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Instrukcja obsługi – autolaweta 

 

 

 

Informacje ogólne 

1. Informacje zawarte w treści są aktualne na dzień opracowania.  

2. Producentem jest firma juzjade.pl Rafał Klimek mieszcząca się w Radlinie przy ulicy Rybnickiej 108. 

3. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych zabudowach zmian konstrukcyjnych 

ułatwiających obsługę oraz poprawiających jakość ich pracy, nie dokonując bieżących zmian w opisie. 

4. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i 

przestrzegać wszystkich zawartych w niej zaleceń. Zagwarantuje to bezpieczną obsługę oraz zapewni 

bezawaryjną pracę zabudowy. Została ona zbudowana zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentami 

i aktualnymi przepisami prawnymi. Instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania i 

obsługi naszej zabudowy. Jeżeli informacje zawarte w instrukcji obsługi okażą się nie w pełni zrozumiałe 

należy zwrócić się o pomoc do Producenta.  

 

Sposób użytkowania 

1. Zabudowa autolawety juzjade.pl przeznaczona jest do transportu samochodów oraz materiałów o 

zbliżonych parametrach (masy, wymiary, rozkład masy, naciski). Wykorzystanie jej w sposób inny niż 

opisany powyżej jest niedopuszczalne. Do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zalicza się również 

wszystkie czynności związane z prawidłową i bezpieczną obsługą oraz konserwacją. 

2. Z zabudowy nie wolno korzystać niezgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności zabrania się:  

 przewożenia ludzi, zwierząt, materiałów niebezpiecznych, ładunków oddziaływujących 

agresywnie w wyniku reakcji chemicznych na elementy konstrukcyjne, 

 przewożenia nieprawidłowo zabezpieczonego ładunku, który w trakcie jazdy mógłby spowodować 

zanieczyszczenie drogi i środowiska naturalnego, który w trakcie jazdy mógłby zmienić swoje 

położenie, którego umiejscowienie środka ciężkości wpływa ujemnie na stateczność pojazdu, 

który wpływa na nierównomierne obciążenie oraz/lub przeciążenie osi jezdnych i elementów 

zawieszenia. 



3. Przed przystąpieniem do załadunku należy: 

 zaciągnąć ręczny hamulec, zabezpieczyć samochód przed samoczynnym poruszaniem się, 

 jeżeli samochód jest wyposażony w pneumatyczne zawieszenie należy maksymalnie je opuścić, 

 odblokować i rozłożyć podjazdy ( dźwignia nożna znajduje się po prawej stronie w tylnej części 

zabudowy, należy ją pchnąć w kierunku kabiny), 

 sprawdzić czy samochód jest ustawiony na równym terenie lub nie jest nadmiernie pochylony w 

jedną stronę co może znacznie utrudnić załadunek. 

4. Po wykonaniu czynności załadunkowych należy upewnić się czy ładunek: 

 nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, 

 nie będzie naruszał stateczności pojazdu, 

 nie będzie utrudniał kierowania pojazdem, 

 nie będzie ograniczał widoczności drogi lub nie będzie zasłaniał świateł, urządzeń 

sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest 

wyposażony. 

5. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub 

wywoływaniem nadmiernego hałasu. 

6. Urządzenia (pasy) służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się lub 

swobodnym zwisaniem podczas jazdy.  

7. W przypadku zakrycia więcej niż 50% powierzchni przednich lub tylnych świateł pozycyjnych, świateł 

kierunkowskazów lub świateł odblaskowych należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności 

pojazdu na drodze np. za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innego urządzenia zgodnie z wymogami 

danego kraju dotyczącymi użytkowania pojazdu w ruchu drogowym. 

8. Praca wciągarki oraz oświetlenia roboczego jest niedozwolona podczas jazdy. 

9. Dodatkowe warunki jakie musi spełnić ładunek można znaleźć w Artykule 61 Ustawy Prawo o Ruchu 

Drogowym. 

10. Jeżeli nasz ładunek spełnia wszystkie wymagania i jest prawidłowo umocowany do zabudowy należy: 

 złożyć podjazdy i zablokować je dźwignią (dźwignię nożną pchnąć w kierunku tyłu pojazdu i 

upewnić się czy podjazdy zostały zablokowane), 

 uzupełnić ciśnienie w układzie zawieszenia pneumatycznego korzystając ze wskazań manometru 

(należy sugerować się odległością pomiędzy kołem a nadkolem), 

 skontrolować prawidłowe działanie oświetlenia, 

 zwolnić hamulec ręczny. 

11. Do pozostałych urządzeń zamontowanych w pojeździe np. wciągarka zamieszczona jest osobna instrukcja 

obsługi. 

12. Obowiązują wszystkie dodatkowe warunki opisane w Warunkach Gwarancji. 


