Friss és biztonságos utazás.
A megfelelően karbantartott klímaberendezés
elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy friss és tiszta
fejjel biztonságosan vezethessen. A klímaellenőrzés
után biztosra vehető, hogy a klímaberendezés minden komponense kifogástalanul működik, és immár
semmi nem áll a kellemes légkörű utazás útjában.
Tiszta fej – nagyfokú koncentrálás – biztonságos
utazás!

Keep cool!
Jelentkezzen be most
klímaellenőrzésre!

A klímaellenőrzés és a klímaszerviz révén készpénzt
takaríthat meg!
A klímaberendezés rendszeres karbantartása a drága javítások
ellen is védelmet nyújthat. Például a klímaberendezés évente akár
a hűtőközeg 10%-át is elengedi, ami a hűtési teljesítmény gyengüléséhez, és a legrosszabb esetben az egyes komponensek
károsodásához vagy akár a teljes leálláshoz is vezethet. Szánjon
egy kevés időt a klímaberendezés ápolására, és végeztessen
rendszeresen klímaellenőrzést és klímaszervizt. Így nem csupán
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készpénzt takaríthat meg, hanem a biztonságot is fokozza!
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Ezért végeztessen
klímakarbantartást!

Egészséges klíma.
Így helyes:

Fertőtlenítse a párologtatót!

Bízza magát a szakszerviz klímaszakértőinek
szakértelmére és tapasztalatára.

A párologtató lamellái között a nehezen hozzáférhető, sötét és
nedves környezetben kondenzvíz jön létre, ami kiváló táptalaj a
baktériumok és gombák számára. Ezért a klímaellenőrzés során
fertőtlenítjük a párologtatót!

1. K
 límaellenőrzés (évente 1 alkalommal
Klímakarbantartással

vagy 15.000 kilométerenként)

Klímakarbantartás nélkül

Cserélje le a pollenszűrőt!
Ez szűri ki a levegőből a port, a polleneket és a szennyeződéseket,
mielőtt azok bejuthatnának Önhöz az utastérbe. A klímaellenőrzés
része a pollenszűrő rendszeres cseréje is. Így jobb lesz a levegő,
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A pollenszűrő cseréje
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Minden komponens ellenőrzése szemrevételezéssel
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Működés- és teljesítménypróba

n

Szükség esetén a párologtató fertőtlenítése

és fokozódik a biztonság!
2. Klímaszerviz (2 évente)
Cserélje le a szűrőszárítót!

Klímakarbantartással

Klímakarbantartás nélkül

A szűrőszárító kiszűri a szennyeződéseket a hűtőközegből és
megköti a nedvességet. Azonban a szűrőszárító csak korlátozott
mennyiséget képes összegyűjteni, ezért rendszeresen ki kell cserélni, hogy a klímaberendezés megbízhatóan működhessen.

Klímakarbantartással

Klímakarbantartás nélkül
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Minden, amit a klímaellenőrzés tartalmaz (lásd fent)
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A szűrőszárító cseréje
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A hűtőközeg cseréje
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Tömörség ellenőrzése
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Szükség esetén a párologtató fertőtlenítése

