
 

 
DRAUPNIR A/S - SERVICE BLANKET - for stregkodeudstyr 

 

Udfyld              og             og                     
 

    Den fejlbehæftede enhed 

 
Modelnavn:  ______________________________  Serienummer:  ____________________________  

(Hvis serienummeret mangler, vedhæftes denne seddel til det enkelte produkt) 
 

 

2. Fejlbeskrivelse: 

Hvis speciel konfiguration ønskes testet, bedes opsætning medsendt eller forklaret. 

Den returnerede enhed skal muligvis konfigureres på ny efter reparationen! 

Venligst medsend stregkodeprøve og beskrivelse af læseområdet. 

 

     
 
    Afsender  
  
Returadresse: (noter kontaktperson med tlf nr & evt. rekv.nr): Faktureringsadresse (Hvis anden end returadresse): 

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  
  
OBS vigtigt at kontaktpersons data; -telefon nr / - email adr. oplyses. 

 

Blanket og enhed sendes til: 
Draupnir A/S,  

Solvang 5,  
3450 Allerød, Att. Rep. 

    Service præmisser/pris politik 

Under Garanti Sager (gælder kun produkter købt hos Draupnir) 

Draupnir/producent dækker reparationen og retur fragt. 

Ikke Garanti Sager  
Minimumspris pr. indsendt enhed = 440 kr + fragt.  

Ønskes tilbud hvis reparationen overstiger minimumsprisen - JA � - NEJ �  

 

 

 
Dato:   ___________________________________  Underskrift  _______________________________  
                                                                                   jeg erklærer mig indforstået med ovenstående  
 
Hvis der ikke kan findes nogen fejl på den indsendte enhed, faktureres Minimumspris. 

Generel: 
� Ingen fejl 
� Ingen funktion (helt død) 
� Periodisk fejl 
� Vedvarende fejl 
� Ingen funktion ved modtagelse 
Interface: 
� Sender ikke data 
� Programmet stopper/mangler 
� Ingen ind/ud signaler 
� Display virker ikke 
� Ukendte symboler på display 
� Reagerer ikke på tastaturet 

Læsning: 
� Læser ikke 
� Læser dårligt 
� Læser forkert 
� Læser på forkert afstand 
� Intet lys (laser, LED) 
Fysisk: 
� Motoren roterer ikke 
� Motoren støjer 
� Skadet kabel 
� Hus skadet eller dele heraf savnes 
� Batteri kan ikke oplades 
� Snavset indvendig 
� Fugtig indvendig 

 

�  Andre fejl: 

Beskriv __________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  
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