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Jak odeslat žádost o výměnu tiskové hlavy přes Portál pro objednání opravy
Své žádosti o výměnu tiskové hlavy, která je v záruce nebo na kterou se vztahuje servisní smlouva Zebra OneCare, odesílejte
přes Portál pro objednání opravy. Tiskové hlavy nelze opravit. Proto v případě, že vaše tisková hlava není kryta zárukou či
servisní smlouvou, budete muset objednat novou hlavu.
Přečtěte si prosím několik důležitých informací ohledně procesu odesílání žádostí přes Portál pro objednání opravy:

Odeslání žádosti pomocí sériového čísla tiskové hlavy
•

Dodržujte zavedený postup žádosti o opravu a v objednávce opravy uveďte sériové číslo tiskové hlavy. Společnost Zebra ověří jeho pokrytí
zárukou/smlouvou.

•

Společnost Zebra nepoznala toto sériové číslo – pokud se vám zobrazí toto hlášení, odešlete žádost pomocí výrobního čísla tiskové hlavy.

Odeslání žádosti pomocí výrobního čísla tiskové hlavy (sériové číslo není známo nebo společnost Zebra dané sériové číslo nepoznala)
•

V tomto případě nelze ověřit pokrytí tiskové hlavy zárukou či smlouvou Zebra OneCare. Bude se tedy jednat o zpoplatněnou opravu.

•

Pokud jste si jisti, že tisková hlava je v záruce nebo kryta smlouvou Zebra OneCare, rozporujte stav opravy.

Zpoplatněná oprava tiskové hlavy (Tisková hlava není kryta zárukou ani smlouvou Zebra OneCare NEBO krytí nelze ověřit kvůli chybějícímu sériovému číslu)
•

Pokud se jedná o zpoplatněnou opravu, objednávku nelze odeslat. Pokud se pokusíte v objednávce pokračovat, zobrazí se následující chybová zpráva:

•

Kliknutím na tlačítko zrušení se vrátíte na stránku pro přidávání produktů, kde můžete rozporovat stav krytí. Kliknutím na tlačítko
OK odeberete tiskovou hlavu z objednávky opravy.

Zpracování žádostí se sériovým číslem tiskové hlavy
(Ze záznamů společnosti Zebra vyplývá, že tisková hlava je kryta zárukou nebo smlouvou Zebra OneCare)

Standardním postupem přidejte sériové číslo do objednávky opravy.

Jakmile přidáte tiskovou hlavu
do objednávky, vyplní se pole
Typ úkolu.

Pokud je typ úkolu „Warranty“
(Záruka) nebo „Contract“
(Smlouva), můžete pokračovat
v objednávce opravy.

Zpracování žádostí se sériovým číslem tiskové hlavy
(Ze záznamů společnosti Zebra vyplývá, že tisková hlava není kryta zárukou nebo smlouvou Zebra OneCare)

Pokud tisková hlava není kryta zárukou nebo smlouvou Zebra OneCare, typ úkolu bude „Billable“ a nebudete
moci v žádosti pokračovat.
Pokud kliknete na tlačítko Přidat
If you click Přidat další produkt
další produkt nebo další a typ
and the job type is billable an
úkolu bude „Billable“, zobrazí se
error message displays
tato chybová zpráva:

Kliknutím na tlačítko zrušení se můžete vrátit na
obrazovku s podrobnostmi o produktu a rozporovat
zpoplatnění. Kliknutím na OK odeberete produkt z košíku.

Zpracování žádostí s výrobním číslem tiskové hlavy
Postupujte stejně, jako byste přidávali produkt bez sériového čísla.

Všechny produkty přidané
pomocí výrobního čísla budou
mít typ úkolu „Billable“.
Pokud je tisková hlava v záruce
nebo kryta smlouvou Zebra
OneCare, rozporujte typ úkolu.

Rozporování zpoplatněného typu úkolu
Pokud se typ úkolu zobrazuje jako zpoplatněný, ale přitom jste si jisti, že tisková hlava je kryta zárukou nebo
smlouvou Zebra OneCare, rozporujte tento stav a informujte společnost Zebra o nesouladu. Budete muset uvést
číslo smlouvy nebo datum zakoupení.
Stav můžete rozporovat takto:
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KROK 1: Zaškrtněte políčko Rozporovat typ práce.
1
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KROK 2: Z rozevíracího pole Rozporovat důvod vyberte
možnost Contract nebo Warranty.
Poznámka: Pole Číslo smlouvy nebo Datum nákupu se
zobrazí v závislosti na hodnotě zvolené v poli Rozporovat
důvod.

KROK 3: Vyplňte pole Číslo smlouvy nebo
Datum nákupu.
KROK 4: Do pole Sériové číslo tiskárny zadejte sériové
číslo tiskárny.
KROK 5: Kliknutím na tlačítko další nebo Přidat další
produkt pokračujte v objednávce opravy.

Děkujeme vám

ZEBRA a stylizovaná hlava Zebry jsou ochranné známky společnosti Zebra Technologies Corp. v mnoha jurisdikcích po celém světě. Všechny ostatní
ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2019 Zebra Technologies Corp. a/nebo její přidružené společnosti.

