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Wskazówki bezpieczeñstwa i konserwacji
1. Agregat Air Top 2000 ST speùnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej 72/245/EWG
(EMV) oraz 2001/56/EG (Ogrzewanie) i posiada certyfikaty jakoœci o numerach:
E1*72/255*95/54*1085*00
e1*2001/56*0022*00
WSKAZÓWKA:
Postanowienia tych dyrektyw obowi¹zuj¹ na terytoriach pañstw okreœlonych
dyrektyw¹ 70/156/EWG i powinny byã przestrzegane równie¿ w krajach, w których
nie ma przepisów specjalnych!
2. Rok pierwszego uruchomienia musi byã trwale zaznaczony na tabliczce znamionowej
agregatu poprzez usuniêcie z niej niewùaœciwych dat.
3. Agregaty nie s¹ dopuszczone do ogrzewania pomieszczeñ do przewozu towarów
niebezpiecznych. Dla monta¿u agregatu Air Top 2000 ST D w pojazdach przewo¿¹cych
towary niebezpieczne musz¹ byã speùnione dodatkowo, do przepisów o ruchu drogowym,
wymogi ADR
4. Reklamacje nie bêd¹ rozpatrywane, jeœli ze strony monta¿ysty lub u¿ytkownika doszùo
do zaniedbania zasad bezpiecznej obsùugi agregatu i innych zaleceñ zawartych w
Instrukcji monta¿owej i w niniejszej instrukcji obsùugi.
5. Na stacjach i terminalach paliwowych agregat musi byã wyù¹czony ze wzglêdu na
niebezpieczeñstwo wybuchu.
6. Agregat grzewczy nie mo¿e byã eksploatowany, ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo
zatrucia lub uduszenia, równie¿ z u¿yciem programatora lub zdalnego sterowania w
pomieszczeniach zamkniêtych (np. gara¿e).
7. Najpóêniej na pocz¹tku sezonu grzewczego agregat powinien byã sprawdzony przez
Autoryzowany Serwis Webasto.
8. W przypadku utrzymywania siê dùugotrwaùego dymienia, nietypowych odgùosów pracy,
zapachów paliwa lub ci¹gùych wyù¹czeniach zakùóceniowych potwierdzanych migaj¹cym
kodem bùêdu nale¿y unieruchomiã agregat poprzez wyjêcie bezpiecznika i dopiero po
sprawdzeniu przez przeszkolony serwis Webasto mo¿na go ponownie uruchomiã.

9. W miejscach, gdzie wystêpuj¹ ùatwopalne opary lub pyùy (np. w pobli¿u magazynów
paliwa, wêgla, skùadów drewna lub elewatorów zbo¿owych itp.) agregat grzewczy musi
byã wyù¹czony z powodu zagro¿enia wybuchem .

10. Wymiennik ciepùa powietrznego agregatu grzewczego jest podzespoùem ekstremalnie
obci¹¿onym termicznie i musi byã wymieniony najpóêniej po 10 latach od pierwszego
uruchomienia na now¹ oryginaln¹ czêœã zamienn¹ Webasto.
Jeœli rury wydechowe przebiegaj¹ przez pomieszczenia, w których przebywaj¹ ludzie, to
równie¿ powinny byã wymienione po 10 latach na nowe oryginalne czêœci zamienne.
11. Dla agregatu Air Top 2000 ST B nadaje siê paliwo (benzyna ) zalecane przez
producenta pojazdu. Mo¿na stosowaã zarówno benzyn¹ oùowiow¹, jak i bezoùowiow¹.
Dla agregatu Air Top 2000 ST D nadaje siê zalecane przez producenta pojazdu paliwo
Diesel. Równie¿ olej grzewczy klasy EL – nie olej grzewczy L - jeœli odpowiada przyjêtej
na rynku niemieckim za zwykù¹, jakoœci wedùug normy DIN 51603.
Agregat Air Top 2000 ST D mo¿e te¿ byã zasilany paliwem ekologicznym PME
(biodiesel), o ile speùnia ono normê EN 14214.
Nie jest znany negatywny wpùyw dodatków uszlachetniaj¹cych.
Przy poborze paliwa ze zbiornika pojazdu nale¿y przestrzegaã zaleceñ producenta
pojazdu dotycz¹cych domieszek do paliwa
Przy zmianie na paliwo zimowe agregat grzewczy musi byã uruchomiony na okoùo
15 minut aby ukùad paliwowy zostaù napeùniony nowym paliwem.
12. Agregat nie mo¿e byã skùadowany ani eksploatowany w pomieszczeniach, w których
temperatura przekracza 85°C. Grozi to trwaùym uszkodzeniem obwodów elektronicznych
agregatu.
13. Nieprzestrzeganie Instrukcji monta¿u i zawartych w niej wskazówek prowadzi do
wykluczenia odpowiedzialnoœci ze strony Webasto. To samo dotyczy równie¿ napraw
przeprowadzonych niefachowo lub przy u¿yciu nieoryginalnych czêœci zamiennych.
Nastêpstwem tego jest wygaœniêcie Certyfikatu Jakoœci agregatu grzewczego wydanego
przez Uniê Europejsk¹ i tym samym wygaœniêcie ogólnego pozwolenia na u¿ytkowanie.
14. .Wlot i wylot ogrzewanego powietrza utrzymywaã wolne od zanieczyszczeñ i
przedmiotów. Zanieczyszczone lub zatkane przewody ogrzewanego powietrza mog¹
prowadziã do przegrzewania i tym samym do awaryjnego wyù¹czania agregatu.
15. W celu utrzymania w sprawnoœci czêœci mechanicznych nale¿y wù¹czyã agregat na
ok. 10 minut co 4 tygodnie.
16. Nie nale¿y stawaã na agregacie oraz kùaœã na nim ciê¿kich przedmiotów lub uderzaã
w agregat.
17. Nie nale¿y kùaœã na agregat oraz przed wlotem i wylotem podgrzanego powietrza
¿adnych ubrañ, tkanin i podobnych materiaùów.
18. Strumieñ ciepùego powietrza z agregatu grzewczego nie mo¿e byã ograniczany lub
blokowany przez ùatwopalne materiaùy, jak szmaty, wata, papier itp.
19. Agregatu grzewczego nie wolno czyœciã ¿adnymi œrodkami pod wysokim ciœnieniem.

Wù¹cznik obrotowy

Zmiany ustawieñ na
wù¹czniku obrotowym
s¹ realizowane z
opóênieniem czasowym
Pokrêtùo do:
- wù¹czenia/wyù¹czenia
- ustawienia temperatury
- odblokowania zakùócenia
Kontrola wù¹czenia/wskaênik kodu bùêdu

Wù¹czenie
Pokrêtùo na wù¹czniku ustawiã na ¿¹dan¹ temperaturê
WSKAZÓWKA:
Aby unikn¹ã zablokowania albo obcierania dmuchawy ogrzanego powietrza i
powietrza do spalania nale¿y przed pierwszym wù¹czeniem agregatu upewniã siê, ¿e
na agregacie nie s¹ skùadowane lub opierane o agregat ¿adne przedmioty.
WSKAZÓWKA tylko dla pracy w trybie ADR:
Agregat grzewczy jest wù¹czany i wyù¹czany rêcznie za pomoc¹ wù¹cznika.
Automatyczne sterowanie jest zabronione.
W pojazdach klasy FL praca agregatu podczas zaùadunku i rozùadunku oraz na
punktach zaùadowczych jest zabroniona.
W pojazdach klasy FL agregat jest wyù¹czany automatycznie, a doprowadzenie
powietrza spalania zostaje przerwane maksymalnie po 40 sekundach, jeœli:
- silnik pojazdu zostanie wyù¹czony; w tym przypadku agregat mo¿na ponownie
zaù¹czyã rêcznie.
- zostaùo uruchomione urz¹dzenie pompuj¹ce bêd¹ce wyposa¿eniem pojazdu.
Nastêpnie sterownik znajduje siê w stanie blokady zakùóceniowej.
Dla ponownego uruchomienia nale¿y wù¹cznik ustawiã w pozycjê „wyù¹czony”

Opcja wentylacji
Oddzielny, odpowiedni wù¹cznik umo¿liwia wybór miedzy trybem grzania a trybem
wentylacji.
W trybie wentylacji obroty dmuchawy s¹ zale¿ne od ustawienia elementu obsùugowego.

Wù¹czenie

rêczne – przez naciœniêcie przycisku (praca ci¹gùa)
automatyczne – przez zaprogramowanie czasu rozpoczêcia grzania

Wyù¹czenie

rêczne – przez ponowne naciœniêcie przycisku
automatyczne – przez zaprogramowanie trwania wù¹czenia
przy pracuj¹cym agregacie: przez ustawienie pozostaùego czasu
pracy

Ustawianie
aktualnego
czasu/daty

Przycisk nacisn¹ã dùu¿ej ni¿ 2 sekundy – czas miga – za pomoc¹
przycisków lub ustawiã aktualny czas - dzieñ tygodnia miga –
ustawiã dzieñ tygodnia.

Sprawdzanie
aktualnego
czasu

Przy wyù¹czonym zapùonie – nacisn¹ã przycisk

Programowa
-nie czasu
rozpoczêcia
grzania

Nacisn¹ã przycisk – program miga – przyciskami lub ustawiã
czas rozpoczêcia grzania – dzieñ tygodnia miga – ustawiã dzieñ
tygodnia
Przez wielokrotne naciskanie przycisku mo¿na zaprogramowaã
2 i 3 program lub je uaktualniã.

Sprawdzanie
/kasowanie
wybranego
czasu

Naciskaã przycisk , a¿ do wyœwietlenia numeru ¿¹danego
programu. W celu skasowania wyœwietlonego programu, nacisn¹ã i
przytrzymaã przycisk , a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê aktualny
czas, bez wyœwietlania numeru programu.

Programowa
-nie trwania
wù¹czenia

Agregat musi byã wyù¹czony. Naciskaã przycisk przez 3 sekundy
- czas trwania wù¹czenia miga – za pomoc¹ przycisków i
ustawiã ¿¹dany czas wù¹czenia (od 10 do 120 minut).

Ustawianie
pozostaùego
czasu pracy

Za pomoc¹ przycisków lub ustawiã ¿¹dany pozostaùy czas
pracy (od 1 do 120 minut). Pozostaùy czas pracy to czas, w ci¹gu
którego agregat grzewczy jeszcze pracuje. Mo¿e byã zmieniany, gdy
agregat grzewczy pracuje, a zapùon jest wyù¹czony.

Zdalne
sterowanie

Mo¿liwe za pomoc¹ dodatkowego przycisku grzania
natychmiastowego

Pojazdy z
wyposa¿eniem ADR

W pojazdach ADR nie mo¿na programowaã czasu wù¹czenia.
Podczas, gdy agregat grzewczy pracuje, na wyœwietlaczu
pokazywany jest pozostaùy czas pracy. Aktualny czas na zegarze
mo¿na ustawiã.

Zegar kombi

Dzieñ tygodnia
Numer programu

Godzina Wskaênik pracy
Nastawa
temperatury

Czas zegara
Grzanie Do tyùu
Wybór programu
natychmiastowe

Informacje
ogólne

Obsùuga

Kody
zakùóceñ

Do przodu

Za pomoc¹ zegara kombi mo¿na wstêpnie nastawiã moment
rozpoczêcia ogrzewania w okresie do 7 dni. Mo¿na zaprogramowaã
3 czasy wù¹czenia, przy czym tylko jeden z nich mo¿e byã aktywny.
Zegar wyposa¿ony jest w regulator temperatury zadanej.
Przy wù¹czonym zapùonie zegar wyœwietla aktualny czas i dzieñ
tygodnia. W czasie pracy agregatu wyœwietlacz i przyciski s¹
podœwietlone.
Po podù¹czeniu zasilania elektrycznego migaj¹ na wyœwietlaczu
wszystkie symbole. Musz¹ zostaã ustawione aktualny czas i dzieñ
tygodnia. W pojazdach z ADR wyœwietlacz nie jest aktywny.
Obsùuga zegara jest tak zaprojektowana, ¿e wszystkie migaj¹ce
symbole mog¹ byã przestawiane przyciskami lub .
Jeœli przez 5 sekund ¿aden z przycisków nie zostanie naciœniêty, to
wyœwietlany czas zostanie zapamiêtany.
Jeœli przyciski lub zostan¹ naciœniête dùu¿ej ni¿ 2 sekundy, to
nastêpuje szybkie przewijanie.
Gdy podczas pracy ci¹gùej agregatu zostanie wyù¹czony zapùon, to
pokazuje siê na wyœwietlaczu pozostaùy czas pracy od 15 minut i tyle
agregat jeszcze pracuje.
W agregatach, które wydaj¹ kody zakùóceñ (Air Top 2000 ST), mo¿e
pojawiã siê na wyœwietlaczu kod bùêdu. Wtedy proszê siê zwróciã do
Stacji Serwisowej Webasto.

.

Postêpowanie przy zakùóceniach

Wydawanie kodów zakùóceñ na zegarze kombi lub wù¹czniku

W przypadku wyst¹pienia usterki proponujemy zacz¹ã od sprawdzenia bezpiecznika i
zù¹czek elektrycznych agregatu.

Przy wyposa¿eniu w zegar kombi, po wyst¹pieniu zakùócenia, pojawia siê na
wyœwietlaczu zegara kod bùêdu i pozostaje dopóki zakùócenie nie zostanie usuniête.

Jeœli nie uda siê w ten sposób wyeliminowaã usterki, to sprawdzenie i naprawê
proponujemy powierzyã autoryzowanemu serwisowi ogrzewañ Webasto.

Jeœli agregat wyposa¿ono we wù¹cznik obrotowy, to wyœwietlanie kodów zakùóceñ
nastêpuje po wyst¹pieniu zakùócenia poprzez miganie lampki kontrolnej wù¹cznika. Po
serii szybkich impulsów nastêpuje wyœwietlenie kodu zakùócenia przez ci¹g dùugich
impulsów migowych odpowiednio do liczb podanych w poni¿szej tabeli.

Agregat wyù¹cza siê automatycznie
Przyczyna

Usuwanie

Brak spalania po rozruchu, a
tak¿e przy ponownym rozruchu

Wyù¹czyã agregat, (min. 2 sek.) i wù¹czyã ponownie

Zaniki pùomienia w czasie pracy
Agregat przegrzewa siê
Kontrolka wù¹czenia miga

Za niskie napiêcie zasilania

Wyù¹czyã agregat, (min. 2 sek.) i wù¹czyã ponownie
Sprawdziã siê, czy strumieñ podgrzanego powietrza
nie jest stùumiony. Jeœli tak, to usun¹ã ograniczenie.
Poczekaã, a¿ agregat ostygnie.
Wyù¹czyã agregat, (min. 2 sek.) i wù¹czyã ponownie

Kod bùêdu

Znaczenie

F 00

Bù¹d sterownika

F 01

Brak startu (po 2 próbach startu)

F 02

Zanik pùomienia (co najmniej 3-krotny)

F 03

Za niskie lub za wysokie napiêcie

F 04

Przedwczesne rozpoznanie pùomienia

F 05

Przerwa b¹dê zwarcie obwodu czujnika pùomienia (agregaty
benzynowe)

F 06

Przerwa b¹dê zwarcie obwodu czujnika temperatury

F 07

Przerwa b¹dê zwarcie obwodu pompy paliwa

F 08

Przerwa lub zwarcie silnika dmuchawy albo silnik jest
przeci¹¿ony lub zablokowany

F 09

Przerwa b¹dê zwarcie obwodu koùka ¿arowego

F 10

Przegrzanie agregatu

F 11

Przerwa b¹dê zwarcie obwodu czujnika przegrzania

F 12

Blokada agregatu

F 14

Czujnik przegrzania niepoprawnie zamontowany

F 15

Zwarcie obwodu regulatora temperatury

Doùadowaã akumulator
Wyù¹czyã agregat, (min. 2 sek.) i wù¹czyã ponownie

Z ukùadu wydechowego wydostaje siê czarny dym
Przyczyna

Usuwanie

Zatkany lub ograniczony
przepùyw powietrza do spalania
lub gazów spalinowych

Sprawdziã dro¿noœã ukùadu powietrza do spalania i
ukùadu wydechowego.

WSKAZÓWKA: tylko dla pracy ADR:
Po wyù¹czeniu ADR lub po doprowadzeniu napiêcia pracy przez wù¹czenie gùównego
wù¹cznika zasilania pojazdu i ustawieniu wù¹cznika obrotowego na „wù¹czony”,
sterownik agregatu znajduje siê w stanie „blokada zakùóceniowa”.
Przed ponownym uruchomieniem nale¿y wù¹cznik obrotowy przestawiã na pozycjê
„wyù¹czony” albo na zegarze nacisn¹ã przycisk grzania natychmiastowego.

Je¿eli wielokrotnie wyst¹pi¹ powa¿ne zakùócenia, takie jak przegrzanie lub brak rozruchu,
to agregat grzewczy zostanie zablokowany (F12) i mo¿e zostaã ponownie uruchomiony
przez odù¹czenie napiêcia zasilaj¹cego (np. wyjêcie bezpiecznika).

