Trafikte dinç ve güvenli.
Dinç ve berrak bir zihinle trafikte güvenli bir şekilde
yol almak için, iyi bakım yapılmış bir klima sistemi
önemlidir. Bir klima kontrolünden sonra, klima sisteminizin tüm bileşenlerinin sorunsuz olarak çalışması
sağlanır ve araç içerisinde hoş bir ortamda yolculuk
yapmanızın önünde hiçbir engel kalmaz. Berrak bir
zihin - yüksek konsantrasyon - güvenli sürüş!

Keep cool!
Şimdi klima
kontrolü zamanı!

Bir klima kontrolü ve klima servisiyle paranız cebinizde kalır!
Klima sisteminizin bakımını düzenli olarak yaptırmak, sizi pahalı onarımlardan kurtarır. Örneğin klima sisteminiz yılda azami %10
soğutucu madde kaybeder, bu da soğutma performansını düşürür
ve en kötü durumlarda münferit bileşenlerde hasarlara, hatta toptan
devre dışı kalmaya bile neden olabilir. Klima sisteminizin bakımı için
biraz zaman ayırın ve düzenli aralıklarla klima kontrolünü ve klima
servisini yaptırın. Bu, sadece paradan tasarruf etmenizi sağlamakla
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kalmaz, aynı zamanda güvenliğinize de katkıda bulunur!
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Sağlıklı klima.
Bu işi doğru yapmak için:

Bu nedenle klima bakımı!

Uzmanlığa ve deneyime güvenin:
Uzman servisinizin klima uzmanları.

Evaporatörü dezenfekte edin!
Evaporatörün lamellerindeki bu ulaşılması zor, karanlık ve nemli
ortamda yoğuşma suyu oluşur - bu da bakteri ve mantarların
çoğalması için uygun bir ortamdır. Bu nedenle, klima kontrolü
sırasında evaporatör dezenfekte edilir!

1. Klima kontrolü (yılda 1 defa veya 15.000 km'de bir)
Klima bakımı ile

Klima bakımı olmadan

Kabin hava filtresini değiştirin!
Filtre, araç kabini içerisinde hava size ulaşmadan önce, havadaki
tozu, polenleri ve kir parçacıklarını filtreleyerek temizler. Bu nedenle,
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Kabin hava filtresinin değişimi

n

Tüm bileşenlerin gözle kontrolü

n

Fonksiyon ve performans kontrolü

n

Gerektiğinde evaporatörün dezenfeksiyonu

düzenli kabin hava filtresi değişimi, klima kontrolünün bir parçasıdır.
Bu, hava kalitesini iyileştirir ve güvenliği artırır!
2. Klima servisi (her 2 yılda bir)
Filtre kurutucuyu yenileyin!

Klima bakımı ile

Klima bakımı olmadan

Filtre kurutucu, soğutucu madde içerisindeki kir parçacıklarını
temizler ve ortamdaki nemi kendisine bağlar. Ancak, filtre kurutucunun tutma kapasitesi sınırlıdır; bu nedenle, klima sisteminin
güvenilir bir şekilde çalışması için, düzenli olarak değiştirilmesi
gerekir.

Klima bakımı ile

Klima bakımı olmadan

n

Klima kontrolünün tüm işlemleri (yukarıya bkz.)

n

Filtre kurutucunun değişimi

n

Soğutucu madde değişimi

n

Sızdırmazlık kontrolü

n

Gerektiğinde evaporatörün dezenfeksiyonu

