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WskazÛwki bezpieczeÒstwa i konserwacji 
1. Agregat Air Top 2000 ST spe˘nia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej 72/245/EWG 
(EMV) oraz 2001/56/EG (Ogrzewanie) i posiada certyfikaty jakoúci o numerach: 

 
E1*72/255*95/54*1085*00 

e1*2001/56*0022*00 
WSKAZ”WKA: 
Postanowienia tych dyrektyw obowiπzujπ na terytoriach paÒstw okreúlonych 
dyrektywπ 70/156/EWG i powinny by„ przestrzegane rÛwnieø w krajach, w ktÛrych 
nie ma przepisÛw specjalnych! 
2. Rok pierwszego uruchomienia musi by„ trwale zaznaczony na tabliczce znamionowej 
agregatu poprzez usuniÍcie z niej niew˘aúciwych dat. 
3. Agregaty nie sπ dopuszczone do ogrzewania pomieszczeÒ do przewozu towarÛw 
niebezpiecznych. Dla montaøu agregatu Air Top 2000 ST D w pojazdach przewoøπcych 
towary niebezpieczne muszπ by„ spe˘nione dodatkowo, do przepisÛw o ruchu drogowym, 
wymogi ADR 
4. Reklamacje nie bÍdπ rozpatrywane, jeúli ze strony montaøysty lub uøytkownika dosz˘o 
do zaniedbania zasad bezpiecznej obs˘ugi agregatu i innych zaleceÒ zawartych w 
Instrukcji montaøowej i w niniejszej instrukcji obs˘ugi. 
5. Na stacjach i terminalach paliwowych agregat musi by„ wy˘πczony ze wzglÍdu na 
niebezpieczeÒstwo wybuchu. 
6. Agregat grzewczy nie moøe by„ eksploatowany, ze wzglÍdu na niebezpieczeÒstwo 
zatrucia lub uduszenia, rÛwnieø z uøyciem programatora lub zdalnego sterowania w 
pomieszczeniach zamkniÍtych (np. garaøe). 
7. NajpÛÍniej na poczπtku sezonu grzewczego agregat powinien by„ sprawdzony przez 
Autoryzowany Serwis Webasto. 
8. W przypadku utrzymywania siÍ d˘ugotrwa˘ego dymienia, nietypowych odg˘osÛw pracy, 
zapachÛw paliwa lub ciπg˘ych wy˘πczeniach zak˘Ûceniowych potwierdzanych migajπcym 
kodem b˘Ídu naleøy unieruchomi„ agregat poprzez wyjÍcie bezpiecznika i dopiero po 
sprawdzeniu przez przeszkolony serwis Webasto moøna go ponownie uruchomi„. 
9. W miejscach, gdzie wystÍpujπ ˘atwopalne opary lub py˘y (np. w pobliøu magazynÛw 
paliwa, wÍgla, sk˘adÛw drewna lub elewatorÛw zboøowych itp.) agregat grzewczy musi 
by„ wy˘πczony z powodu zagroøenia wybuchem . 
 
 
 
 
 
 
 

WskazÛwki bezpieczeÒstwa i konserwacji 
10. Wymiennik ciep˘a powietrznego agregatu grzewczego jest podzespo˘em ekstremalnie 
obciπøonym termicznie i musi by„ wymieniony najpÛÍniej po 10 latach od pierwszego 
uruchomienia na nowπ oryginalnπ czÍú„ zamiennπ Webasto. 
Jeúli rury wydechowe przebiegajπ przez pomieszczenia, w ktÛrych przebywajπ ludzie, to 
rÛwnieø powinny by„ wymienione po 10 latach na nowe oryginalne czÍúci zamienne. 
11. Dla agregatu Air Top 2000 ST B nadaje siÍ paliwo (benzyna ) zalecane przez 
producenta pojazdu. Moøna stosowa„ zarÛwno benzynπ o˘owiowπ, jak i bezo˘owiowπ. 
Dla agregatu Air Top 2000 ST D nadaje siÍ zalecane przez producenta pojazdu paliwo 
Diesel. RÛwnieø olej grzewczy klasy EL ñ nie olej grzewczy L - jeúli odpowiada przyjÍtej 
na rynku niemieckim za zwyk˘π, jakoúci wed˘ug normy DIN 51603. 
Agregat Air Top 2000 ST D moøe teø by„ zasilany paliwem ekologicznym PME 
(biodiesel), o ile spe˘nia ono normÍ EN 14214. 
Nie jest znany negatywny wp˘yw dodatkÛw uszlachetniajπcych.  
Przy poborze paliwa ze zbiornika pojazdu naleøy przestrzega„ zaleceÒ producenta 
pojazdu dotyczπcych domieszek do paliwa  
Przy zmianie na paliwo zimowe agregat grzewczy musi by„ uruchomiony na oko˘o  
15 minut aby uk˘ad paliwowy zosta˘ nape˘niony nowym paliwem. 
12. Agregat nie moøe by„ sk˘adowany ani eksploatowany w pomieszczeniach, w ktÛrych 
temperatura przekracza 85∞C. Grozi to trwa˘ym uszkodzeniem obwodÛw elektronicznych 
agregatu. 
13. Nieprzestrzeganie Instrukcji montaøu i zawartych w niej wskazÛwek prowadzi do 
wykluczenia odpowiedzialnoúci ze strony Webasto. To samo dotyczy rÛwnieø napraw 
przeprowadzonych niefachowo lub przy uøyciu nieoryginalnych czÍúci zamiennych. 
NastÍpstwem tego jest wygaúniÍcie Certyfikatu Jakoúci agregatu grzewczego wydanego 
przez UniÍ Europejskπ i tym samym wygaúniÍcie ogÛlnego pozwolenia na uøytkowanie. 
14. .Wlot i wylot ogrzewanego powietrza utrzymywa„ wolne od zanieczyszczeÒ i 
przedmiotÛw. Zanieczyszczone lub zatkane przewody ogrzewanego powietrza mogπ 
prowadzi„ do przegrzewania i tym samym do awaryjnego wy˘πczania agregatu. 
15. W celu utrzymania w sprawnoúci czÍúci mechanicznych naleøy w˘πczy„ agregat na 
ok. 10 minut co 4 tygodnie. 
16. Nie naleøy stawa„ na agregacie oraz k˘aú„ na nim ciÍøkich przedmiotÛw lub uderza„ 
w agregat. 
17. Nie naleøy k˘aú„ na agregat oraz przed wlotem i wylotem podgrzanego powietrza 
øadnych ubraÒ, tkanin i podobnych materia˘Ûw. 
18. StrumieÒ ciep˘ego powietrza z agregatu grzewczego nie moøe by„ ograniczany lub 
blokowany przez ˘atwopalne materia˘y, jak szmaty, wata, papier itp. 
19. Agregatu grzewczego nie wolno czyúci„ øadnymi úrodkami pod wysokim ciúnieniem. 
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W˘πczenie 
PokrÍt˘o na w˘πczniku ustawi„ na øπdanπ temperaturÍ 

 

WSKAZ”WKA: 
Aby uniknπ„ zablokowania albo obcierania dmuchawy ogrzanego powietrza i 
powietrza do spalania naleøy przed pierwszym w˘πczeniem agregatu upewni„ siÍ, øe 
na agregacie nie sπ sk˘adowane lub opierane o agregat øadne przedmioty. 
 
WSKAZ”WKA tylko dla pracy w trybie ADR: 
Agregat grzewczy jest w˘πczany i wy˘πczany rÍcznie za pomocπ w˘πcznika. 
Automatyczne sterowanie jest zabronione. 
W pojazdach klasy FL praca agregatu podczas za˘adunku i roz˘adunku oraz na 
punktach za˘adowczych jest zabroniona. 
W pojazdach klasy FL agregat jest wy˘πczany automatycznie, a doprowadzenie 
powietrza spalania zostaje przerwane maksymalnie po 40 sekundach, jeúli: 
-  silnik pojazdu zostanie wy˘πczony; w tym przypadku agregat moøna ponownie  

za˘πczy„ rÍcznie. 
-  zosta˘o uruchomione urzπdzenie pompujπce bÍdπce wyposaøeniem pojazdu. 
NastÍpnie sterownik znajduje siÍ w stanie blokady zak˘Ûceniowej. 
Dla ponownego uruchomienia naleøy w˘πcznik ustawi„ w pozycjÍ Ñwy˘πczonyî 
 

Opcja wentylacji 
Oddzielny, odpowiedni w˘πcznik umoøliwia wybÛr miedzy trybem grzania a trybem  
wentylacji. 
W trybie wentylacji obroty dmuchawy sπ zaleøne od ustawienia elementu obs˘ugowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W˘πcznik obrotowy 

PokrÍt˘o do: 
- w˘πczenia/wy˘πczenia 
- ustawienia temperatury 
- odblokowania zak˘Ûcenia 
Kontrola w˘πczenia/wskaÍnik kodu b˘Ídu 

Zmiany ustawieÒ na 
w˘πczniku obrotowym 
sπ realizowane z 
opÛÍnieniem czasowym 

 



 
 
Informacje  
ogÛlne 
 

Za pomocπ zegara kombi moøna wstÍpnie nastawi„ moment 
rozpoczÍcia ogrzewania w okresie do 7 dni. Moøna zaprogramowa„ 
3 czasy w˘πczenia, przy czym tylko jeden z nich moøe by„ aktywny. 
Zegar wyposaøony jest w regulator temperatury zadanej. 
Przy w˘πczonym zap˘onie zegar wyúwietla aktualny czas i dzieÒ 
tygodnia. W czasie pracy agregatu wyúwietlacz i przyciski sπ 
podúwietlone. 
Po pod˘πczeniu zasilania elektrycznego migajπ na wyúwietlaczu 
wszystkie symbole. Muszπ zosta„ ustawione aktualny czas i dzieÒ 
tygodnia. W pojazdach z ADR wyúwietlacz nie jest aktywny. 
 

Obs˘uga 
 

Obs˘uga zegara jest tak zaprojektowana, øe wszystkie migajπce 
symbole mogπ by„ przestawiane przyciskami  lub . 
Jeúli przez 5 sekund øaden z przyciskÛw nie zostanie naciúniÍty, to 
wyúwietlany czas zostanie zapamiÍtany. 
Jeúli przyciski  lub  zostanπ naciúniÍte d˘uøej niø 2 sekundy, to 
nastÍpuje szybkie przewijanie. 
Gdy podczas pracy ciπg˘ej agregatu zostanie wy˘πczony zap˘on, to 
pokazuje siÍ na wyúwietlaczu pozosta˘y czas pracy od 15 minut i tyle 
agregat jeszcze pracuje. 
 

Kody  
zak˘ÛceÒ 
 

W agregatach, ktÛre wydajπ kody zak˘ÛceÒ (Air Top 2000 ST), moøe 
pojawi„ siÍ na wyúwietlaczu kod b˘Ídu. Wtedy proszÍ siÍ zwrÛci„ do 
Stacji Serwisowej Webasto. 

W˘πczenie rÍczne ñ przez naciúniÍcie przycisku  (praca ciπg˘a) 
automatyczne ñ przez zaprogramowanie czasu rozpoczÍcia grzania 
 

Wy˘πczenie rÍczne ñ przez ponowne naciúniÍcie przycisku  
automatyczne ñ przez zaprogramowanie trwania w˘πczenia 
przy pracujπcym agregacie: przez ustawienie pozosta˘ego czasu 
pracy 

Ustawianie 
aktualnego 
czasu/daty 

Przycisk  nacisnπ„ d˘uøej niø 2 sekundy ñ czas miga ñ za pomocπ 
przyciskÛw  lub  ustawi„ aktualny czas - dzieÒ tygodnia miga ñ 
ustawi„ dzieÒ tygodnia. 
 

Sprawdzanie 
aktualnego 
czasu 

Przy wy˘πczonym zap˘onie ñ nacisnπ„ przycisk . 
 
 

Programowa 
-nie czasu 
rozpoczÍcia 
grzania 

Nacisnπ„ przycisk  ñ program miga ñ przyciskami  lub  ustawi„ 
czas rozpoczÍcia grzania ñ dzieÒ tygodnia miga ñ ustawi„ dzieÒ 
tygodnia 
Przez wielokrotne naciskanie przycisku  moøna zaprogramowa„  
2 i 3 program lub je uaktualni„. 

Sprawdzanie
/kasowanie 
wybranego 
czasu 

Naciska„ przycisk , aø do wyúwietlenia numeru øπdanego 
programu. W celu skasowania wyúwietlonego programu, nacisnπ„ i 
przytrzyma„ przycisk , aø na wyúwietlaczu pojawi siÍ aktualny 
czas, bez wyúwietlania numeru programu. 

Programowa
-nie trwania 
w˘πczenia 

Agregat musi by„ wy˘πczony. Naciska„ przycisk  przez 3 sekundy 
 - czas trwania w˘πczenia miga ñ za pomocπ przyciskÛw  i  
ustawi„ øπdany czas w˘πczenia (od 10 do 120 minut). 

Ustawianie 
pozosta˘ego 
czasu pracy 

Za pomocπ przyciskÛw  lub  ustawi„ øπdany pozosta˘y czas 
pracy (od 1 do 120 minut). Pozosta˘y czas pracy to czas, w ciπgu 
ktÛrego agregat grzewczy jeszcze pracuje. Moøe by„ zmieniany, gdy 
agregat grzewczy pracuje, a zap˘on jest wy˘πczony. 

Zdalne 
sterowanie 

Moøliwe za pomocπ dodatkowego przycisku grzania 
natychmiastowego 

Pojazdy z 
wyposaøe-
niem ADR 
 
 
 
 
 
 
 
 

W pojazdach ADR nie moøna programowa„ czasu w˘πczenia. 
Podczas, gdy agregat grzewczy pracuje, na wyúwietlaczu 
pokazywany jest pozosta˘y czas pracy. Aktualny czas na zegarze 
moøna ustawi„. 

Zegar kombi 

Godzina  WskaÍnik pracy 
Nastawa 
temperatury DzieÒ tygodnia 

Numer programu 

Czas zegara

WybÛr programu Grzanie 
natychmiastowe 

Do ty˘u Do przodu 



PostÍpowanie przy zak˘Ûceniach 
W przypadku wystπpienia usterki proponujemy zaczπ„ od sprawdzenia bezpiecznika i 
z˘πczek elektrycznych agregatu. 
Jeúli nie uda siÍ w ten sposÛb wyeliminowa„ usterki, to sprawdzenie i naprawÍ 
proponujemy powierzy„ autoryzowanemu serwisowi ogrzewaÒ Webasto. 

Agregat wy˘πcza siÍ automatycznie 
Przyczyna 
Brak spalania po rozruchu, a 
takøe przy ponownym rozruchu 
 
Zaniki p˘omienia w czasie pracy 
 
Agregat przegrzewa siÍ 
Kontrolka w˘πczenia miga 
 
 
Za niskie napiÍcie zasilania 
 

Usuwanie 
Wy˘πczy„ agregat, (min. 2 sek.) i w˘πczy„ ponownie 
 
 
Wy˘πczy„ agregat, (min. 2 sek.) i w˘πczy„ ponownie  
 

Sprawdzi„ siÍ, czy strumieÒ podgrzanego powietrza 
nie jest st˘umiony. Jeúli tak, to usunπ„ ograniczenie. 
Poczeka„, aø agregat ostygnie. 
Wy˘πczy„ agregat, (min. 2 sek.) i w˘πczy„ ponownie 
 
Do˘adowa„ akumulator 
Wy˘πczy„ agregat, (min. 2 sek.) i w˘πczy„ ponownie 
 
 

Z uk˘adu wydechowego  wydostaje siÍ czarny dym 
Przyczyna 
Zatkany lub ograniczony 
przep˘yw powietrza do spalania 
lub gazÛw spalinowych 
 
 

Usuwanie 
Sprawdzi„ droønoú„ uk˘adu powietrza do spalania i 
uk˘adu wydechowego. 

 
 

WSKAZ”WKA: tylko dla pracy ADR: 
Po wy˘πczeniu ADR lub po doprowadzeniu napiÍcia pracy przez w˘πczenie g˘Ûwnego 
w˘πcznika zasilania pojazdu i ustawieniu w˘πcznika obrotowego na Ñw˘πczonyî, 
sterownik agregatu znajduje siÍ w stanie Ñblokada zak˘Ûceniowaî. 
Przed ponownym uruchomieniem naleøy w˘πcznik obrotowy przestawi„ na pozycjÍ 
Ñwy˘πczonyî albo na zegarze nacisnπ„ przycisk grzania natychmiastowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawanie kodÛw zak˘ÛceÒ na zegarze kombi lub w˘πczniku 
Przy wyposaøeniu w zegar kombi, po wystπpieniu zak˘Ûcenia, pojawia siÍ na 
wyúwietlaczu zegara kod b˘Ídu  i pozostaje dopÛki zak˘Ûcenie nie zostanie usuniÍte. 
 
Jeúli agregat wyposaøono we w˘πcznik obrotowy, to wyúwietlanie kodÛw zak˘ÛceÒ 
nastÍpuje po wystπpieniu zak˘Ûcenia poprzez miganie lampki kontrolnej w˘πcznika. Po 
serii szybkich impulsÛw nastÍpuje wyúwietlenie kodu zak˘Ûcenia przez ciπg d˘ugich 
impulsÛw migowych odpowiednio do liczb podanych w poniøszej tabeli. 
 

 Kod b˘Ídu Znaczenie 

 F  00 B˘πd sterownika 

 F  01 Brak startu (po 2 prÛbach startu) 

 F  02 Zanik p˘omienia (co najmniej 3-krotny) 

 F  03 Za niskie lub za wysokie napiÍcie 

 F  04 Przedwczesne rozpoznanie p˘omienia 

 F  05 Przerwa bπdÍ zwarcie obwodu czujnika p˘omienia (agregaty 
benzynowe) 

 F  06 Przerwa bπdÍ zwarcie obwodu czujnika temperatury 

 F  07 Przerwa bπdÍ zwarcie obwodu pompy paliwa 

 F  08 Przerwa lub zwarcie silnika dmuchawy albo silnik jest 
przeciπøony lub zablokowany 

 F  09 Przerwa bπdÍ zwarcie obwodu ko˘ka øarowego 

 F  10 Przegrzanie agregatu 

 F  11 Przerwa bπdÍ zwarcie obwodu czujnika przegrzania 

 F  12 Blokada agregatu 

 F  14 Czujnik przegrzania niepoprawnie zamontowany 

 F  15 Zwarcie obwodu regulatora temperatury 
 
 
 
Jeøeli wielokrotnie wystπpiπ powaøne zak˘Ûcenia, takie jak przegrzanie lub brak rozruchu, 
to agregat grzewczy zostanie zablokowany (F12) i moøe zosta„ ponownie uruchomiony 
przez od˘πczenie napiÍcia zasilajπcego (np. wyjÍcie bezpiecznika). 
 
 
 
 
 
 


