
Dobro vzdrževana klimatska naprava je pomembna, 
da se lahko skozi promet prebijete s svežo in bistro 
glavo. Po pregledu klime je zagotovljeno, da vsi 
sestavni deli klimatske naprave delujejo brezhibno, 
zato vaši vožnji s prijetno klimo v vozilu nič več ne 
stoji na poti. Bistra glava – visoka koncentracija – 
varna vožnja!

Sveži in varni skozi promet.
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Pregled in servisiranje klimatske naprave vam lahko  

privarčujeta denar!

Z rednim vzdrževanjem klimatske naprave se izognete tudi dra-

gim popravilom. Vaša klimatska naprava na primer vsako leto 

izgubi do 10 % hladilnega sredstva, kar lahko poslabša zmo-

gljivost hlajenja in v najslabšem primeru poškoduje posamezne 

komponente ali celo povzroči popolno okvaro. Vzemite si nekaj 

časa za svojo klimatsko napravo in poskrbite za reden pregled in 

servisiranje. S tem ne boste privarčevali le denarja, temveč boste 

tudi prispevali k svoji varnosti!

S pregledom 

klimatske naprave  

lahko privarčujete denar,  

zagotovite svojo varnost  

in hkrati poskrbite tudi  

za svoje zdravje.

Varna vožnja tudi v prihodnje.

Pri električnih in hibridnih vozilih je redno vzdrževanje klimatske  

naprave pomembno za hlajenje baterije in s tem za pogon vozila.  

Pravilno delovanje klimatske naprave pozitivno vpliva na doseg  

vozila in dolgo življenjsko dobo na temperaturo občutljive baterije.
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MAHLE Insider

Keep cool!
Pojdite na pregled  
klimatske naprave še danes!



Z vzdrževanjem  
klimatske naprave

Z vzdrževanjem  
klimatske naprave

Brez vzdrževanja  
klimatske naprave

Brez vzdrževanja  
klimatske naprave

Brez vzdrževanja  
klimatske naprave

Z vzdrževanjem  
klimatske naprave

Zato poskrbite za redno  
vzdrževanje klimatske naprave!

Razkuževanje izparilnika!

V tem težko dosegljivem, temnem in vlažnem okolju v lamelah 

izparilnika se nabira kondenzat – to je pravo gnezdišče bakterij 

in gliv. Zato se med pregledom klimatske naprave razkuži tudi 

izparilnik!

Menjava filtra za kabino!

Iz zraka filtrira prah, pelod in delce umazanije, še preden dosežejo  

notranjost vozila. Pregled klimatske naprave zato obsega tudi  

redno menjavo filtra za kabino. Za boljši zrak in večjo varnost!

Zanesite se na kompetenco in izkušnje: 
strokovnjaki za klimatske naprave v vaši delavnici.

Zdrava klima. 
Da boste to storili pravilno:

1. Pregled klimatske naprave (1x letno ali vsakih 15.000 km)

 n  Zamenjava filtra za kabino

 n  Vizualni pregled vseh komponent

 n  Preizkus delovanja in učinkovitosti

 n  Po potrebi dezinfekcija izparilnika

2. Servis klimatske naprave (vsaki 2 leti)

 n Vse storitve pregleda klimatske naprave (glej zgoraj)

 n Zamenjava sušilnega filtra

 n Zamenjava hladilnega sredstva

 n Preverjanje tesnosti

 n Po potrebi dezinfekcija izparilnika

Zamenjava sušilnega filtra!

Sušilni filter odstranjuje delce umazanije iz hladilnega sredstva in 

veže vlago. Vendar pa je kapaciteta sušilnega filtra omejena, zato 

ga je treba redno menjavati, da bo klimatska naprava zanesljivo 

delovala. 

Dobro je vedeti! V primerjavi z običajnimi filtri 

za kabino filter CareMetix® znamke MAHLE 

dodatno preprečuje, da v notranjost vozila vstopijo 

intenzivne vonjave, plesen, bakterije in alergeni.


