
PARTNEREKNÉL 
ELŐFORDULÓ HIBÁK A 
CÍMKÉZÉS SORÁN



VASTAG VONALKÓD

I 2

Megoldás:

A lézer nyomtató vagy 
egy olyan címke papír 
választás segíthet, 
aminek alacsony 
a nedvszívó képessége 
és nem tud benne 
terjedni a festék.

A tintasugaras nyomtató rossz minőségben 
nyomtatja a vonalkódot, emiatt nem olvassa 
szortírozógép, csak a kézi scanner.



FÉNYES VONALKÓD

I 3

Megoldás:

Javasoljuk, hogy 
öntapadós címkepapírt 
használjanak. Ne ragassza 
le a vonalkódot, mert 
ettől olvashatatlanná 
válik.

A címkepapír fényessége, a címkére ragasztott 
cellux vagy nejlon borítás okozza. 
A visszacsillanó felület visszaveri a leolvasó lézer 
sugarait, így nem olvassa szortírozó gép.



HIÁNYOS VONALKÓD

I 4

Megoldás:

Nyomtató pozíció és 
margó beállítás segíthet.

A nyomtatáshoz nem megfelelő a margó beállítás, 
így a vonalkódnak csak egy töredéke látható a 
címkén.



TÚL NAGY VONALKÓD

I 5

Megoldás:

Válasszon másik 
címke méretet és forgassa 
el a címkét, hogy a 
vonalkód ne 
gyűrődhessen.

. 

A csomag mérethez kiválasztott címke méret túl 
nagy. A tasakon elhajlik a vonalkód, a 
szortírozógép nem tudja beolvasni.



GYŰRÖTT VONALKÓD

I 6

Megoldás:

Válasszon másik címke 
méretet és forgassa el 
a címkét, hogy a vonalkód 
ne gyűrődhessen.

A címke túlméretes és doboz záródására 
van felragasztva.



ELHAJLÓ VONALKÓD

I 7

Megoldás:

Válasszon másik címke 
méretet, a tasak helyett 
javasolt kartondobozba 
csomagolni a 
küldeményt.

Borítékba helyeztek domború tárgyat. 
A címkén levő vonalkód elhajlik, így nem tudja 
beolvasni a szortírozógép.



BARNA CELLUX

I 8

Megoldás:

Úgy kell rögzíteni a 
címkét, hogy a vonalkód 
szélei ne legyenek 
letakarva. Legyen üres tér 
a ragasztás és a vonalkód 
között, mert az üres tér is 
a vonalkód része 
beolvasáskor.

A címke rögzítéséhez használt cellux letakarja a 
vonalkód szélét, így a szortírozógép nem tudja 
beolvasni.



SZÍNES CÍMKE

I 9

Megoldás:

Felhívjuk figyelmét, hogy 
csak fehér címkét 
használjon.

A szortírozó gép színes papírra nyomtatott címke 
esetén csak egy sötét felületet érzékel, így nem 
tudja beolvasni.



KOSZOS VONALKÓD

I 10

Megoldás:

Kérjük, takarítsa ki a 
nyomtató hengereit.

Feltehetően koszos, tintás a nyomtató hengere.
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