
Pentru a răzbate prin trafic cu mintea proaspătă  
și limpede, este important să aveți o instalație de 
aer condiționat bine întreținută. După o verificare  
a climatizării, aveți garanția faptului că toate com-
ponentele instalației dumneavoastră de aer condiți-
onat funcționează ireproșabil și nu mai stă nimic în 
calea unei deplasări cu un climat plăcut în autove-
hicul. Minte limpede - grad înalt de concentrare - 
deplasare în siguranță!

Vioi și sigur prin trafic.
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O verificare și întreținere a instalației de aer condiționat vă 

pot economisi bani gheață!

Întreținerea periodică a instalației dumneavoastră de aer con-

diționat vă poate proteja de asemenea împotriva unor reparații 

costisitoare. De exemplu, instalația dumneavoastră de aer con-

diționat pierde până la 10% din agentul frigorific, ceea ce poate 

conduce la o capacitate de răcire scăzută și, în cel mai rău caz, 

la deteriorarea anumitor componente, până la o defectare totală.  

Rezervați-vă puțin timp pentru întreținerea instalației dumnea-

voastră de aer condiționat și solicitați periodic o verificare și între-

ținere a climatizării. Aceasta nu doar că vă poate economisi bani 

gheață, ci contribuie și la siguranța dumneavoastră!

O verificare a climatizării  

vă poate economisi bani,  

contribuie la siguranță  

și este mai bună  

pentru sănătatea  

dumneavoastră.

Progresați cu siguranță și în viitor.

La vehiculele electrice și hibride, întreținerea periodică a instalației 

de climatizare joacă de asemenea un rol important pentru răcirea 

bateriei și prin urmare pentru propulsia vehiculului. O instalație de 

climatizare în stare bună de funcționare are o influență pozitivă 

asupra autonomiei vehiculului, precum și asupra durabilității bate-

riei sensibile la temperatură. M
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MAHLE Insider

Keep cool!
Verificați climatizarea 
chiar acum!



Cu întreținerea climatizării

Cu întreținerea climatizării

Fără întreținerea climatizării

Fără întreținerea climatizării

Fără întreținerea climatizării

Cu întreținerea climatizării

Întrețineți, așadar, instalația de 
aer condiționat!

Dezinfectați vaporizatorul!

În acest mediu greu accesibil, întunecos și umed dintre lamelele 

vaporizatorului se formează apă de condens - aceasta reprezintă 

un mediu prolific pentru bacterii și fungi. Din acest motiv, la verifi-

carea climatizării se dezinfectează vaporizatorul!

Schimbați filtrul de habitaclu!

Acesta filtrează praful, polenul și particulele de murdărie din aer 

înainte ca acestea să poată ajunge la dumneavoastră în habitaclu. 

Verificarea climatizării include așadar întotdeauna și schimbarea 

periodică a filtrului de habitaclu. Aceasta îmbunătățește calitatea 

aerului și sporește siguranța!

Pariați pe competență și experiență:  
experții în climatizare din atelierul dumneavoastră 
de specialitate.

Climat sănătos. 
Iată procedura corectă:

1. Verificarea climatizării (1x pe an sau la fiecare 15.000 km)

 n  Înlocuirea filtrului de habitaclu

 n  Verificarea vizuală a tuturor componentelor

 n  Verificarea funcționării și a performanțelor

 n  Dezinfectarea vaporizatorului, dacă este cazul

2. Întreținerea climatizării (la fiecare 2 ani)

 n Toate activitățile de la verificarea climatizării (vezi mai sus)

 n Înlocuirea filtrului uscător

 n Schimbarea agentului frigorific

 n Verificarea etanșeității

 n Dezinfectarea vaporizatorului, dacă este cazul

Dezinfectați vaporizatorul!

În acest mediu greu accesibil, întunecos și umed dintre lamelele 

vaporizatorului se formează apă de condens - aceasta reprezintă 

un mediu prolific pentru bacterii și fungi. Din acest motiv, la verifi-

carea climatizării se dezinfectează vaporizatorul!

Bine de știut! Spre deosebire de filtrele de habitaclu 

obișnuite, filtrele de habitaclu CareMetix® de la MAHLE 

garantează în plus că în habitaclu nu ajung nici mirosurile 

puternice, mucegaiul și bacteriile, nici alergenii.


