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Szanowny Kliencie, 
Dziękujemy za zakup zabudowy. Mamy nadzieję, że nasz pro-
dukt będzie spełniał Państwa oczekiwania. Firma LAMAR za 
najważniejszy cel stawia sobie najwyższą jakość oferowanych 
produktów oraz najwyższy standard obsługi klienta. 
Przed rozpoczęciem eksploatacji zabudowy prosimy o do-
kładne zapoznanie się z instrukcją użytkowania oraz prze-
strzeganie podanych w niej zaleceń. 

Dążąc do ciągłej poprawy jakości naszych wyrobów zastrze-
gamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających  
z bieżących modernizacji, a nie ujętych w niniejszej instrukcji. 
Za błędy w druku sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
Będziemy wdzięczni za przekazanie nam uwag i spostrzeżeń 
na temat konstrukcji i działania zabudowy.
W przekonaniu, że będą Państwo zadowoleni z naszego produktu, życzymy szerokiej drogi. 

Wstęp
Przed rozpoczęciem użytkowania zabudowy Lamar, 
należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. In-
strukcja ta powinna znajdować się w pojeździe przez 
cały czas jego użytkowania. 
Istotnym jest aby cyklicznie przeprowadzać przeglądy
serwisowe oraz konserwacje, w zalecanych odstępach 
czasu. Stosowanie się do poniższych zaleceń zapewni 
bezpieczne użytkowanie oraz długą eksploatację.
W niniejszej instrukcji, zawarte dane dotyczą przykła-
dowego modelu zabudowy. Szczegółowe dane oraz 
dokumentacja opcjonalnego wyposażenia znajdują się w stosownych dokumentach.  
Tabliczka znamionowa umieszczona jest na każdej zabudowie firmy Lamar, oprócz wkładów 
izotermicznych. Znajdują się na niej dane identyfikacyjne zabudowy oraz pojazdu, na którym 
dana zabudowa została zainstalowana. Tabliczka znamionowa jest niezbędna do wykonywania 
prac serwisowych z tytułu gwarancji. 

Smardzów, 
ul. Wrocławska 36 
56-400 Oleśnica
biuro@lamar.com.pl

Centrala Biuro Obsługi Klienta

+48 71 39 67 200
+48 71 39 83 405 
kom. +48 665 207 207
bok@lamar.com.pl

Serwis

+48 71 39 83 405 wew. 2
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Środki bezpieczeństwa
Zabrania się demontażu oraz modyfikacji elementów: bezpieczeństwa, oświetlenia oraz ułatwiają-
cych użytkowanie przestrzeni ładunkowej. Ingerencja w konstrukcję może przyczynić się do powsta-
nia obrażeń, utraty zdrowia oraz uszkodzenia przewożonego ładunku. W przypadku zaistnienia po-
wyższej sytuacji, firma Lamar nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ingerencji  
w konstrukcję zabudowy. 

- nie demontować zewnętrznej pokrywy agregatu chłodniczego. Agregat chłodniczy może być obsługiwany 
wyłącznie przez autoryzowany personel producenta agregatu. 
- nie rozbierać ani nie ingerować w urządzenia grzewcze. Urządzenia te są naprawiane oraz serwisowane przez 
autoryzowane punkty obsługi.
- nie otwierać skrzynki elektrycznej przy włączonym zasilaniu. Sprawdzanie połączeń elektrycznych pod napię-
ciem może doprowadzić do uszkodzenia elektrycznych komponentów pojazdu oraz zabudowy.  
- ingerencja w instalację elektryczną zabudowy, może przyczynić sie do powstania pożaru, uszkodzeń kompo-
nentów elektrycznych, oraz zakłócenia działania systemu chłodniczego.  
- nie dotykać łopat wentylatorów agregatu podczas jego pracy oraz gdy jest on podłączony do zasilania. 

- zachować szczególną ostrożność w przypadku rozszczelnienia obie-
gu czynnika chłodniczego agregatu. Wdychanie oparów czynnika 
działa dusząco oraz odurzająco. Powoduje utratę zdolności poru-
szania się i świadomości. Objawy to zawroty i bóle głowy, mdłości  
i zakłócenia koordynacji ruchu. Kontakt czynnika ze skórą w fazie ciekłej 
może spowodować odmrożenia.  
- przy kontakcie oleju sprężarkowego z oczami, należy natychmiast 
przemyć je dużą ilością wody przez 15 min, trzymając powieki otwarte.  
Zamiennie z wodą, można używać soli fizjologicznej.
- przeładowanie oprócz utraty gwarancji, może spowodować wypadek 
w ruchu drogowym.
- mycie wnętrza zabudowy wykonywać tylko i wyłącznie przy przynajmniej jednych, całkowicie otwartych 
drzwiach.
- przed zamknięciem drzwi zabudowy należy zawsze upewnić się, czy nikt nie pozostał w środku. Ze względu 
na przeznaczenie zabudowy, nie występuje w niej wymiana powietrza, co skutkuje kategorycznym zakazem 
przewożenia w niej ludzi oraz zwierząt.  
- w kabinie sypialnej zabrania się podłączania urządzeń elektrycznych, w których pobór prądu przekracza 100 W. 
Przedstawia to naklejka zamieszczona z prawej strony.

UWAGA

UWAGA

Znak ten ma za zadanie zwrócić uwagę na elementy użytkowania, mające bezpośredni związek 
z powstaniem uszkodzeń sprzętu lub ograniczenia jego sprawności.  

Znaczenie symboli wykorzystywanych w niniejszej instrukcji:

Znak ten ma za zadanie zwrócić szczególną uwagę na elementy użytkowania, mające bezpo-
średni związek z powstaniem zagrożenia życia, ciężkich obrażeń lub uszkodzenia mienia, bądź 
innych poważnych konsekwencji.
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Instrukcja obsługi i transportu
Chłodnie, izotermy oraz wkłady termiczne Lamar Cool służą do podtrzymywania temperatury. Nie są 
one w stanie schłodzić lub podgrzać produktów, które są nimi transportowane. 
Do zabudowy należy wkładać towar o takiej samej temperaturze co we wnętrzu przestrzeni ładun-

kowej. Chłodnie Lamar przystosowane są do utrzymania ujemnych temperatur (do -20°C). Izotermy zdolne są 
z kolei utrzymywać stabilną dodatnią temperaturę (do 30°C z urządzeniem grzewczym).  

Chłodnia
Pojazd z włączonym agregatem chłodniczym powinien stać w miejscu umożliwiającym dobrą wentylację wy-
miennika ciepła. Należy unikać postoju przy źródłach ciepła. Przyczynia się to do wzmożonej pracy agregatu, 
co powoduje zwiększenie zużycia energii-paliwa. Towarzyszy temu zwiększony poziom hałasu oraz zmniejszo-
ne osiągi urządzenia. 

Transport chłodnią ciepłych produktów, podnosi wewnętrzną temperaturę zabudowy. Może przyczynić się to 
do powstania większej wilgotności, co przełoży się na większe osadzanie lodu oraz szronu. W skrajnych przy-
padkach, może to spowodować przymarznięcie drzwi. W takiej sytuacji należy wyłączyć agregat chłodniczy 
i pozostawić zabudowę do rozmrożenia. Co jakiś czas można próbować ciągnąć za uchwyt drzwi, nie stosując 
przy tym nadmiernej siły, aby nie uszkodzić uszczelek. Transport chłodnią towa-
rów o wyższej temperaturze niż wnętrze przestrzeni ładunkowej jest zakazane.  

Zastawianie kanałów powietrznych agregatu chłodniczego jest zabronione. Na-
leży zwrócić uwagę na przewóz ładunku w pobliżu wylotu zimnego powietrza. 
Może to skutkować zbytnim przechłodzeniem produktów, szczególnie tych, na 
które jest skierowany bezpośredni strumień powietrza z urządzenia.  

Włączony agregat chłodniczy wymusza cyrkulację wewnątrz zabudowy. Zimne 
powietrze krąży począwszy od dachu, zmieniając kierunek na tylnych drzwiach i wracając przy podłodze, aby 
ostatecznie przy przedniej ścianie zostać wciągnięte do agregatu i z powrotem ochłodzone (rys1). Ważnym 
jest aby ładunek nie blokował obiegu powietrza, to znaczy, że musi pozostać odstęp między ładunkiem a tylną 
i przednią ścianą zabudowy oraz jej dachem. Przewożony towar powinien być również ułożony tak, aby zimne 
powietrze mogło przez niego swobodnie przechodzić. 
Niezastosowanie się do powyższych zaleceń, może ograniczyć właściwy przepływ i utrzymanie równomiernej 
temperatury w całej objętości kontenera.

Panel obsługi agregatu chłodniczego znajduje się w widocznym miejscu wewnątrz kabiny pojazdu. Jego obsłu-
ga opisana jest w oddzielnej instrukcji systemu chłodniczego.

Rozmrażanie powinno odbywać się cyklicznie, z okresem zależnym od typu przewożonych towarów, jak rów-
nież w czasie przestoju pojazdu. Służy to wydłużeniu okresu eksploatacyjnego agregatu oraz znacznie ułatwia 
utrzymanie chłodni w czystości. Rozmrażanie przebiega w sposób naturalny lub za pomocą odpowiedniej funk-
cji dostępnej w panelu obsługi. Sposób naturalny polega na wyłączeniu agregatu chłodniczego oraz otwarciu 
wszystkich drzwi zabudowy. Po roztopieniu się lodu oraz szronu, przed ponownym rozpoczęciem użytkowania, 
warto umyć zabudowę od wewnątrz oraz wykonać prace konserwacyjne.

Podczas użytkowania chłodni, należy zwrócić uwagę na przewody odprowadzające skropli-
ny z parownika, przewody klimatyzacyjne oraz elektryczne. Nieodpowiednio rozmieszczony  
ładunek może przyczynić się do ich uszkodzenia.  

Izoterma
Podczas użytkowania izotermy należy zwrócić uwagę na nagrzewanie się zewnętrznych ścian zabudowy. Panel 
obsługi urządzenia grzewczego znajduje się w widocznym miejscu wewnątrz kabiny pojazdu. Jego obsługa 
opisana jest w oddzielnej instrukcji systemu ciepłowniczego. 

Agregat grzewczy do swojej pracy pobiera paliwo bezpośrednio ze zbiornika pojazdu. Ważnym jest, aby unikać 
jazdy przy niskim poziomie paliwa. Grozi to zapowietrzeniem układu paliwowego silnika oraz urządzenia. Pod-
czas tankowania, agregat musi być wyłączony.
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PODCZAS POSTOJU 
Lambox z zasilaniem elektrycznym: przed podłączeniem zewnętrznego źródła zasilania na-
leży wbić szpilę uziemienia na głębokość 45 cm i podłączyć do pojazdu w oznaczonym pik-

togramem miejscu na zabudowie. Lambox z instalacją gazową: przed uruchomieniem płyty gazowej należy 
odkręcić butlę; podczas jazdy butla z gazem powinna być bezwzględnie zakręcona! Podczas postoju zaleca się 
korzystanie  z zasilania zewnętrznego  w celu ograniczenia ryzyka rozładowania akumulatora. Podczas otwie-
rania trapu należy zabezpieczyć siłowniki przed samoczynnym zamknięciem

PRZED WYJAZDEM I W TRAKCIE JAZDY:
Działanie klimatyzacji w zabudowie jest niemożliwe podczas jazdy. 
Należy zabrać z blatów/ławek wszystkie ruchome elementy mogące uszkodzić zabudowę i schować je w bez-
pieczne miejsce. Wyposażenie posiadające pokrowce zabezpieczyć (ewentualnie przy użyciu pasów, jeśli zo-
stały dołączone). Zamknąć wszystkie szafki, szuflady i rolety. Nie pozostawiać kluczy w zamkach. Zabezpieczyć 
drzwi przesuwne blokadami. Schować stopień wejściowy. Odbezpieczyć siłowniki w celu zamknięcia trapu, a 
po jego zamknięciu - zabezpieczyć go za pomocą blokad. Zamknąć drzwi.

Nigdy nie uruchamiać i nie używać urządzenia grzewczego 
w zamkniętych pomieszczeniach. Spaliny z dodatkowego 
układu ogrzewania zawierają między innymi bezwonny 

i bezbarwny tlenek węgla, który jest gazem trującym, zagrażającym 
życiu i zdrowiu. Tlenek węgla może spowodować utratę świadomo-
ści, a następnie śmierć. 
Zastawianie kanałów powietrznych w urządzeniu grzewczym jest 
surowo zabronione. Należy zwrócić uwagę na przewóz produktów 
w pobliżu wylotu ciepłego powietrza. Może to skutkować przegrza-
niem produktu lub jego opakowania.   

W zabudowach zabronione jest przewożenie żywych osób i zwierząt, grozi to śmiercią z powodu udu-
szenia i hipotermii. Ze względu na zastosowanie, zabudowy są całkowicie szczelne, co eliminuje do-
pływ powietrza z atmosfery. Istnieje również ryzyko włączenia agregatu chłodniczego podczas jazdy.    
Należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia do przestrzeni ładunkowej, korzystając 

przy tym z elementów ułatwiających do niej dostęp. W zabudowach kontenerowych, pod tylnymi oraz boczny-
mi drzwiami znajdują się składane drabinki. W celu ich wysunięcia należy pociągnąć i obrócić zabezpieczenie 
uchwytu. Następnie chwycić za rączkę i ciągnąć ją do końca, w swoim kierunku. Przed wejściem na drabinkę, 
należy chwycić uchwyt po prawej stronie drzwi. Zawsze należy wychodzić z zabudowy tyłem, z zachowaniem 
zasad w odwrotnej kolejności do wchodzenia.
Podczas załadunku i rozładunku, należy zwracać uwagę na próg załadunkowy. W jego okolicy lub w nim samym 
(w zależności od konfiguracji), znajdują się elementy zamykania, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu. 

Ładunek należy rozmieszczać na całej powierzchni podłogi zabudowy. Ma to na celu zmniejszenie nacisku 
jednostkowego, oddziaływującego na podłogę oraz powoduje lepsze rozłożenie ciężaru względem dwóch osi. 
Niezastosowanie się do powyższego polecenia grozi utratą gwarancji z tytułu uszkodzenia podłogi, a także 
przekroczeniem dopuszczalnego nacisku na tylną oś. 

Zawsze należy zapinać plandekę na wszystkie przewidziane uchwyty (zabudowa skrzyniowa). Nie należy 
użytkować zabudowy uszkodzonej. Nie wolno przekraczać wartości maksymalnego obciążenia zapalniczki/
USB. Należy zamykać kratki w kabinie sypialnej przed rozpoczęciem jazdy. Nie wolno przemieszczać pojazdu 
z otwartymi drzwiami oraz wchodzić na dach pojazdu.

Zabudowa ogólnie 

Lambox (w zależności od dodatkowego wyposażenia)

Podczas użytkowania agregatu grzewczego w okresie jesienno-zimowym, należy zwrócić uwagę na stosowany 
w tym czasie olej napędowy. Niska temperatura sprawia, iż z letniego paliwa wytrąca się parafina, która bar-
dzo często zatyka cienkie przewody paliwowe agregatu, prowadząc do braku możliwości jego uruchomienia. 
W celu uniknięcia tego typu sytuacji, należy w miarę wcześnie tankować paliwo przystosowane do użytkowa-
nia w ujemnych temperaturach oraz zadbać o to, aby agregat wypalił letnią jego odmianę.        
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Przeładowanie jest surowo zabronione. Przekroczenie maksymalnej masy całkowitej pojazdu może 
doprowadzić do wypadku drogowego. Parametry przeładowanego samochodu znacząco odbiegają 

od jego fabrycznej specyfikacji. Zbyt duże obciążenie lub złe rozmieszczenie ładunku powoduje uszkodzenie 
podłogi zabudowy. Uszkodzenie poszycia zabudowy wiąże się tylko i wyłącznie z jego wymianą. Żadna proce-
dura naprawcza, typu klejenie czy zgrzewanie nie zapewni utrzymania współczynnika przenikalności cieplnej 
na poziomie zagwarantowanym przez producenta.   

Drzwi zabudowy należy zamykać w odpowiedniej kolejności: 
-najpierw boczne (jeśli występują)
-następnie drzwi tylne. Lewe należy zamykać i otwierać lewą ręką, prawe prawą
-ostatecznie drzwi łączące przestrzeń ładunkową z kabiną kierowcy (jeśli występują) 
Zabrania się korzystania z lub pozostawiania otwartych drzwi łączących przestrzeń ładunkową z kabiną kie-
rowcy, podczas jazdy oraz na postoju, gdy silnik pojazdu jest włączony.  Zamykanie chłodni/izotermy pod klucz 
jest manualne. Zamek znajduje się pod klapką, na środku uchwytu każdych drzwi. W celu zamknięcia, kluczyk 

Samodzielne zamontowanie dodatkowych listew jest 
równoznaczne z utratą gwarancji. Kategorycznie zabrania 
się spinania pasem dwóch listew mocowania ładunku, 
np. w poprzek, może to spowodować przyciągnięcie się 
dwóch ścian zabudowy, co jest równoznaczne z ich nieod-
wracalnym uszkodzeniem.     

Za pomocą uchwytów do mocowania ładunku, umiesz-
czonych w podłodze, należy spinać ładunek na krzyż 
pasem transportowym. Inne geometryczne sposoby 
rozmieszczenia pasa, np. w poprzek, nie są dozwolone. 

Źle zabezpieczony lub niezabezpieczony ładunek, pod-
czas nagłego manewru hamowania lub wypadku, może zostać wyrzucony do przodu, uszkadzając wewnętrzne 
poszycie zabudowy. Zbyt cienkie, uszkodzone lub nieodpowiednie pasy transportowe, zastosowane do przy-
wiązania ładunku, w razie gwałtownego hamowania lub kolizji mogą ulec zerwaniu. Grozi to wypadkiem dro-
gowym, uszkodzeniem ładunku oraz zabudowy.

W celu usztywnienia konstrukcji naczepy i zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem, 
należy bezwzględnie spiąć na krzyż konstrukcję naczepy na jej końcu pasami, celem 
zabezpieczenia profili prowadzących rolek służących do zsuwania plandeki w kie-
runku przodu naczepy w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji. Dodatkowo 
plandeka powinna być pospinana pasami naciągającymi z boku i przodu naczepy 
celem wyeliminowania wpływu silnego wiatru bocznego na konstrukcję stelaża. 

Odboje gumowe, montowane opcjonalnie, służą jedynie do zminimalizowania ewen-
tualnych szkód, powstałych podczas wykonywania manewru cofania. Nie służą one do 
kontaktowego podjeżdżania do przeszkody, np. rampy.   

Zabronione jest przewożenie produktów płynnych bez opakowania, a także wyko-
rzystywanie szczelności zabudowy do celów pokrewnych. 

Ładunek należy zabezpieczać w prawidłowy sposób, do listew mocowania (akcesoria opcjonalne). 
Listwy mocowania ładunku są dostępne w kilku wariantach, różniących się od siebie maksymalnym 
dopuszczalnym obciążeniem. Ładunek może być dzięki nim zabezpieczony na dwa sposoby:

- przy pomocy rozpórek, mocowanych w specjalnych uchwytach listew. 
- za pomocą pasów transportowych, którymi przepasa się ładunek, w obrębie tylko jednej listwy. 

W przypadku listew i uchwytów do mocowania ładunku, maksymalny naciąg pasa to 400 daN, co rów-
na się w przybliżeniu 400 kg. Przekroczenie tej wartości powoduje uszkodzenie mocowania. Dla uchwy-
tów przy podłodze, minimalny kąt miedzy pasem a podłogą nie może być mniejszy niż 30o. W przeciw-
nym wypadku grozi to zerwaniem uchwytu. Sposób mocowania umieszczony jest również na zabudowie.  
W sposób trwały umieszczone są naklejki informacyjne. 
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Nieprawidłowo zamknięte drzwi mogą się nieoczekiwanie otworzyć i spowodować zagrożenie lub 
wypadek. Wszystkie drzwi należy zawsze zamykać i blokować w sposób ostrożny i kontrolowany. 

Oświetlenie wewnątrz zabudowy włącza się poprzez naciśnięcie jej wewnętrznej oprawy. Opcjonalnie włącz-
nik światła może być zamontowany w tylnej części kontenera oraz w kabinie pojazdu. 

1. Ładunek należy umieścić tak, aby podczas jazdy nie przemieszczał się. 
Zmiana środka ciężkości w czasie jazdy powoduje niebezpieczeństwo oraz utrudnia prowadzenie auta.
2. Ciężar ładunku powinien być równomiernie rozłożony na boki.
3. Środek ciężkości ładunku powinien znajdo-
wać się jak najniżej. Czasem warto zadać sobie 
więcej pracy i rozmieścić ładunek równo-
miernie na podłodze. Ma to istotny wpływ na 
prowadzenie auta, szczególnie na łukach.
4. Dodatkowo dobrą praktyką jest umiesz-
czenie ładunku tak, aby pomiędzy ładunkiem 
a przednią ścianą nie pozostawało wolne 
miejsce. Pusta przestrzeń może być szczególnie 
niebezpieczna podczas ostrego hamowania lub 
wypadku.
5. Jeżeli waga i rodzaj ładunku nie pozwala na  
obniżenie środka ciężkości a dociśnięcie ładun-
ku do przedniej ściany zaburzy równomierne 
rozłożenie masy w przestrzeni ładunkowej, 
ładunek należy umieścić po środku zabudowy 
z jednoczesnym zabezpieczeniem ładunku 
przed przesunięciem się do przodu, na boki lub 
przewróceniem się. Ładunek należy zabezpie-
czyć co najmniej 2 pasami. 
Jednocześnie należy pamiętać aby:
- w autach z napędem na tył nacisk na oś tylną 
był większy niż 25% ciężaru pojazdu wraz z 
ładunkiem. 
- nacisk na oś przednią (w każdym aucie) powinien wynosić minimum 20% ciężaru pojazdu wraz z ładunkiem 
(w innym przypadku oś kierująca nie będzie wystarczająco dociśnięta do podłoża, co utrudnia prawidłowe 
prowadzenie pojazdu).

Mocowanie ładunku:

Serwis Lamar: serwis@lamar.com.pl, tel. +48 513 814 746

1. Ładunek należy umieścić tak, aby podczas jazdy nie przemieszczał się. 
Zmiana środka ciężkości w czasie jazdy powoduje niebezpieczeństwo oraz 
utrudnia prowadzenie auta.

2. Ciężar ładunku powinien być równomiernie rozłożony na boki.

3. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się jak najniżej. Czasem warto 
zadać sobie więcej pracy i rozmieścić ładunek równomiernie na podłodze. Ma to 
istotny wpływ na prowadzenie auta, szczególnie na łukach.

4. Dodatkowo dobrą praktyką jest umieszczenie ładunku tak, aby pomiędzy 
ładunkiem a przednią ścianą nie pozostawało wolne miejsce. Pusta przestrzeń 
może być szczególnie niebezpieczna podczas ostrego hamowania lub wypadku.

5. Jeżeli waga i rodzaj ładunku, nie pozwala na  obniżenie środka ciężkości a 
dociśnięcie ładunku do przedniej ściany zaburzy równomierne rozłożenie masy 
w przestrzeni ładunkowej, ładunek należy umieścić po środku zabudowy z 
jednoczesnym zabezpieczeniem ładunku przed przesunięciem się do przodu, na 
boki lub przewróceniem się. Ładunek należy zabezpieczyć co najmniej 2 pasami. 
Jednocześnie należy pamiętać aby:
- w autach z napędem na tył nacisk na oś tylną był większy niż 25% ciężaru 
pojazdu wraz z ładunkiem. 
- nacisk na oś przednią (w każdym aucie) powinien wynosić minimum 20% 
ciężaru pojazdu wraz z ładunkiem (w innym przypadku oś kierująca nie będzie 
wystarczająco dociśnięta do podłoża co utrudnia prawidłowe prowadzenie 
pojazdu).

Ważne informacje dodatkowe:
1. Po rozładunku częściowym skoryguj rozmieszczenie ładunku.
2. Pamiętaj aby rozmieszczać masę a nie objętość.

kg
A

>20%
MC B

>25%
MCkg

kg
A

>20%
MC

B=+-Akg

www.lamar.com.pl

Zasady mocowania ładunku

należy włożyć do bębenka zamka oraz obrócić go w prawo o 180o. Otwieranie analogicznie w lewo. Do każdej 
zabudowy dołączany jest komplet dwóch kluczy. 

W celu zablokowania maksymalnie otwartych drzwi zewnętrznych zabudowy kontenerowej, należy użyć trzyma-
cza drzwi. Przy uchwycie do otwierania są zainstalowane trzymacze, w formie paska z klamrą. Zakłada się go na 
haczyk przymocowany na ścianie zabudowy. Należy zachować ostrożność przy używaniu trzymacza drzwiowego, 
jego niestaranne założenie, może spowodować nieoczekiwane zwolnienie drzwi z ustalonej pozycji. 

Ważne informacje dodatkowe:
1. Po rozładunku częściowym skoryguj rozmieszczenie ładunku.
2. Pamiętaj aby rozmieszczać masę, a nie objętość.

Deklaracja zgodności
Firma Lamar Sp. z o.o. deklaruje, iż posiada wymagane certyfikaty ISO, obowią-
zujące na terenie Unii Europejskiej oraz wielu innych państw świata.  

Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy pasy transportowe zostały prawidłowo naciągnięte 
oraz czy wszystkie drzwi są dobrze zamknięte.
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Imię:

Nr seryjny:

VIN:

Przebieg:

Ulica:

Data wys. gwarancji: 

Uwagi:

Miejscowość:

Tel.

Rok produkcji:

E-mail:

Nr domu: 

Podpis i pieczęć wystawiającego

Kod pocztowy:

Tel. kom.

Nr rejestracyjny:

Nazwisko:

Nr zamówienia:

Właściciel

Pojazd

Zabudowa
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Gwarancja

Warunki gwarancji
1. Udzielona gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja zostaje wykonana wyłącznie na podstawie dokumentu sprzedaży jakim jest oryginalny paragon lub faktura, wypełnienia formularza 
rozpoczęcia gwarancji na stronie internetowej https://lamar.com.pl/ oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.
3. Gwarant zapewnia użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie wyrobu przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, w normalnych warun-
kach eksploatacyjnych.
4. Gwarant udziela gwarancji na okres 24 m-cy od daty sprzedaży.
5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę, wymianę części i zespołów, o ile stwierdzona zostanie wada z winy Producenta (błędów konstrukcyj-
nych, wad materiałów użytych do wykonania zabudowy niewłaściwego wykonania lub montażu).                                 
6. Gwarancja obejmuje wszystkie części i zespoły, zarówno produkcji własnej, jak i kooperacji z wyjątkiem:
• Urządzeń, do których wystawione są odrębne książki gwarancyjne,
• Elementów nadwozia, do których zostały zamontowane dodatkowe urządzenia przez wyspecjalizowane firmy (np. agregaty chłodnicze).
7. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zmniejsza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi, niezgodności towaru 
z umową w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku wymiany podczas naprawy gwarancyjnej uszkodzonego zespołu na nowy, gwarancja na ten zespół obowiązuje do czasu trwania 
gwarancji na wyrób.
9. Gwarant na podstawie zgłoszonej reklamacji zobowiązany jest do jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i w przypadku jej uznania 
do:
• Bezpłatnej naprawy w terminie 30 dni od daty podstawienia do siedziby Gwaranta na swój koszt.
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin naprawy może być, za pisemnym powiadomieniem użytkownika, przedłużony do 45 dni.
10. Klient zobowiązany jest współdziałać z gwarantem w celu realizacji zobowiązań gwarancyjnych, w szczególności poprzez bezzwłoczne tj.  
w terminie nie przekraczającym 14 dni, dostarczeniu wyrobu w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia wady.
11. Reklamowany wyrób jest dostarczany i odbierany przez klienta bezpośrednio do i z siedziby gwaranta. Dostarczenie i odbiór reklamowanego 
wyrobu odbywa się na koszt nabywcy.
12. O sposobie wykonania naprawy gwarancyjnej decyduje gwarant.
13. Gwarant nie odpowiada za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej lub funkcjonowaniu procesów technologicz-
nych jak również za bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania wyrobu.
14. W przypadku stwierdzenia przez serwis, że zgłoszenie było bezpodstawne w całości lub w części, serwis powiadomi użytkownika i zaproponuje 
mu odpłatną usługę serwisową.
15. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie 
nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub gdy w uzgodnionym wcześniej terminie Klient nie dostarczył wyrobu.
16. W zakresie ukrytych wad materiałowych w przypadku wykonanej naprawy, gwarancji podlegają tylko części uwzględnione w kosztach naprawy  
- dotyczy to również napraw dokonanych na zasadzie wymiany.
17. Zużywanie się elementów eksploatacyjnych, takich jak: zawiasy, uszczelki, zamknięcia drzwi, żarówki, włączniki świateł oraz bezpieczniki nie 
podlegają gwarancji.
18. Istnieje możliwość weryfikacji lub naprawy gwarancyjnej przez serwis mobilny w miejscu wskazanym przez nabywcę/użytkownika, wiąże się 
to jednak ze zgodą na poniesienie kosztów dojazdu oraz powrotu przez nabywcę/użytkownika. Szczegółowy kosztorys zostanie przedstawiony 
i  zaakceptowany przez obie strony w formie pisemnej bądź mailowej.
Dojazd serwisu mobilnego jest odpłatny.

Gwarancja
Objęcie zabudowy dwuletnią gwarancją następuje poprzez wypełnienie formularza rozpoczęcia gwarancji na stronie internetowej https://lamar.
com.pl/ zakładka Serwis.
Warunki gwarancji wymagają wykonania przeglądu technicznego przy przebiegu 50 000 km lub w okresie użytkowania do 1 roku od daty rozpoczę-
cia gwarancji oraz kolejnego przy przebiegu 100 tyś .
1. Lamar Sp. z o.o. jest producentem i gwarantem zabudowy objętej niniejszą gwarancją i świadczy usługi z tytułu napraw gwarancyjnych i po-
gwarancyjnych
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu przez użytkownika książki gwarancyjnej.
3. Obowiązki Nabywcy – użytkownika
• Użytkownik zobowiązany jest do eksploatowania zabudowy zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach określonych w instrukcji obsługi
• W każdym przypadku, parametry zabudowy, mają wyższą rangę w stosunku do parametrów użytkowych pojazdu, na którym ta zabudowa została 
zainstalowana
• W przypadku ujawnienia wady wyrobu w okresie gwarancyjnym, użytkownik obowiązany jest zgłosić to niezwłocznie u Gwaranta przedstawiając 
jednocześnie książeczkę gwarancyjną i wyrób do zbadania. Kwalifikacji uszkodzenia dokonuje Gwarant w siedzibie firmy w Smardzowie
• Utrzymania wyrobu w czystości (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz)
4. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć wyrób do naprawy gwarancyjnej do siedziby firmy w Smardzowie. Wyrób dostarczony do naprawy 
gwarancyjnej powinien być czysty i spełniać warunki gwarancji

Użytkownik traci gwarancję na wyrób w przypadku:
1. Nieprzestrzegania zasad eksploatacji określonych niniejszą książką gwarancyjną i instrukcją obsługi.
2. Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub parametrami.
3. Uszkodzeń i korozji wywołanej przez szkodliwe czynniki środowiskowe lub działanie siły wyższej (np. kwaśne deszcze, osady chemiczne,  ptasie 
odchody, sól i usterki nimi spowodowane, wichury, opady gradu itp.)
4. Dokonania modyfikacji, przeróbek i doposażeń bez pisemnej zgody producenta i gwaranta.
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Konserwacja

5. Dokonania naprawy przez osoby lub zakład nieautoryzowany przez gwaranta.
6. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia.
7. Przekroczeń dopuszczalnej masy ładunkowej lub nieprawidłowego rozkładu masy wewnątrz zabudowy, powodującego lokalne ponadnorma-
tywne spiętrzenie naprężeń konstrukcji zabudowy.
8. Nieprawidłowego zabezpieczenia przewożonych ładunków lub niezabezpieczenia. 
9. Usunięcia danych identyfikacyjnych zabudowy w taki sposób, że identyfikacja jest niemożliwa tzn. tabliczki znamionowej lub logo producenta.
10. Zaniechania lub nieterminowego przeprowadzenia przeglądów przedmiotu gwarancji, ustalonych przez gwaranta. 
11. Korzystania lub pozostawiania otwartych drzwi przesuwnych między kabiną kierowcy a przedziałem ładunkowym podczas jazdy lub gdy silnik 
pojazdu jest włączony.
12. Uniemożliwienia gwarantowi wywiązania się z niniejszej gwarancji przez niedostarczenie wadliwej zabudowy w celu jej naprawy lub odmó-
wienie udostępnienia wyrobu w miejscu i terminie wskazanym przez gwaranta. 
13. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego przechowania, czy też użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
14. Uszkodzeń, będących następstwem użytkowania wyrobu z defektem, w tym również takich, które wynikają z uniemożliwienia Gwarantowi 
usunięcia usterki we właściwym terminie, poprzez zaniechanie udostępnienia wyrobu.
15. Użytkowania wyrobu w sposób odbiegający od normalnego, określonego w instrukcji obsługi pojazdu, powodującego niesprawność.
16. Uszkodzenia wyrobu na skutek kolizji.
17. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego przechowania wyrobu.

Stosowanie się do poniższych zaleceń, zapewni dobrą, długą i bezproblemową eksploatację. Użytkownik jest zobowiązany do codziennego i bie-
żącego dbania i konserwacji oraz utrzymania w stanie zdatności eksploatacyjnej elementów zabudowy w okresie międzyprzeglądowym. Kontrola 
i okresowe naprawy wykonywane są nie rzadziej niż podczas okresowego przeglądu pojazdu, na którym zabudowa została zainstalowana. 

Agregat chłodniczy powinien być włączany co najmniej raz w tygodniu, nawet w zimie. Wraz z czynnikiem chłodzącym w układzie krąży olej, który 
jest rozprowadzany wewnątrz systemu. W ten sposób elementy ruchome i elementy uszczelniające są smarowane olejem zapewniając właściwą 
pracę i ograniczają ubytek czynnika chłodzącego z układu. Dodatkowo olej wchłania pewną ilość wody, usuwa zanieczyszczenia oraz wzmacnia 
uszczelnienie złączy i przewodów. Zabezpiecza wewnętrzną część układu przed korozją. 

Należy co najmniej raz w tygodniu sprawdzać stan uszczelek drzwiowych, pod kątem ułożenia, pęknięć oraz wyszczerbień. Jeżeli nie widać po nich 
śladów zużycia, należy przystąpić do ich konserwacji. 
Uszkodzone uszczelki należy wymieniać jak najszybciej, aby zapewnić parametry nominalne zabudowy i ograniczyć straty ciepła/energii. W 
dłuższej perspektywie, niesprawność ta może przyczynić się do znacznego pogorszenia się parametrów zabudowy oraz eksploatacji agregatu, co 
przełoży się na zwiększone koszty jej użytkowania.

Podczas eksploatacji należy sprawdzać mocowania listew zabezpieczania ładunku, pod kątem obluzowania się wkrętów mocujących oraz 
odkształceń miejsc mocowania rozpórek.
Co najmniej jeden raz na 6 miesięcy przesmarować uszczelki za pomocą sylikonu w sztyfcie lub sprayu, albo wazeliną techniczną, rozprowadzając 
środek po całej szerokości gumy. Taką czynność należy wykonać zawsze przed okresem zimowym. Dzięki takim zabiegom, zwiększy się odporność 
uszczelek na proces starzenia oraz pękanie, zdecydowanie zmniejszy się skłonność do ewentualnego przymarzania uszczelek do otworów drzwi 
ładunkowych w zimie. Raz na pół roku sprawdzać stan zawiasów w drzwiach, pod kątem luzów między sworzniem a tulejami ościeżnicy i konte-
nera. W celu ich sprawdzenia, należy próbować podnosić końcową część drzwi, zwracając uwagę na zachowanie się zawiasów oraz uzyskany ich 
skok. Wypracowane zawiasy mają wpływ na spasowanie drzwi, co przekłada się na szczelność zabudowy. Zawiasy nie mają regulacji i stanowią 
pojedynczy element zamienny. Zużyty zawias podlega tylko i wyłącznie wymianie. Elementy współpracujące ze sobą są uszczelnione, więc nie ma 
możliwości ich smarowania.
Uchwyty do otwierania drzwi oraz ich rygle należy smarować zagęszczonymi smarami maszynowymi w miejscach ich pracy, tj. na zatrzaskach. 
Sprawdzać cyklicznie uszczelnienie zamka pod kątem jego czystości oraz poprawności zamocowania. Bębenek zamka należy smarować preparata-
mi nie przywierającymi kurzu, raz na pół roku.
Sprawdzać, czy gumowy pasek trzymacza drzwi nie jest popękany lub naderwany. Podczas czynności kontrolnych zwrócić uwagę mocowania jego 
haczyka. 
W zabudowach typu Lamar Cool należy sprawdzać jakość połączeń sylikonowych wkładów termicznych z karoserią pojazdu, pod kątem pęknięć 
oraz szpar. W przypadku zauważenia defektu, należy skontaktować się z serwisem producenta.
W przypadku zamontowanych agregatów chłodniczych oraz grzewczych należy sprawdzać ich kanały powietrzne pod kątem zanieczyszczeń. 
W przypadku agregatów chłodniczych, wymagana jest okresowa dezynfekcja parownika celem usunięcia bakterii, pleśni i grzybów, za pomocą 
preparatów dopuszczonych przez Lamar posiadających zgodę Ministra Zdrowia na zastosowanie jako „preparatów biobójczych”. Czyszczenie 
wewnętrznej oraz zewnętrznej strony chłodni i izotermy oraz wkładów izotermicznych, należy przeprowadzać po unormowaniu się ich tempera-
tury, zawsze na dodatnim poziomie. Do mycia zabrania się używania aktywnych produktów myjących, np. aktywna piana, dimer, lub jakiejkolwiek 
innej chemii agresywnej. Istnieje przy tym wysokie ryzyko powstania zacieków oraz przebarwień paneli izotermicznych. Jedynym dopuszczalnym 
sposobem czyszczenia zabudowy jest roztwór czystej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń wewnątrz zabudowy oraz szamponu samochodo-
wego na zewnątrz. 
Wymiana żarówek w oprawie oświetleniowej polega na delikatnym podważeniu jednej strony oprawy. Po jej demontażu uzyskuje się dostęp do 
żarówki. Nie dotyczy to opraw oświetleniowych LED, są one bezobsługowe.
Konserwacja agregatów chłodniczych, grzewczych oraz wind, opisana jest w odpowiednich instrukcjach, dołączanych w chwili zamontowania 
urządzenia. 
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Przeprowadzone naprawy/Uwagi

Przeglądy okresowe
Przeglądy okresowe wykonywane są wraz z przeglądem okresowym samochodu, na którym 
zabudowa została zainstalowana.

2 przegląd okresowy/100 000 km lub 2 lata1 przegląd okresowy/50 000 km lub 1 rok

4 przegląd okresowy/200 000 km lub 4 lata3 przegląd okresowy/150 000 km lub 3 lata



Smardzów, 
ul. Wrocławska 36 
56-400 Oleśnica
biuro@lamar.com.pl

Centrala Biuro Obsługi Klienta

+48 71 39 67 200
+48 71 39 83 405 
kom. +48 665 207 207
bok@lamar.com.pl

Dział serwisu i części

+48 71 39 83 405 wew. 2
serwis@lamar.com.pl


