
A NYOMTATÓ ELŐKÉSZÍTÉSE SZÁLLÍTÁSRA 

 
A nyomtató megfelelő csomagolásához a legjobb az eredeti kartondobozt használni, az 
eredeti polisztirol csomagolóanyaggal együtt. Helyezze a nyomtatót a dobozba úgy, hogy 
pontosan illeszkedjen az eredeti töltőanyagba. Soha ne dobja el és ne tördelje szét 
szükségtelenül ezeket a polisztirol töltelékeket. Az e-boltunkból vásárolt nyomtató 
visszaküldése esetén semmi sem ragasztható és írható az eredeti dobozra. 

 
Ha nem rendelkezik az eredeti csomagolással, akkor biztosítson egy másik megfelelő 
kartondobozt. 

 
Eredeti polisztirol védőelemek: 

 

 



1. A doboz kitöltése: 

 
Ha a nyomtatót a dobozba szeretné rögzíteni, kérjük, töltse ki a készülék körüli teljes üres 

teret buborékfóliával, légpárnákkal, habprofilokkal, poliészter vagy más hasonló puha 

csomagolóanyaggal. 

 
 
 

Nem eredeti védőelemek buborékfóliából, térkitöltő habból vagy légpárnákból: 
 

 



 

 

2. A doboz külső biztonsága: 

 
Csukja vissza dobozt, és zárja le többszörösen minőségi ragasztószalaggal. A 

csomagoláson lévő összes nyílást és fedelet szilárdan és jól láthatóan rögzíteni kell, hogy 
megakadályozzák azok önálló kinyílását. 

 
Kérjük, csomagolja be a teljes kartondobozt műanyag nyújtófólia vagy élelmiszeripari fólia 
segítségévél a teljesebb védelem érdekében. 

 
Fekete nyújtófóliába csomagolt nyomtató: 



 

3. Kezelési jelek: 

 
Nyomtasson ki néhány példányt az alább látható képből, majd ragassza a doboz minden 
oldalára úgy, hogy a nyíl a felső nyílás felé mutasson. 
Ez a jel nem helyettesíti a minőségi csomagolást és megfelelő töltési elemeket. Mindössze 
informatív szerepe van. 

 

 

 

Ugyanazon doboz újrafelhasználata esetén távolítsa el az összes szállítási címkét, hogy 

elkerülje a hibás szállítást. A csomagolás legyen masszív, hogy a szállítás során 
megfelelően védje az eszközt.  

 

Ha bármilyen okból visszaküldené a nyomtatót, akkor a nyomtatóhoz kapott összes 
szerszámot és tartozékot tegye a csomagolásba. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
A NYOMTATÓ VISSZAKÜLDÉSE JAVÍTÁSRA 

 

A reklamációra küldött nyomtató esetén kérjük, csatolja a következő dokumentumokat: 
 

• az eszközön észlelt hiba rövid leírása. Csatolhat hibás nyomatokat és kapcsolattartási 
adatokat a szerviz esetlegesen felmerülő kérdései miatt. 
• az értékesítési bizonylat másolata 
• A készülékkel együtt küldött tartozékok aláírt listája 

 

A NYOMTATÓ KÁROSODÁSA SZÁLLÍTÁS SORÁN 

A Ledum Kamara s.r.o. és a szállítmányozó cég nem vállalnak felelősséget a helytelen 
csomagolásból eredő sérülések miatt. 

Abban az esetben, ha a terméket nem megfelelően csomagolták és rögzítették, a szállítás 
során történő sérülések és az ebből eredő költségek minden esetben a feladót terhelik. 

A visszaküldés során megsérült nyomtató befolyásolhatja a visszatérítéshez való 
jogot, sőt a szerviz az eszköz átvételét is megtagadhatja. 

 

Különböző nyomtatói sérülések: 
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