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AIR CO 
CLEANER
NÁVOD NA POUŽITÍ:
klimatizační systémy jsou náchylné k usazování baktérií, plísní a dalších 
nečistot. K tomu obvykle dochází, když se klimatizační jednotka 
nepoužívá delší dobu a na ní se houby, plísně a baktérie snadno usadí. 
Po následném spuštění klimatizace je v interiéru vozu cítit nepříjemný 
zápach, který způsobuje slzení, kýchání s alergickými příznaky. 
Jedinečné složení pěny Air Co Cleaner zajišťuje dostatečný 
kontakt s kontaminovaným prostorem klimatizace k dokonalé 
desinfekci a vyčištění.

POSTUP ČIŠTĚNÍ:
1. Vyjměte pylový filtr nebo jiné filtry systému klimatizace. 
2. Vysušte výparník vypnutím klimatizace na několik minut.
3. Před použitím sprej důkladně protřepejte.
4.  Použijte prodloužený aplikátor pro optimální čištění zavedením 

co nejblíže k výparníku.
5.  Aplikujte pěnu vnějším otvorem přisávání vzduchu po dobu 

5 – 10  sekund. Pokud je pylový filtr umístěný uvnitř vozu, aplikujte 
pěnu přímo k výparníku otvorem, odkud jste vyndali pylový filtr. 
Po aplikaci otvor pro filtr uzavřete jeho krytem.

7.  Nastavte teplotu na minimum, ventilátor na maximum a nechte 
takto systém běžet po dobu 5 minut.

8.  Po vyčištění vložte pylový filtr na původní místo a pro dobré 
odvětrání nechejte běžet ventilátor dalších 5 minut.

UPOZORNĚNÍ: během procesu čištění klimatizace otevřete všechny 
dveře a okna automobilu z důvodu dobrého odvětrání interiéru. Vyhněte 
se vdechování výparů během čištění.
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AIR CO 
CLEANER
NÁVOD NA POUŽITIE:
klimatizačné systémy sú náchylné k usadzovaniu baktérií, plesní 
a ďalších nečistôt. K tomu zvyčajne dochádza, keď sa klimatizačná 
jednotka nepoužíva dlhšiu dobu a na nej sa huby, plesne a baktérie 
ľahko usadia. Po následnom spustení klimatizácia je v interiéri 
vozidla cítiť nepríjemný zápach, ktorý spôsobuje slzenie, kýchanie 
s alergickými príznakmi. Jedinečné zloženie peny Air Co Cleaner 
zabezpečuje dostatočný kontakt s kontaminovaným priestorom 
klimatizácie k dokonalej dezinfekcii a vyčisteniu.

POSTUP ČISTENIA:
1. Vyberte peľový filter alebo iné filtre systému klimatizácie.
2.  Vysušte výparník vypnutím klimatizácie na niekoľko minút.
3.  Pred použitím sprej dôkladne pretrepte.
4.  Použite predĺžený aplikátor pre optimálne čistenie zavedením 

čo najbližšie k výparníku.
5.  Aplikujte penu vonkajším otvorom nasávania vzduchu po dobu 

5 - 10 sekúnd. Ak je peľový filter umiestnený vo vnútri vozidla, 
aplikujte penu priamo k výparníku otvorom, odkiaľ ste vybrali 
peľový filter. Po aplikácii otvor pre filter uzavrite jeho krytom.

7.  Nastavte teplotu na minimum, ventilátor na maximum a nechajte 
takto systém bežať po dobu 5 minút.

8.  Po vyčistení vložte peľový filter na pôvodné miesto a pre dobré 
odvetrávanie nechajte bežať ventilátor ďalších 5 minút.

UPOZORNENIE: počas procesu čistenia klimatizácie otvorte všetky 
dvere a okná automobilu z dôvodu dobrého odvetranie interiéru. 
Vyhnite sa vdychovaniu výparov počas čistenia.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Klíma rendszereknél gyakori probléma a kellemetlen, dohos szagok 
kibocsátása. Ez általában akkor fordul elő, amikor a klíma rendszert 
hosszabb ideig nem használjuk. Ilyenkor a gombák, penészek, 
baktériumok könnyen letelepednek a klíma hűtőn, és a klíma indításával 
bejutnak a légtérbe. Ezek belélegzése könnyezést, tüsszögést, allergén 
tüneteket válthat ki. Az Air Co Cleaner egyedi habos összetétele, melyet 
víz és adalék anyag tartalmának köszönhet, garantálja, hogy a klíma 
radiátoron megfelelő ideig hasson, így elérve a tökéletes fertőtlenítést.

TISZTÍTÁSI FOLYAMAT:
1. Távolítsa el a pollenszűrőt, vagy egyébb szűrőket a levegőztető rendszerből.
2. Ne felejtse el (amennyiben szükséges) vissza zárni a szűrő helyét.
3. Szárítsa ki a klíma radiátort – indítsa el a motort, kapcsolja ki a klímát, 

kapcsoljon belső keringetésre, max. hőmérsékletre és max. ventilátora.
4. Használat előtt a flakont jól rázza fel.
5. Használja a hosszabbító csövet az optimális eredmény elérése érdekében.
6. Permetezze a habot a külső levegő beszívó nyíláson keresztül 5 másodpercig, 

illetve ha a pollenszűrő a gépkocsi belsejében található, úgy a pollenszűrő 
helyének nyílásán keresztül, majd zárja vissza a nyílást.

7. Állítsa be a min. hőmérsékletet és a max. ventilátort, és járassa a klímát 
5 percig.

8. Helyezze vissza a pollenszűrőt, majd járassa a klímát további 5 percig 
nyitott ajtóknál. 

FIGYELMEZTETÉS: Tisztítás folyamán nyissa ki a gépkocsi ajtóit 
és/vagy ablakait a belső tér szellőzése érdekében. Ne lélegezze 
be a légtérben keringő oldószereket! 


