
Návod k obsluze
Air Top 2000 / 2000S
Topné p ístroje
Bezpe nostní pokyny a pokyny pro údržbu  

1. V rozsahu platnosti existují pro vzduchové topné p ístroje Air Top 2000 ze strany Spolkového ú adu
pro nákladní dopravu „všeobecná konstruk ní povolení“.  

2. Montáž p ístroje musí prob hnout podle montážních pokyn  a musí být zanesena do technického 
pr kazu. Pokud je k dispozici, je nutno mít ve vozidle i potvrzení o p evzetí.  

3. Rok prvního uvedení do provozu musí být na výrobním štítku topného p ístroje ozna en trvale 
odstran ním nepat i ných ísel roku.

4. Tyto topné p ístroje nejsou p ípustné pro oh ívání dopravního prostoru s nebezpe ným
nákladem.

 Pro montáž topného p ístroje Air Top 2000 D do vozidla pro dopravu nebezpe ných náklad  musí 
být spln ny k naho e uvedeným p edpis m dodate n  požadavky TRS 002 a TRS 003 (technické 
sm rnice pro ád nebezpe ného nákladu na silnici) 

5. Nároky na záruku mohou být uplatn ny jen p i pr kazném dodržení bezpe nostních pokyn
a pokyn  pro údržbu nárokovatelem.  

6. U benzínových pump a erpacích za ízení musí být topný p ístroj vypnut kv li nebezpe í
exploze.  

7. Topný p ístroj nesmí být provozován kv li nebezpe í otrávení a udušení, také ne s asovou 
p edvolbou nebo dálkovým ovládáním, v uzav ených prostorech (nap . v garážích).  

8. Kde se mohou tvo it ho lavé páry nebo prach (nap . v blízkosti paliv, skladu uhlí, d ev ného
nebo obilného prachu nebo jiného), musí být topný p ístroj kv li nebezpe í exploze vypnut.  

9. Nejpozd ji k po átku topné periody musí být p ístroj odborn  p ezkoušen.
10. P i déle trvajícím siln jším vzniku kou e, neobvyklých zvucích ho ení nebo zápachu paliva je nutno 

vypnout p ístroj z provozu vytažením pojistky a tento m že být znovu dán do provozu jen školeným 
personálem firmy Webasto po p ezkoušení.

11. P i vymontování topného p ístroje musí být obnoveno t sn ní, které je pod ním.
12  Výmeník tepla vzduchového topného p ístroje lze používat nanejvýše 10 let a musí být po

této dob  nahrazen výrobcem nebo n kterou z jeho smluvních dílen originálním náhradním 
dílem.  

 Pokud vedou vedení odvodu plynu p es prostory používané osobami, musí být tyto nahrazeny po 
deseti letech rovn ž originálními náhradními díly. 

13. Jako palivo se hodí palivo p edepsané výrobcem vozidla. M že být použito olovnaté i bezolovnaté 
palivo.  

14. V oblasti topného p ístroje nesmí být p ekro ena teplota 120 o C (skladovací teplota). P i p ekro ení
teploty se mohou objevit trvalé škody na elektronice.

15. Nedodržování montážních pokyn  a v nich obsažených ustanovení vede k vylou ení záruky ze 
strany firmy Webasto. Stejn  tak toto platí po neodborn  provedených opravách anebo p i použití 
díl , které nejsou originální. Toto má za následek zánik všeobecného konstruk ního povolení 
topného p ístroje a tím všeobecného provozního povolení vozidla.  

16. Vstup topného vzduchu a výstup topného vzduchu je nutno chránit p ed špínou a p edm ty. 
Zne išt ná ucpaná vedení topného vzduchu mohou vést k p eh átí a takto vyvolat reakci omezova e
teploty.  

17. Aby se zabránilo usazování mechanických ástí, m l by být topný p ístroj uveden do provozu vždy 
po 4 týdnech na dobu asi 10 minut. 
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Zm ny nastavení u obslužného
 prvku jsou provád ny s asovým
zpožd ním

Kontrola sepnutí/zobrazení kódu poruchy 

Zapnutí
Oto ný knoflík u obslužného prvku nastavit na požadovanou teplotu. 

UPOZORN NÍ:
Aby se zabránilo blokování nebo d ení ventilátoru topného a ho ícího vzduchu, je t eba p ed
zahájením provozu topného p ístroje zabezpe it, aby nebyly odloženy na topný p ístroj žádné 
p edm ty nebo aby se ho nedotýkaly. !

Oto ný knoflík k: 
 vypnutí/zapnutí 
- nastavení teploty prostoru 
- odblokování p i poruše 

!
Obslužný prvek 

Bezpe nostní pokyny a pokyny pro údržbu 



Standardní hodiny/kombinované hodiny 

Všeobecn Standardními hodinami/kombinovanými hodinami m že být p edvolen asový 
bod po átku topení  v asovém prostoru až do 7 dní. Programování je možné až 
u t í spínacích dob, p i emž m že být aktivována jen jedna.  
Standardní hodiny disponují funkcí buzení. Kombinované hodiny disponují 
teplotním regulátorem. Kombinované hodiny mohou být použity jen pro topný 
p ístroj Air Top 2000 S, u kterého m že být p edvolena teplota.  
P i sepnutém zapalování ukazují hodiny aktuální p esný as a den v týdnu. 
Pokud je topný p ístroj v provozu, jsou tla ítka a displej osv tleny.  
P i p ipojení proudu bliknou všechny symboly v ukazateli. P esný as a den 
v týdnu musí být nastaveny. U vozidel s nebezpe ným nákladem neprob hne
žádné zobrazení. 

Obsluha Obsluha hodin je dimenzována tak, že mohou být nastaveny všechny blikající 
symboly tla ítky      a     . Pokud nedojde b hem 5 sekund ke stla ení tla ítka, je 
zobrazený as uložen do pam ti. Jsou-li tla ítka     a     stla ena déle než 2 
sekundy, je aktivován rychlý b h.
Je-li zapalování vypnuto, zatímco je topný p ístroj v trvalém topném provozu, 
objeví se na displeji as zbylého b hu 15 minut a topný p ístroj z stává 
v provozu. 

Air Top 2000 S 
Thermo 90 

U topných p ístroj  s výstupem kódu poruchy (Air Top 2000 S a Thermo 90) se
m že objevit na displeji íslo, kód chyby. Prosím, vyhledejte potom servisní 
místo Webasto.  

Zapojení
Manuáln : stla ením tla ítka      (trvalý topný provoz) 
Automaticky: naprogramování po átku topení 

Vypnutí
Manuáln : stla ením tla ítka
Automaticky: programováním doby sepnutí 
Za provozu topní:  nastavením zbytkové doby chodu

Nastavit p esný
as/den

Tla ítko     stla it déle než 2 sekundy – p esný as bliká – tla ítky  a   nastavit
p esný as – den v týdnu bliká – nastavit den v týdnu 

Dotaz na p esný
as

Je-li zapalování vypnuto: tla ítko   stla it

Naprogramovat
po átek topení 

Tla ítko     stla it – místo pam ti bliká – tla ítky     a      nastavit po átek topení 
– den v týdnu bliká – nastavit den v týdnu. Vícenásobným stla ením tla ítka
     mohou být naprogramována místa v pam ti 2 a 3 nebo m že být p esko eno
do módu p esný as.

Dotaz na doby
p edvoleb/smazání

Tla ítko    stla it vícekrát, až je zobrazeno požadované místo v pam ti.
Smazání doby p edvolby – vícekrát stla it tla ítko    , až se zobrazí p esný as
a nezobrazí se žádné místo v pam ti.

Naprogramovat
dobu provozu

Topný p ístroj musí být vypnut. Tla ítko     stla it po dobu t í sekund – doba 
provozu bliká – nastavit tla ítky     a      požadovanou dobu provozu (10 až 120 
minut)

Nastavit zbylou
dobu chodu 

Tla ítky     a     nastavit požadovanou zbylou dobu chodu (1 až 120 minut). 
Zbylý as chodu je doba, kdy topný p ístroj z stává v provozu. M že být 
zm n na, zatímco je topný p ístroj v provozu a zapalování je vypnuto.  

Nastavit dobu 
buzení

Doba buzení m že být programována jen u standardních hodin. Doba buzení 
není vázána na jeden den v  týdnu. Tla ítko      vícekrát stisknout, až se objeví 
symbol zvonku     . Tla ítky     a     nastavit požadovanou dobu buzení. 
Budík se vypíná po 5 minutách nebo v p ípad , že je stla eno n jaké jiné 
tla ítko.

Dotaz na 
budík/vymazání

Tla ítko     stisknout vícekrát, až se objeví na zobrazení symbol zvonku     – 
ode íst dobu buzení. Vymazání doby buzení – stla it tla ítko   , až se už 
neobjevuje symbol zvonku     na ukazateli.  

Dálkové ovládání 
Je možné p es externí tla ítko volby okamžitého topení.  

Vozidla
s vybavením pro
nebezpe ný náklad 

U vozidel pro nebezpe ný náklad (TRS/ADR) nem že být nastavena doba 
p edvolby. Na displeji je zobrazena zbylá doba zatímco je topný 
p ístroj v provozu. P esný as m že být nastaven. U standardních hodin m že
být budík programován. 

den v týdnu zobrazení provozu 

zobrazení asu
volba teploty

místo pro pam kombinované hodiny s 
volbou teploty  
jen pro Air Top 2000/ 
3500/5000

zobrazení buzení 

standardní hodiny s budíkem 
p esný as

volba programu okamžité
 topení

zp t dop edu



F 01  není start (po 2 startovacích pokusech) 

F02  p erušení plamene (minimáln  v tší než 5) 

F03  p ekro ení nap tí nebo nedosažení nap tí

F04  p ed asné rozeznání plamene 

F05  p erušení kontroly ohn
  nebo zkrat kontroly ohn

F06  p erušení idla teploty 
  nebo zkrat idla teploty 

F07  zkrat dávkovacího erpadla

F08 p erušení motoru dmychadla
nebo zkrat motoru dmychadla nebo
chybné otácky motoru dmychadla

F09  p erušení žhavení 
  nebo zkrat žhavení 

F10  p eh átí

Opat ení p i poruchách 
P i objevení se poruchy je t eba pojistky a zástr ná spojení p ezkoušet na bezvadné a pevné kontakty.  
Pokud nevedou dole popsaná opat ení k odstran ní poruch, je nutno topný p ístroj zkontrolovat odborným 
personálem, vyškoleným firmou Webasto.  

Topný p ístroj se vypíná automaticky

P í ina    Odstran ní

Žádné spalování po startu  Topný p ístroj krátce vypnout a ješt  jednou zapnout 
a opakování startu 

Plamen zhasne b hem provozu  Topný p ístroj krátce vypnout a ješt jednou zapnout 

Topný p ístroj se p eh ívá  Vedení teplého vzduchu p ezkoušet na volný pr chod
bliká spínací kontrolka                 Topný p ístroj nechat vychladnout
    Topný p ístroj krátce vypnout a ješt jednou zapnout 

Palubní napetí je p íliš Nabít baterii 
nízké    Topný p ístroj krátce vypnout a ješt jednou zapnout 

Topný p ístroj adí ern

P í ina    Odstran ní

Vedení vzduchu pro ho ení a/nebo                Vedení vzduchu pro ho ení a odvodu plynu
odvodu plynu je ucpané  p ekontrolovat na volný pr chod

UPOZORN NÍ jen pro provoz s nebezpe ným nákladem (ARD): 
Vypojením systému ADR, nebo p ipojení provozního nap tí p ipojením hlavního spína e
vozidla a obslužného prvku na „EIN – zapnuto“ se nachází ídicí p ístroj v pozici „Störverriegelung – 
zablokování poruch“. 
P ed novým uvedením do provozu musí být nastaven obslužný element na „AUS – vypnuto“ nebo 
na kombinovaných nebo standardních hodinách, které jsou dávány do provozu tla ítkem okamžitého 
okamzitého topení.

Ohlášení kódu poruchy

P i vybavení s kombinovanými nebo standardními hodinami se objeví p i vzniku poruchy ohlášení kódu 
poruchy na displeji  p edvolbových hodin.

Význam kódu poruchy viz poslední strana. 

!

Ohlášení kódu chyby na displeji kombinovaných a standardních hodin 

UPOZORN NÍ:
Ohlášení kódu poruchy probíhá p i vybavení s obslužným prvkem po výskytu n jaké poruchy
blikáním zobrazení kontroly sepnutí/kódu poruchy. Blikající impulsy odpovídají íslu v dole uvedené 
tabulce. Po rychlém následování impulsu dojde vždy k ohlášení kódu poruchy.  !


