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KLIMATIZACI

Klimatizace: komfort ve službách bezpečnosti.

Váš klimatizační systém je reverzibilní. 
Ať topí nebo chladí, reguluje teplotu v interiéru
a zajišťuje odmlžování oken.
Klimatizace v dobrém stavu: 
záruka lepšího výhledu a tím vyšší bezpečnosti.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KLIMATIZACE. 

POKUD SI PŘEJETE:

Osvěžit vzduch v interiéru
Otevřete na chvíli okna, abyste vyvětrali teplý
vzduch. Zavřete okna a zapněte klimatizaci na
5 minut do polohy „recirkulace vzduchu“. Vypněte
recirkulaci a nechte klimatizaci zapnutou.

Rychle odstranit zamlžení
Nastavte ovladač směrování vzduchu do polohy
„čelní sklo“ nebo „odmlžení”. Ovladač nastavení
teploty umístěte do polohy „teplo“ a poté zapněte
klima tizaci.

Vychutnat optimální komfort
Nastavte ovladač směrování vzduchu místo na
„nohy“ spíše do polohy „hlava“ nebo „čelní sklo“. 
Zvolte střední rychlost ventilace a nižší teplotu, od
20 do 22 °C. 

Abyste prodloužili životnost klimatizace, zapínejte ji v zimě i v létě kaž-
dých 14 dní minimálně na 10 minut. 

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE



ÚLOHA
KLIMATIZACE 

• Zachovat v interiéru v každém ročním období příjemnou
teplotu.

• Filtrovat částice*, prach a pyl z okolního vzduchu. Dýcháte
vyčištěný vzduch.

• Rychle odmlžit okna pomocí suchého vzduchu. Účinné
v zimě nebo za deště.

ZNÁMKY
NEFUNKČNÍ KLIMATIZACE 

• Pomalé odmlžování
Nechte zkontrolovat pylový filtr.

• Nepravidelné nebo příliš pomalé chlazení
Nechte klimatizaci zkontrolovat ve svém servisu: může se
jednat o mikro únik chladiva. To může způsobovat špatné
fungování tepelné smyčky.

• Hlučný systém
Může být vadný kompresor. Nechte zkontrolovat řemen.

• Špatná distribuce chladného vzduchu
Nechte zkontrolovat kompresor, může být vadný. 

*Pro vozidla vybavená pylovým filtrem.



FUNGOVÁNÍ
KLIMATIZACE 

1.KONDENZÁTOR
Umožňuje ochlazení kapaliny v klimatizačním okruhu. Konden-
zátor přemění chladivo z plynného skupenství na kapalné, neboť
z něho odvede teplo.

2.VYSOUŠEČ 
Filtruje zbylé nečistoty a absorbuje zbytkovou vlhkost, čímž za-
braňuje korozi celé soustavy.

3.KOMPRESOR
Umožňuje cirkulaci plynu/chladiva v celém okruhu. Aby se
zabránilo jeho poškození, je mazán olejem.
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4.EXPANZNÍ VENTIL
Snižuje tlak chladiva a reguluje průtok chladiva do vý-
parníku.

5.VÝPARNÍK
Jedná se o tepelný výměník, který produkuje studený
vzduch. Ochlazuje a vysouší vzduch proudící skrz la-
mely.

6.VENTILÁTOR
Vhání klimatizovaný vzduch přes pylový filtr do inte -
riéru vozu*.

7.PYLOVÝ FILTR
Zabraňuje průniku pylů, asfaltového prachu, některých
kouřových částic a popílku z uhlovodíků, jakož i někte-
rých bakterií, do interiéru vozidla. Rovněž zabraňuje
usazování prachu, který omezuje výhled pro řidiče*, na
čelním skle.

* Pro vozidla vybavená pylovým filtrem. V závislosti na typu vozidla
může být rovněž umístěn před chladicím okruhem.



• Měňte pylový filtr* každých 15 000 km nebo minimálně jed -
nou ročně**.

• Minimálně každé dva roky nechte zkontrolovat stav klimati-
zace.

• Vysoušeč měňte každé 4 roky (nebo v rozmezí 60 000
až 80 000 km)**.

• Upravte výšku hladiny oleje v kompresoru při 100 000 km**.

•Pro trvalé odstranění mikrobů a zápachů provádějte
dezinfekci okruhu.

Bakterie (způsobující alergie), mikroby, zápachy, … Existuje spo-
lehlivé řešení, jak dlouhodobě zabránit jejich výskytu. Při násle-
dující kontrole Vaší klimatizace

požádejte svého technika Peugeot o její vyčištění.

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU



CELKOVÁ KONTROLA KLIMATIZACE:
PŘEDCHÁZEJTE PORUCHÁM

SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH
DÍLŮ PEUGEOT

PEUGEOT CHRÁNÍ 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Od návrhu automobilu po
zpracování použitých dílů se
Peugeot společně se svou sítí
angažuje v každé etapě
životního cyklu vozidla***.

Peugeot jako zodpovědný výrobce
aktivně spolupracuje při zpracování
látek, které znečišťují životní
prostředí***.

Náhradní díly Peugeot odpovídají specifikaci klimatizačního
systému Vašeho vozidla a jsou velmi kvalitní.

Celý klimatizační systém je pečlivě kontrolován pro do-
sažení jeho optimální spolehlivosti: řemen a elektro -
magnet kompresoru, pylový filtr*, tlak chladiva, teplota
před větracími otvo ry, čtení paměti řídicí jednotky.

* Pro vozidla vybavená pylovým filtrem. 
** Jedná se o orientační průměrné hodnoty. 

Ohledně údajů týkajících se Vašeho 
vozidla se obraťte na Vašeho prodejce 
Peugeot.

*** Více informací získáte na internetových
stránkách www.psa-peugeot-citroen.com



www.peugeot.cz
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AKUMULÁTORU

BRZDÁCH

ČELNÍM SKLE

FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC 

KLIMATIZACI

MAZIVECH

ORIGINÁLNÍCH DÍLECH PEUGEOT 

OSVĚTLENÍ

PADĚLCÍCH

PNEUMATIKÁCH

PROHLÍDKÁCH

PYLOVÉM FILTRU 

REPASOVANÝCH DÍLECH

ROZVODECH

STĚRAČÍCH

TLUMIČÍCH

VÝFUKU

ZIMNÍCH PNEUMATIKÁCH
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