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Wskazówki bezpieczeñstwa i konserwacji 
 
1. Dla agregatów grzewczych Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 5500 

istniej¹ dopuszczenia typu wedùug wytycznych Wspólnoty Europejskiej  
72/245/EWG (EMC) i 2001/56/EG (ogrzewanie) z nastêpuj¹cymi numerami zezwoleñ:  

e1*72/245*2006/28*5079*__  
e1*2001/56*2006/119*0219*__  
e1*2001/56*2006/119*0220*__  

UWAGA:  

Postanowienia tych Wytycznych s¹ wi¹¿¹ce w obszarze wa¿no�ci Wytycznych Unii 

Europejskiej 70/156/EEC i powinny byã równie¿ przestrzegane w krajach, w których  
nie ma odpowiednich przepisów! 

 

2. Rok pierwszego u¿ycia agregatu grzewczego powinien byã trwale zapisany na tabliczce 
identyfikacyjnej. Liczby nie odnosz¹ce siê do roku monta¿u nale¿y usun¹ã z tabliczki 

identyfikacyjnej. 
 
3. Agregaty grzewcze nie s¹ przystosowane do ogrzewania pomieszczeñ do przewozu 

ùadunków niebezpiecznych.  
Aby zamontowaã agregat grzewczy Air Top Evo 3900 / 5500 w pojazdach do transportu 
materiaùów niebezpiecznych, nale¿y speùniã warunki Wytycznych EC/2001/56 i ECE R122. 
 

4. Jakiekolwiek ewentualne reklamacje lub zgùoszenia gwarancyjne bêd¹ rozpatrywane 
wyù¹cznie je¿eli u¿ytkownik agregatu grzewczego postêpowaù zgodnie z instrukcjami 
bezpieczeñstwa. 

5. Na stacjach i terminalach paliwowych nale¿y wyù¹czyã agregat!  

U¿ytkowanie agregatu w takich miejscach grozi wybuchem. 
 

6. Nie mo¿na u¿ywaã agregatu grzewczego w zamkniêtych pomieszczeniach (np. w 

gara¿u), nawet je¿eli u¿ywany jest zegar steruj¹cy lub pilot zdalnego sterowania 
Telestart; u¿ywanie agregatu w takich miejscach grozi zatruciem lub uduszeniem. 

 

7. Najpóêniej na pocz¹tku sezonu zimowego agregat grzewczy powinien byã sprawdzony przez 
Autoryzowany Serwis Webasto. 

 
8. W przypadku dùugotrwaùej i nadmiernej emisji dymu, nietypowych dêwiêków podczas  

procesu spalania, zapachu paliwa lub ci¹gùych przypadków wyù¹czenia siê agregatu  
i wy�wietlania kodów bùêdu, agregat grzewczy nale¿y wyù¹czyã poprzez wyjêcie  
bezpiecznika i nie u¿ywaã ponownie zanim nie zostanie sprawdzony przez Autoryzowany 
Serwis Webasto. 
 

9. W przypadku pojawienia siê ùatwopalnych oparów lub pyùu (np. w pobli¿u paliwa,  
wêgla, pyùu drzewnego, ziarna, itp.), agregat grzewczy nale¿y wyù¹czyã, aby unikn¹ã 
ryzyka wybuchu. 
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Wskazówki bezpieczeñstwa i konserwacji 
 
10. Wymiennik ciepùa agregatu grzewczego nara¿ony jest na silne oddziaùywanie  

termiczne i musi byã wymieniany na nowy oryginalny wymiennik ciepùa Webasto 
najpóêniej po 10 latach eksploatacji. 
 
Je¿eli przewody wydechowe przebiegaj¹ przez przestrzeñ u¿ytkowan¹ przez 
pasa¿erów, tak¿e musz¹ byã wymienione na nowe oryginalne przewody Webasto 
najpóêniej po 10 latach eksploatacji. 

11. Do zasilania agregatów grzewczych Air Top Evo 3900 B/Air Top Evo 5500 B nale¿y  
stosowaã paliwo okre�lone przez producenta pojazdu. Mo¿na stosowaã paliwo oùowiowe 
i bezoùowiowe. 
Do zasilania agregatów grzewczych Air Top Evo 3900 D/Air Top Evo 5500 D nale¿y  
stosowaã olej napêdowy okre�lony przez producenta pojazdu. Mo¿na stosowaã równie¿  
olej opaùowy klasy EL (nie olej opaùowy klasy L), o ile jego jako�ã odpowiada jako�ci  
przyjêtej na rynku niemieckim za zwykù¹ zgodnie z norm¹ DIN 51603. 
 
Agregaty grzewcze Air Top Evo 3900 D/Air Top Evo 5500 D s¹ tak¿e dopuszczone do  
pracy z paliwem PME (Biodiesel), które odpowiada normie DIN EN 14214. 

Nic nie wiadomo o negatywnym wpùywie dodatków uszlachetniaj¹cych. 
Przy poborze paliwa ze zbiornika pojazdu nale¿y przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 
domieszek do paliwa, podanych przez producenta pojazdu. 
 
Przy zmianie na paliwo zimowe agregat grzewczy musi byã uruchomiony na czas okoùo 
15 minut, aby ukùad paliwowy zostaù napeùniony nowym paliwem. 
 

12. Temperatura w miejscu przechowywania lub eksploatacji agregatu grzewczego nie mo¿e 
przekraczaã 85°C (temperatura przechowywania). Wy¿sza temperatura otoczenia agregatu 
mo¿e spowodowaã trwaùe uszkodzenie ukùadów elektronicznych. 

 
13. Nieprzestrzeganie instrukcji zabudowy i zawartych w niej wskazówek prowadzi do  

wykluczenia odpowiedzialno�ci ze strony Webasto. To samo dotyczy równie¿ napraw 

przeprowadzonych niefachowo lub przy u¿yciu nieoryginalnych czê�ci zamiennych. 
Nastêpstwem tego jest wyga�niêcie Dopuszczenia Typu agregatu grzewczego i tym samym 
wyga�niêcie Ogólnego Dopuszczenia do Ruchu / Dopuszczenia Typu wydanego przez 

Wspólnotê Europejsk¹.  
14. Wlot i wylot ogrzewanego powietrza nie mo¿e byã zanieczyszczony lub zatkany. 

Zabrudzone lub zatkane przewody ogrzewanego powietrza mog¹ byã przyczyn¹ nadmiernie 

wysokiej temperatury, a w konsekwencji automatycznego wyù¹czenia agregatu grzewczego. 
 

15. W celu utrzymania w sprawno�ci czê�ci mechanicznych, nale¿y wù¹czaã agregat grzewczy 
na ok. 10 minut co najmniej raz na 4 tygodnie. 
 

16. Nie wolno stawaã na agregacie grzewczym, umieszczaã na nim ciê¿kich obiektów ani rzucaã w niego 

jakimikolwiek przedmiotami. 
 
17. Nie wolno zakrywaã agregatu grzewczego ani wlotu i wylotu ogrzewanego powietrza ¿adnymi 

fragmentami tkaniny, materiaùu, itp. 
 
18. Przepùyw ogrzewanego powietrza nie mo¿e byã ograniczany ani blokowany ùatwopalnymi  

substancjami ani materiaùami, np. szmatami, wùóknin¹ czyszcz¹c¹, itp. 
 

19. Nie wolno czy�ciã agregatu grzewczego pod wysokim ci�nieniem. 



Element obsùugowy  
  

Zmiany ustawienia elementu 
obsùugowego wprowadzane 
s¹ z pewnym opóênieniem! 

  
 

Wù¹cznik obrotowy sùu¿¹cy do:  
- wù¹czania / wyù¹czania  
- regulacji temperatury  
- odblokowania po wyst¹pieniu zakùócenia 

Wskaênik pracy/ Wy�wietlacz kodu bùêdu 

Wù¹czenie 
 
Ustaw ¿¹dan¹ temperaturê wù¹cznikiem obrotowym na elemencie obsùugowym..  

UWAGA:  
Aby zapobiec zablokowaniu lub nieprawidùowej pracy dmuchawy, przed wù¹czeniem 

agregatu grzewczego upewnij siê, ¿e w bezpo�rednim otoczeniu agregatu nie ma 
¿adnych przedmiotów, które mogùyby zakùócaã jego pracê. 

UWAGA tylko dla ADR:  
Agregaty grzewcze Air Top Evo 3900 ST i Air Top Evo 5500 s¹ wù¹czane 
i wyù¹czane rêcznie. U¿ywanie jakichkolwiek systemów lub urz¹dzeñ  
automatycznego sterowania jest niedozwolone. 
W pojazdach FL, tych agregatów grzewczych nie wolno u¿ywaã podczas procesów 

ùadowania i rozùadowania oraz w miejscach zaùadunku. 
W pojazdach FL, agregaty s¹ automatycznie wyù¹czane, a zasilanie powietrza do spalania zostaje 
przerwane na maks. 40 sekund w przypadku: 
- zatrzymania pracy silnika pojazdu; w takim przypadku, ogrzewanie mo¿e byã rêcznie 

wù¹czone ponownie przez kierowcê. 
- uruchomienia pompy materiaùów niebezpiecznych przewo¿onych przez pojazd. 
W takich wypadkach, sterownik przechodzi w tryb wyù¹czenia zakùóceniowego. Przed 

ponownym wù¹czeniem agregatu, nale¿y przestawiã przeù¹cznik (W£/WY£)  
do pozycji (WY£). 
 



Zegar kombi  
 
 

Godzina   Wskaênik pracy 
 

Regulator temperatury  
Dzieñ tygodnia 

Numer programu 

Czas zegara 

  
MO 

2

 
  

Wybór programu 
  

Grzanie 
natych. 

  
Do tyùu 

 

Do przodu

 
 
 
 
 
 
Informacje ogólne 

 

Zegar kombi umo¿liwia zaprogramowanie czasu uruchomienia  
agregatu grzewczego z wyprzedzeniem do siedmiu dni. 
Mo¿liwe jest zaprogramowanie trzech czasów ogrzewania, jednak tylko 
jeden z nich mo¿e byã aktywny w danym momencie. 
Zegar kombi wyposa¿ony jest w nastawnik warto�ci zadanej. 
Po wù¹czeniu zapùonu, wy�wietlacz zegara wskazuje aktualny dzieñ i 

godzinê. Kiedy agregat grzewczy pracuje, wy�wietlacz i przyciski s¹ 

pod�wietlone. 
Po podù¹czeniu zegara kombi do êródùa zasilania, wszystkie symbole na  
wy�wietlaczu zaczn¹ migaã. Wówczas nale¿y ustawiã datê i godzinê.  
W pojazdach ADR wy�wietlacz pozostaje pusty. 

 
Obsùuga 

 

Zgodnie z zasad¹ obsùugi zegara, parametry którym odpowiadaj¹ 
migaj¹ce symbole mog¹ byã zmieniane przyciskami       i       
Gdy ¿aden przycisk nie zostanie wci�niêty przez 5 sekund, zapisywany 
jest czas aktualnie wy�wietlany. Wci�niêcie i przytrzymanie przycisku  
      lub       na dùu¿ej ni¿ dwie sekundy umo¿liwia szybsz¹ regulacjê 
Je¿eli zapùon zostanie wyù¹czony podczas gdy agregat grzewczy pracuje 
w trybie ogrzewania dùugotrwaùego, na wy�wietlaczu pojawi siê pozostaùy 

czas pracy (15 minut), a agregat dalej bêdzie pracowaù.. 

 
Kody bùêdów 

 

W agregatach, które generuj¹ kody bùêdów (Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 
5500) mo¿e zostaã wy�wietlona liczba � kod bùêdu. W takim przypadku 
nale¿y skontaktowaã siê z Autoryzowanym Serwisem Webasto.. 



Wù¹czenie 
 

rêczne: przez wci�niêcie przycisku       (praca dùugotrwaùa)  
automatyczne: przez zaprogramowanie czasu wù¹czenia 

 
Wyù¹czenie 

 

rêczne: przez ponowne wci�niêcie przycisku        
automatyczne: przez zaprogramowanie czasu pracy agregatu  
w trakcie pracy agregatu: przez ustawienie pozostaùego czasu pracy 

 
Ustawienie 
zegara/dnia 

 

Wcisn¹ã przycisk      na dùu¿ej ni¿ 2 sekundy � godzina zaczyna migaã 
Za pomoc¹ przycisków       i       ustawiã godzinê � dzieñ tygodnia miga 
- ustawiã dzieñ tygodnia. 

 
Sprawdzenie 
aktualnego czasu 

 

Przy wyù¹czonym zapùonie wcisn¹ã przycisk      

 
 
Programowanie 
godziny startu 

 

Wcisn¹ã przycisk       - numer programu zaczyna migaã. Wprowadziã 
czas uruchomienia agregatu za pomoc¹ przycisków       i      
- dzieñ zaczyna migaã � ustaw dzieñ. Wielokrotne wciskanie przycisku  
     umo¿liwia ustawienie 2 i 3 programu lub uaktualnienie programu. 
 

 
Przegl¹danie  
usuwanie 
programów 

 

Wcisn¹ã przycisk      kilkakrotnie, a¿ wy�wietlony zostanie numer 
¿¹danego programu. Aby usun¹ã program nale¿y wcisn¹ã kilkakrotnie  
przycisk      a¿ wy�wietlany jest aktualny czas bez ¿adnego numeru 
programu. 
 

Programowanie 
czasu pracy 

 

Agregat grzewczy musi byã wyù¹czony. Przytrzymaã wci�niêty przycisk 
     przez 3 sekundy � czas pracy zacznie migaã � wprowadziã ¿¹dany 
czas pracy za pomoc¹ przycisków     i     (w zakresie 10 - 120 minut)   
 

Ustawianie 
pozostaùego  

 

Wprowadziã ¿¹dany pozostaùy czas pracy agregatu (w zakresie  
10 - 120 minut) wciskaj¹c przyciski       i       Pozostaùy czas pracy to  
czas, przez który agregat bêdzie jeszcze pracowaù. Czas ten mo¿na 
zmieniã wyù¹cznie kiedy agregat pracuje, a zapùon jest wyù¹czony..  
 

Zdalne sterowanie 

Pojazdy 

z wyposa¿eniem 
ADR 

 

Mo¿liwe jest przy zastosowaniu zewnêtrznego dodatkowego przycisku  

W pojazdach ADR, programowanie czasu uruchomienia lub pracy  
agregatu nie jest mo¿liwe. Pozostaùy czas pracy jest wy�wietlany  
na wy�wietlaczu, kiedy agregat pracuje. Czas ten mo¿na regulowaã.

czasu pracy 



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. 


