
PRIPREMA PISAČA ZA RAD 

Za pravilno pakiranje pisača idealno je koristiti originalnu kartonsku kutiju zajedno s 
originalnom ispunom od polistirena. Pisač stavite u kutiju tako da točno sjedne u 
originalnu ispunu. Ovu ispunu nikada nemojte bacati i lomiti. Prilikom slanja pisača kupljenog 
u našem e-shopu na originalnu kutiju ništa se ne smije lijepiti i pisati.  
 

Ako na raspolaganju nemate originalno pakiranje, potrebno je osigurati drugu prikladnu 
kartonsku kutiju. 

 

Originalni zaštitni dijelovi od polistirena: 

 

 

                                                      

                                              

 



1. Ispuna kutije: 

Kako bi unutar kutije pisač bio osiguran, ispunite cijeli prazni prostor oko uređaja folijom s 
mjehurićima, zračnim jastučićima, pjenastim komadima, fiksatorom od polistirena ili ostalim 
prikladnim mekanim materijalom za pakiranje.  

 

 

Neoriginalni zaštitni dijelovi od folije s mjehurićima, spužve ili zračnih jastučića: 

 

 

          

      

 

 

 



2. Vanjsko osiguranje kutije: 

Zalijepite kutiju s nekoliko traka kvalitetne ljepljive trake. Svi otvori i poklopci na pakiranju 
trebali bi biti čvrsto i vidljivo osigurani kako ne bi došlo do njihova otvaranja. 

Zalijepite cijelu kartonsku kutiju plastičnom rastezljivom folijom ili folijom za hranu kako bi na 
taj način bila još bolje zaštićena. 

Pisač zapakiran u crnu rastezljivu foliju: 

 

                                                 

                                               

3. Oznake rukovanja: 



Ispišite nekoliko kopija slike koju vidite niže, zatim je zalijepite na svaku stranu kutije tako da 
strelica bude usmjerena prema gornjem dijelu koji se otvara.  

Ova oznaka ne nadoknađuje kvalitetno pakiranje za prijevoz i ispunu. Informativnog je 
karaktera.  

 

                    

 

Ako ponovno koristite istu kartonsku kutiju, uklonite sve transportne naljepnice kako ne bi 
došlo do pogrešnog slanja pošiljke. 

Pakiranje bi trebalo odgovarati masi pošiljke kako bi je dovoljno čuvalo tijekom transporta.  

Ako iz bilo kojeg razloga vraćate pisač, morate uz njega priložiti sve uređaje i dodatnu 
opremu koji su bili zapakirani uz njega prilikom kupnje.  



POVRAT PISAČA NA POPRAVAK 

Ako reklamirate pisač, molimo priložite ove dokumente:  

 kratki opis oštećenja koje ste primijetili na uređaju. Možete priložiti i pogrešne ispise i kontakt 
za eventualne upite servisa.  

 kopiju dokumenta o prodaji 
 potpisani popis opreme koju šaljete 

 

OŠTEĆENJE PISAČA TIJEKOM TRANSPORTA 

Dostavna služba i društvo Ledum Kamara SK s.r.o. ne odgovaraju za nedovoljno zapakirani 
uređaj.  

Ako proizvod ne bude pravilno zapakiran i osiguran od oštećenja te se ošteti tijekom 
transporta, pošiljatelj snosi potpunu odgovornost.  
 
Oštećenje pisača tijekom transporta do nas može utjecati na pravo na povrat novca ili 
uzrokovati odbijanje prihvaćanja pisača na servis.  

 

Različita oštećenja pisača: 

   

   
 


