
Panel obùugowy AirTop Evo MC04/05

Pokrêtùo wyboru funkcji

Gùówny wù¹cznik

Regulator temperatury

Kontrolka pracy

Informacje ogólne 
 

Panel obsùugowy AirTop Evo MC04/05 umo¿liwa wù¹czanie ¿¹danych

funkcji powietrznych agregatów grzewczych Webasto AirTop Evo.

Eco Oszczêdny tryb pracy

Normal Ogrzewanie komfortowe

Plus Szybkie ogrzewanie

Ventilator Wentylacja

Höhe Korekcja wysoko�ci (niedostêpne w modelach

MC04 M i MC04 SPM)

Panel sterowania umo¿liwia wù¹czanie i wyù¹czanie agregatu, a tak¿e 

programowanie trybów pracy i temperatury wewn¹trz pojazdu. Dane 

techniczne oraz wskazówki dotycz¹ce monta¿u zawarte s¹ 

w instrukcjach monta¿u poszczególnych agregatów grzewczych.

.



Obsùuga 
 

Wù¹cznik gùówny WL¥CZ / WY£¥CZ

Wù¹czenie agregatu

Agregat wù¹cza siê przez wci�niêcie gùównego wù¹cznika/wyù¹cznika.

Po wci�niêciu, gùówny wù¹cznik jest pod�wietlony i zapala siê kontrolka 

pracy agregatu.

Wyù¹czenie agregatu

Agregat wyù¹cza siê po ponownym wci�niêciu gùównego 
wù¹cznika/wyù¹cznika.

Po wyù¹czeniu agregatu, pod�wietlenie wù¹cznika/wyù¹cznika ga�nie.

Kontrolka pracy agregatu ga�nie po ok. 3 minutach (po schùodzeniu 

agregatu).

Pokrêtùo wyboru funkcji

Przy pomocy pokrêtùa wyboru trybu pracy, mo¿na wybraã ¿¹dane

funkcje agregatu poprzez ustawienie wskaênika pokrêtùa na odpowiedni

symbol.

Regulator temperatury

Przy pomocy regulatora temperatury, mo¿na ustawiã ¿¹dan¹

temperaturê wewn¹trz kabiny. Zalecane jest. ustawianie regulatora w

granicach zaznaczonego zakresu temperatury (zakres komfortowej

temperatury).

Zdalne sterowanie  
 

W przypadku agregatów 12V, mo¿liwa jest integracja panelu
obsùugowego i agregatu z opcjonalnymi akcesoriami Webasto
Telestart lub ThermoCall.

Telestart T91 Telestart T100 HTM Thermo Call 



Kody bùêdów  
  
Prawidùowa praca:  
Podczas normalnej pracy urz¹dzenia, kontrolka stanu agregatu
�wieci siê na zielono. Po wyù¹czeniu agregatu (gùównym 
wù¹cznikiem/wyù¹cznikiem), kontrolka stanu wskazuje proces 
chùodzenia agregatu.
Po schùodzeniu agregatu, kontrolka stanu ga�nie.

Nieprawidùowa praca:  

W przypadku nieprawidùowej pracy ogrzewania, kontrolka stanu 

zaczyna wy�wietlaã migaj¹cy kod bùêdu. Ta funkcja umo¿liwia 

profesjonalnemu serwisowi szybkie rozwi¹zanie problemu. 

W takich przypadkach nale¿y udaã siê do Autoryzowanego Serwisu 

Webasto!



Rozwi¹zywanie problemów 
 
W przypadku wyst¹pienia bùêdu w pracy urz¹dzenia, nale¿y w pierwszej kolejno�ci sprawdziã
czy bezpiecznik i zù¹cza s¹ w dobrym stanie technicznym i czy s¹ prawidùowo poù¹czone.
Je¿eli w ten sposób nie uda siê naprawiã bùêdu, agregat powinien zostaã sprawdzony przez 
personel odpowiednio przeszkolony przez Webasto.

Agregat wyù¹cza siê samoczynnie 
 
 
Przyczyna  Rozwi¹zanie problemu 
Brak spalania po uruchomieniu Agregat wyù¹czyã (na minimum 2 sek.) i ponownie wù¹czyã
i po ponownym uruchomieniu

Pùomieñ ga�nie w trakcie Agregat wyù¹czyã (na minimum 2 sek.) i ponownie wù¹czyã
pracy agregatu

Agregat przegrzewa siê
kontrolka pracy miga

Upewnij siê, ¿e przepùyw powietrza nie jest ograniczony
pozostaw agregat wyù¹czony do schùodzenia
Agregat wyù¹czyã (na minimum 2 sek.) i ponownie wù¹czyã

Za niskie napiêcie Naùaduj akumulator
Agregat wyù¹czyã (na minimum. 2 Sek.) i ponownie wù¹czyã

Z agregatu wydobywa siê czarny dym  
 
Przyczyna  Rozwi¹zanie problemu  
Ukùad powietrza do spalania 
I / lub wydechowy jest zatkany

Usuñ przyczynê zatkania w ukùadzie powietrza do spalnia
I w ukùadzie wydechowym

UWAGA tylko do pracy w trybie ADR:
Po awaryjnym wyù¹czeniu agregatu lub po wù¹czeniu napiêcia poprzez przeù¹czenie 
gùównego wù¹cznika i przestawienie elementu obsùugowego do pozycji �ON� (�W£�), 
sterownik przechodzi w tryb wyù¹czenia zakùóceniowego.
Przed ponownym uruchomieniem agregatu, element obsùugowy nale¿y przestawiã do
pozycji �OFF� (�WY£�) lub nale¿y nacisn¹ã przycisk �natychmiastowego grzania� na 
zegarze standardowym lub zegarze kombi.



Kody bùêdów wy�wietlane na zegarze kombi lub wù¹czniku 
 
Je¿eli agregat grzewczy jest wyposa¿ony w zegar kombi, to bùêdy w pracy s¹ sygnalizowane 
odpowiednim kodem bùêdu wy�wietlanym na wy�wietlaczu zegara, do chwili naprawienia bùêdu.

Je¿eli agregat jest wyposa¿ony w element obsùugowy, generowany kod bùêdu ma postaã

migaj¹cej kontrolki pracy / wskaênika bùêdu. Po serii szybkich migniêã, wy�wietlany jest kod
bùêdu w postaci sekwencji dùugich migniêã kontrolki, których liczba sygnalizuje dany bù¹d pracy, 
zgodnie z tabel¹ poni¿ej.

Kod bùêdu   Znaczenie  

F 00 Bù¹d sterownika

F 01 Nieudany rozruch (po 2 próbach)

F 02 Zanik pùomienia (co najmniej > 3)

F 03 Za niskie lub za wysokie napiêcie

F 04 Za wczesne wykrycie pùomienia

F 06 Przerwa lub zwarcie w czujniku temperatury

F 07 Przerwa lub zwarcie w pompie paliwa

F 08 Przerwa lub zwarcie, przeci¹¿enie lub blokada

w silniku dmuchawy

F 09 Przerwa lub zwarcie w koùku ¿arowym

F 10 Przegrzanie

F 11 Przerwa lub zwarcie w czujniku przegrzania

F 12 Blokada agregatu grzewczego

F 14 Niewù¹�ciwe poùo¿enie czujnika przegrzania

F 15 Przerwa w obwodzie regulatora temperatury

Je¿eli powa¿ne bùêdy w pracy agregatu, np. przegrzanie lub nieudany rozruch, bêd¹ siê 
czêsto powtarzaã, agregat przejdzie w tryb permanentnego wyù¹czenia zakùóceniowego 
(F 12), a do czasu naprawy przez personel odpowiednio przeszkolony przez Webasto
jego ponowne uruchomienie bêdzie niemo¿liwe.


