
Συντήρηση 
Συστήματος Κλιματισμού
Απολαύστε καθαρό και φρέσκο αέρα 
κάθε φορά που οδηγείτε

ALWAYS A 
BETTER WAY



Το Μυστικό του Καθαρού Αέρα
Όταν οδηγείτε και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου σας βρίσκεται σε λειτουργία, είναι 
σημαντικό να διατηρείται στη σωστή θερμοκρασία και ο αέρας που παρέχεται να είναι 
απολύτως καθαρός. 

Το κλειδί στον καθαρό αέρα που αποπνέει το κλιματιστικό σας, βρίσκεται στο φίλτρο 
καμπίνας του. 

Ωστόσο, ένα καθαρό φίλτρο δεν είναι αρκετό! 

Ο καθαρισμός και η απολύμανση του συστήματος κλιματισμού είναι απαραίτητα για 
την αποφυγή εισπνοής συσσωρευμένων ακαθαρσιών, όπως σκόνη, καυσαέρια, 
βακτήρια, γύρη των λουλουδιών, μούχλα και άλλα, τα οποία εκτός από δυσάρεστα 
μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο τη δική σας υγεία αλλά και της οικογένειάς σας. 

Το φίλτρο καμπίνας κατακρατεί και παγιδεύει όλες τις δυσάρεστες ουσίες, 
παρεμποδίζοντας την έλευσή τους στην καμπίνα των επιβατών. Γι' αυτό και πρέπει να 
ελέγχετε συχνά την ποιοτική κατάσταση του φίλτρου καμπίνας και αναλόγως να το 
συντηρείτε ή και να το αντικαθιστάτε. 

Το φίλτρο καμπίνας αφαιρεί τις 
ακαθαρσίες που περιέχει ο αέρας. 

Χρησιμοποιούμε ενισχυμένο φίλτρο 
αέρα καμπίνας με ενεργό άνθρακα. 

Ο αέρας που εισέρχεται στο 
αυτοκίνητο περιέχει ακαθαρσίες, 

σκόνη, καυσαέρια, κ.τ.λ.

Το αποτέλεσμα είναι 
καθαρότερος και πιo 
φρέσκος αέρας στην 

καμπίνα σας
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√ Βελτίωσε την ικανότητα ψύξης του  συστήματος κλιματισμού αναπληρώνοντας  
    ψυκτικό αέριο και συντηρώντας τον συμπιεστή

√ Εξοικονόμησε χρόνο και χρήματα εντοπίζοντας πιθανές απώλειες ψυκτικού  
    αερίου και προλαμβάνοντας πιθανές φθορές ενός συστήματος που  δεν 
    συντηρείται 

√ Κέρδισε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου έχοντας ένα σωστά συντηρημένο  
    σύστημα κλιματισμού.

√ Βελτίωσε τον αέρα που αναπνέεις καταπολεμώντας μικροοργανισμούς  όπως  
    μύκητες και βακτήρια

√ Εξοικονόμησε χρόνο και χρήματα από  πιθανές φθορές ενός συστήματος που δεν  
    συντηρείται

√ Κέρδισε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου διασφαλίζοντας τη σωστή    
    λειτουργία του συστήματος κλιματισμού.

Μ ε  σ τόχο  π ά ν τα  τ ην  κα λ ύ τε ρ η  δυνα τ ή  εξ υ π η ρ έ τ η σ η  των  πε λα τών  τ η ς ,  
η Δικράν Ουζουνιάν & Σια Λτδ., προσφέρει δύο πακέτα συντήρησης του 
συστήματος κλιματισμού του αυτοκινήτου σας.
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