aparelho na posição desejada.
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Furo Tubo Superior



Fase
Neutro (127V) /
Fase (220V) Nos ventiladores de parede 

deve ser 
instalado um dispositivo de 

desligamento total.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Modelo de 

Ventilador

Modelo do 

Controle de Parede

Max 50
Twister 50 

Stylo 50
Max 60 BR BR

Twister 60 PR CZ

Cor dos cabos

D6

D5 PR PR

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO DO OSCILANTE DE MESA E COLUNA
Para oscilar abaixe o pino ou puxe-o 
para parar, defina a velocidade pelo 

controle rotativo.

Os produtos possuem chave seletora de 
tensão na sua parte lateral.
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