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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Faça uma manutenção preventiva a cada 6 meses. 

NUNCA USE QUALQUER OUTRO PRODUTO DE LIMPEZA.NUNCA USE QUALQUER OUTRO PRODUTO DE LIMPEZA.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Disponível nas tensões
nacional     127 V - 60 Hz - 120 W            220 V - 230 V   50 - 60 Hz / 110 W
Classe de isolação F
Rotação 3 pás 350-380 rpm - máx.                   2 pás  420-450 rpm - máx.
Consumo de energia do ventilador 0,088 kWh
Reversível exaustão e ventilação
Ventilação em ambiente padrão (6,6 m x 6,6 m x 3,3 m) 3 m/s
Lustre   - modelo 201 aceita 1 lâmpada incandescente de até 60 W 
                ou eletrônica de 20 W
              - modelo 202 aceita 2 lâmpadas incandescentes de 60 W 
                ou eletrônicas de 20 W
              - modelo 203 aceita 2 lâmpadas halógenas de 60 W
              - modelo 302 aceita 2 lâmpadas incandescentes de 60 W 
                ou eletrônicas de 20 W
              - modelo 303 aceita 2 lâmpadas halógenas de 60 W
Material pás e carcaças translúcidas em policarbonato injetado e reciclável.
Dimensões do ventilador 1,14 m de diâmetro
Distância da ponta do lustre ao teto
modelo 201 mínima 53 cm / máxima 58 cm (lustre regulável)
modelo 202 47 cm
modelo 203 39 cm 
modelo 302 47 cm
modelo 303 39 cm  
Distância mínima de instalação da ponta das pás ao piso   2,3 m
Distância mínima de instalação da ponta das pás à parede 0,5 m
Peso do ventilador
modelo 200 = 3,15 kg    modelo 201 = 3,35 kg     modelo 202 = 3,55 kg     modelo 203 = 3,80 kg
modelo 300 = 3,30 kg    modelo 302 = 3,50 kg     modelo 303 = 3,90 kg    
Peso do ventilador com embalagem
modelo 200 = 3,77 kg      modelo 201 = 3,84 kg     modelo 202 = 4,12 kg   modelo 203 = 4,60 kg
modelo 300 = 3,89 kg      modelo 302 = 4,30 kg     modelo 303 = 4,40 kg
Dimensões da embalagem 
série 200 = 55 cm compr. X 24 cm prof. X 17,5 cm alt.  
série 300 = 55 cm compr. X 26 cm prof. X 17,5 cm alt.                  



DESCRIÇÃO DE PEÇAS

SPIRIT - 200, 201 e 202

Caso o problema persista, entre em contato conosco.

SAC RJ Capital 0xx 21 2131-0001 e demais localidades 0800 724 0001
www.ventiladorspirit.com        sac@ventiladorspirit.com

• Nunca utilize 
produtos
abrasivos, sabão em 
pasta, removedores ou 
outros produtos de 
limpeza, evitando 
danos ao produto.

• Nunca utilize 
líquidos inflamáveis 
para a limpeza 
do produto.

Muito
importante
Muito
importante

CUIDADOS DE LIMPEZA E

MANUTENÇÃO

O ventilador de teto SPIRIT é fabricado em plástico de alta 
resistência. Para limpá-lo e mantê-lo sempre bem conservado 
durante anos, basta utilizar sabão neutro, dissolvido em água, 
com pano umedecido.

Sendo necessário realizar algum tipo de manutenção, estando o 
ventilador e/ou o lustre em funcionamento, após desligar o 
aparelho, esperar por 10 minutos o resfriamento das partes do 
mesmo para iniciar o serviço.

6 As pás fazem barulho.
SOLUÇÃO     1>Certifique-se de que os parafusos de fixação das pás
                            estejam convenientemente apertados.
O lustre está frouxo.
SOLUÇÃO   1> SPIRIT 302 = Fixe o lustre ao suporte do lustre até o fim dos 

rasgos laterais do mesmo.
                     2> SPIRIT 303 = Fixe os anéis de acabamento no suporte do lustre 

até ouvir o “click” do encaixe.
O ventilador está balançando.
SOLUÇÃO    1 >Verifique se as pás estão montadas ao contrário.
                     2 >Verifique se a fixação do suporte de teto está em uma
                           superfície irregular.
                     3 >No caso de redução do tamanho da haste, certifique-se
                           de que os novos furos estejam alinhados dentro da haste.
                     4 >Certifique-se de que o parafuso de fixação da haste ao
                           Eixo do motor esteja convenientemente apertado.

O suporte do lustre do modelo 302 está escurecido
                   1>Verifique se foram instaladas lâmpadas maiores de potência
                          60 W. Se for  o caso, troque por lâmpadas de potência até 
                          60 W ou eletrônicas.

                     Nota: O escurecimento do suporte do lustre do modelo 302 não 
representa qualquer perigo ou dano ao produto, pois a matéria-
prima utilizada no mesmo é adequada para resistir a altas 
temperaturas.
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DESCRIÇÃO DE PEÇAS

SPIRIT - 203
S
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Coloque as duas lâmpadas 
incadescentes de 60 W ou 
lâmpadas eletrônicas de 20 W.

wind300
®

wind303
®

wind302
®

wind202
®

wind201
®

wind203
®

wind200
®

ferramentas

necessárias

ferramentas

necessárias

• 02 chaves de fenda
Philips 3/16" x 5”

• 01 alicate universal 
de 8”

• 01 chave de fenda 
chata simples 1/8” x 2” 

incorporado

de latão



FIXAÇÃO DO SUPORTE DE TETO

MONTAGEM DO KIT DE FIXAÇÃO FIO TERRA

ENCAIXE DA CANOPLA

NO SUPORTE DE TETO

  Se desejar 
instalar o lustre, 
observe também 
as instruções das 
próximas 
páginas.

Se você optou pela utilização do lustre, em primeiro lugar, 
deve ser verificado se o ventilador é o Spirit modelo 300, 
302 ou 303. Em seguida, retire a tampa que está bem no 
meio da carcaça do motor. Esta tampa tem 2 pontos 
apropriados para a sua retirada, que deve ser feita com 
o uso de uma chave de fenda. 

*



ATENÇÃO AO  APERTO DOS 

PARAFUSOS DAS PÁS:

ENCAIXE DAS PÁS

parafusos/ porcas.

.

   Não pode utilizar
o interruptor de lâmpada
para mais que 2 lâmpadas
de potência 60 W.

*



DIAGRAMA PARA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEM LUSTRE

FIXAÇÃO DA HASTE

NO VENTILADOR

220 - 230 V

(127 V ) Fase 1 (220 V - 230 V)

(127 V)  Fase 2 (220 V - 230 V)

(127 V) Fase 1 (220 V - 230 V)

(127 V) Fase 2 (220 V - 230 V)

DIAGRAMA PARA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM LUSTRE

(127 V) Fase 1 (220 V - 230 V)

(127 V) Fase 2 (220 V - 230 V)

(127  V) Fase 1 (220 V - 230 V)

(127  V) Fase 2 (220 V - 230 V)

(127  V) Fase 1 (220 V - 230 V)

(127  V) Fase 2 (220 V - 230 V)
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