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Kära kund,

Tack för att du har valt att handla hos oss. Vi har fokus på att möta dina behov, så att du får en bra och säker upplevelse 
som kund hos INKPRO.  Använd dessa instruktioner om produkten inte fungerar som den ska.

Bläckpatron:

(Se till att patronskyddet och/eller klistermärket är borttaget och att patronen är korrekt isatt)

Rengöringsprogram
Använd skrivarens rengöringsprogram innan du sätter i bläckpatronen i skrivaren. Det är en bra idé att göra detta regel-
bundet eftersom bläckpatronens munstycken kan torka ut.

Blockering
Vissa skrivare kan programmeras för att blockera utskrifter med en kompatibel patron. Om det inträffar, prova en el. flera 
av följande alternativ:

1. Skriv ut ändå och/eller stäng av och på skrivaren, både med och utan bläckpatronerna i skrivaren. 
2. Tryck och håll “reset” / “ok” / “print” / “enter” -knappen nere i 5–10 sek. och skriv ut igen. 
3. Kör ett rengöringsprogram under skrivarinställningar via din dator. 
4. På baksidan av vissa bläckpatroner finns ett litet chip som skrivaren registrerar patronen med. Torka eventuellt 

bort smuts med en torr trasa eller papper. 
5. Kör ett kalibreringsprogram och/eller justera bläckpatronprogrammet via din dator. 
6. Sätt eventuellt i din gamla patron i skrivaren, skriv ut en sida och sätt i den kompatibla patronen

Bläcknivå
När du använder kompatibla patroner kan vissa skrivare indikera felaktiga bläcknivåer. Byt därför först ut kassetten när 
utskriftskvaliteten inte uppfyller förväntad kvalitet.

Lasertoner/tonerkassetter: 

(Se till att tonerkassettens försegling och /eller remsan i änden är borttagna och att kassetten är korrekt isatt)

Blockering
Vissa skrivare kan programmeras för att blockera utskrifter med en kompatibel patron. Om det inträffar, prova en el. flera 
av följande alternativ:

1. Skriv ut ändå och/eller stäng av och på skrivaren, både med och utan tonerkassetten i skrivaren. 
2. Tryck och håll “reset” / “ok” / “print” / “enter” -knappen nere i 5–10 sek. och skriv ut igen. 
3. Kör ett rengöringsprogram under skrivarinställningar via din dator. 
4. På vissa tonerkassetter finns ett litet chip som skrivaren registrerar patronen med. Torka eventuellt av smuts med 

en torr trasa eller papper. 
5. Kör ett kalibreringsprogram och/eller justera tonern via tonerprogrammet på din dator. 
6. Sätt eventuellt i din gamla toner i skrivaren, skriv ut en sida och sätt i den kompatibla kassetten.

Tonernivå
När du använder kompatibla tonerkassetter kan vissa skrivare indikera felaktiga tonernivåer. Byt därför först ut kasset-
ten när utskriftskvaliteten inte uppfyller förväntad kvalitet.
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Reklamation/retur:

Denna blankett bör endast användas om den levererade varan är defekt. För att säkerställa att felfria produkter inte 
returneras, var vänlig kontrollera att instruktionerna ovan har följts. Om våra tekniker drar slutsatsen att felet inte beror 
på produkten kommer vi att ta ut 250,00 SEK i administrationsavgift.

Om produkten fortfarande inte fungerar, var vänlig fyll i formuläret och bifoga det tillsammans med en utskrift där man 
kan se felets art och returnera varan till: Bring AB, Inkpro.se, Bordsvägen 3, 556 52, Jönköping, Sverige. Vänta sedan på 
ett svar från vår kundtjänst. OBS! Om varan är delvist uttömd, tonerlow-signaler lyser eller om nettovikten är lägre, får 
du ingen återbetalning för returprodukten. Tonerkassetten(kassetterna)/bläckpatronen(patronerna) vägs när Inkpro 
mottar dem.

Vänligen fyll i:       Ja       Nej

1. Fanns det tecken på att varan var skadad vid ankomsten?

2. Fanns det tecken på att varan var skadad när du packade upp den?

3. Har skrivaren rengjorts av yrkeskunnig inom det senaste året?

4. Används skrivaren också för att skriva ut etiketter?

5. Räknar du antalet utskrifter på skrivaren (per patron)?

Beställning nr.:

Namn/Företag:

Adress:

Postnr.:         Ort:

Köpare:

E-post:       

Telefon:

Datum:

Beskrivning av 

felet:
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