Bedankt en… welkom!
Hartelijk dank voor de aanschaf van de Logixbox en welkom
bij de snelgroeiende club van pakketbox gebruikers!

Hieronder vindt u nog enkele installatietips en aanbevelingen voor een optimaal gebruik van de box.

Vanaf nu niet meer wachten of afhalen, maar uw (internet)
bestelling gewoon aan huis of aan kantoor ontvangen. Gemakkelijk en comfortabel.

Uw verdere vragen, wensen en ideeën zien wij graag
tegemoet via info@logixbox.nl of telefonisch
via +31 (0) 11 431 71 78.
Veel plezier met uw Logixbox!

Handleiding en tips
Ontvangst van de box:
Controleer bij ontvangst of de box onbeschadigd en compleet is afgeleverd.
Onderin de doos bevindt zich een doosje met bevestigingsmateriaal, in het plastic seal op de verpakking bevindt de
sticker .
Installatie en onderhoud:
•
•

•

•

•
•
•

Bevestig de box stevig aan de ondergrond met het meegeleverde bevestigingsmateriaal;
Boor een gat zo groot dat de plug er precies in kan. Op het moment dat de
moer aandraait, trek de achterkant door de tapse bout naar buiten en klemt
deze zich muurvast in het gat. Draai daarna de moer los en plaats de Logixbox
waarna u de moer weer erop draait en vast zet;
Gebruik deze pluggen alleen op plaatsen waar je minimaal 5 cm steen rondom
het gat heb zitten. Dus nooit bijv. op de bovenkant of zijkant van een muurtje
gebruiken. Doordat de plug zichzelf vastklemt door uit te zetten, kan het gemakkelijk zo zijn dat een steen splijt (breekt dus gelijk een stuk af ) wanneer het
gat te dicht aan de rand zit;
Let op: wanneer u de optie vuurwerksluiting heeft, bevestigt u dit in de
box aan de zijkant (afb. 1) Met de karabijnhaak vergrendelt u de Logixbox

afb. 1

afb. 2

(afb.2);

Verwijder de beschermfolie van het Logixbox plaatje;
Plaats de sticker ‘Ja, Pakket in Logixbox’ op het deksel van uw brievenbus of
naast de deurbel. Zo weet de bezorger dat er een pakketbox aanwezig is.
Verleng de levensduur van de box door regelmatig een druppeltje olie in het
slot te doen.

afb. registratie in webshop

Registratie in de webwinkel
Bestellen via Internet:
Vermeld bij registratie achter uw achternaam of in het bedrijfsnaamveld
in hoofdletters: (PAKKET IN LOGIXBOX).
Dit verschijnt op het adresetiket en de pakketbezorger zal het pakket in
de Logixbox bezorgen.
Ontvangt u pakketten waarvoor getekend dient te worden? Leg een
bericht in de box waarmee u de bezorger toestemming geeft ook deze
bestellingen in uw box te leveren. U kunt hiervoor formulieren downloaden van onze website bij downloads.
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