
É hora de cuidar do ar-condicionado
No verão não dá para abrir mão do conforto e da funcionalidade do aparelho. Para isso, mantenha-o em dia com manutenções periódicas
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A estação mais quente 
do ano inicia no dia 21 de 
dezembro. No entanto, as 
temperaturas elevadas dão 
uma prévia de como será o 
verão. Em dias que a sensa-
ção térmica vai às alturas, 
não dá para abrir mão do 
conforto e da funcionalida-
de do ar-condicionado, não 
é mesmo?

Mas e quando o aparelho 
resolve parar de funcionar? O 
que fazer? A quem recorrer? 
A melhor maneira de evitar 
este problema é estar atento 

aos cuidados de manutenção 
do ar-condicionado, seja de 
janela ou split.

Se você mantiver o apare-
lho sempre limpo, substituir 
os filtros com frequência e 
conferir o estado de cabos e 
conexões, a chance de acon-
tecer uma pane inesperada é 
praticamente zero. Para isso, 
é importante contar com 
profissionais especializados 
neste tipo de serviço. Confira 
seis dicas básicas e aproveite 
os dias quentes no conforto 
da sua casa.

DICAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA
1. TER PROFISSIONAIS
CAPACITADOS
Não há como prever a vida 
útil do ar-condicionado. 
Porém, cuidados preventivos 
de manutenção auxiliam na 
durabilidade. Para isso é pre-
ciso contar com profissionais 
capacitados para realizar o 
serviço, pois eles são capazes 
de identificar potenciais riscos 
de falha no aparelho.

2. LIMPAR E SUBSTITUIR
OS FILTROS
Recomenda-se que os filtros 
sejam limpos a cada 15 dias 
com o auxílio de uma escova 
macia. Caso as aletas estejam 
muitos sujas, limpe-as no sen-
tido inverso do fluxo de ar, é 
mais eficiente. Nos gabinetes, 
um pano macio umedecido 
em um pouco de detergente 
neutro já basta e para o con-
densador, você pode utilizar o 
aspirador de pó se estiver mui-

to empoeirado. Nunca usar 
álcool ou solventes, pois essas 
substâncias podem danificar o 
aparelho.

3. CONFERIR INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 
Regularmente, confira os 
cabos elétricos do ar para con-
ferir se as instalações estão em 
bom estado de conservação. 
Esta medida é fundamental 
para garantir a funcionalidade 
e a segurança do equipamen-
to. Recomenda-se ainda que 
todos os dispositivos estejam 
diretamente ligados à rede 
principal, sem o auxílio de 
adaptadores ou extensões.

4. VERIFICAR AS CONEXÕES 
Baixo resfriamento, pinga
-pinga, ruídos constantes são 
sinais clássicos de que algo 
está errado com o ar. Confira o 
estado das conexões, falanges 
e demais fixações do equipa-

mento, pois ajuda a identificar 
eventuais falhas antes destes 
sinais começarem a aparecer. 
Observe o estado da man-
gueira de dreno e das peças 
metálicas, que devem estar 
isoladas de forma correta.

5. EVITAR DEIXAR PORTAS E 
JANELAS ABERTAS
Se você ligar o ar e esquecer 
de fechar portas e janelas do 
local, a vida útil do ar será 
comprometida, pois com o 
ambiente aberto, o aparelho 
precisará fazer mais esforço 
para trabalhar, o que gera 
desgaste desnecessário e um 
maior consumo energético.

6. LER O MANUAL 
Vai ficar mais fácil entender o 
funcionamento do aparelho 
e como fazer a manutenção 
de maneira correta, já que os 
cuidados variam conforme 
cada modelo.


