
Ventilador de teto não está funcionando 

Solução de problemas: 

 

 Verifique se há um disjuntor desarmado. 

 Verifique novamente as conexões em seu dossel do ventilador. 

 Certifique-se de que as pás do ventilador giram livremente, sem obstruções. 

 Certifique-se de que a chave reversa NÃO ESTÁ na posição neutra. 

 Verifique se a conexão do invólucro do switch está segura. 

 Verifique se há energia no interruptor de parede. 

 Verifique se o controle remoto do seu ventilador está com pilhas. 

 Certifique-se de que haja energia do disjuntor para o controle de parede. 

 Depois de verificar se está tudo bem, ligue seu ventilador. 

 

Ventilador de teto balança 

Solução de problemas: 

 

 Limpe as pás do ventilador removendo quaisquer detritos ou sujeira que possam dificultar seu 

movimento. 

 Verifique se há parafusos soltos e aperte-os. 

 Verifique se a bola suspensa está firmemente assentada. 

 Confirme se a gordura da saída é classificada como ventilador de teto e pode suportar o peso do 

ventilador. 

 Confirme se a caixa de tomadas está conectada com segurança. 

 

Ventilador de teto barulhento 

Solução de problemas: 

 

 Se o seu ventilador for novo, aguarde 24 horas para ajustá-lo e deixá-lo estar. 

 Verifique o kit de luz e verifique se há parafusos soltos. Aperte-os. 

 Certifique-se de que o controle de parede não seja de velocidade variável. 

 Se o seu ventilador tiver banho de óleo, verifique e reabasteça com óleo. 

 Certifique-se de que as conexões dos fios não estejam chacoalhando. 

 Certifique-se de que a cobertura do ventilador não esteja tocando o teto. 

 Verifique se as lâminas não estão rachadas. 

 



As velocidades do ventilador de teto não estão funcionando 

Solução de problemas: 

 

 Limpe e lubrifique os ursos de esferas. 

 Substitua o capacitor do ventilador conforme necessário. Isso deve funcionar, mas se não for 

resolvido, continue com a próxima etapa. 

 Ligue o ventilador de teto por alguns minutos. 

 Desligue o ventilador de teto e dê tempo para as lâminas pararem. 

 Toque os motores. Se estiverem quentes, há um problema com os rolamentos e possivelmente 

precisam ser substituídos. 

 

Ventilador de teto não está invertendo 

Solução de problemas: 

 

 Certifique-se de que a chave reversa NÃO ESTÁ na posição neutra. Mova a chave várias vezes 

até encontrar a posição certa. 

 Para ventiladores de teto mais antigos, existe a possibilidade de que o interruptor esteja gasto e 

precise ser substituído. 

 Para controles remotos, confirme se os interruptores no controle e no receptor têm a mesma 

frequência. 

 Para um ventilador de teto novo, pode ser necessário entrar em contato com o fabricante para a 

substituição do produto. 


