Portál pro objednání opravy Zebra
Jak odeslat žádost o uplatnění záruky na baterii
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Odeslání žádosti o uplatnění záruky na baterii pomocí:
a) Sériového/výrobního čísla produktu
b) Výrobního čísla baterie

Zpracování žádostí se sériovým/výrobním číslem produktu
K odeslání žádosti o opravu baterie nebo zařízení použijte sériové/výrobní číslo produktu.

Pokud je baterie kryta zárukou nebo smlouvou Zebra OneCare, typ úkolu bude Warranty (Záruka) nebo Contract (Smlouva)
a vy můžete pokračovat v odesílání vaší žádosti.

Pokud je v poli Job Type
(Typ úkolu) uvedena hodnota
„Warranty“ (Záruka) nebo
„Contract“ (Smlouva),
můžete pokračovat
v objednávce opravy.

Zadejte sériové číslo produktu a v seznamu
Problem Category (Kategorie problému)
zvolte možnost „Battery“ (Baterie).
Poté klikněte na ADD (Přidat).

Zpracování žádostí se sériovým/výrobním číslem produktu
Do pole Battery Manufacture Date
(Datum výroby baterie) zadejte datum
výroby baterie a klikněte na tlačítko
Next (Další).

Na baterii se vztahuje záruka v délce 12 měsíců.
* Pokud baterie již není v záruce, zobrazí se chybová zpráva.

Po kliknutí na tlačítko „Next“ (Další) se zobrazí tato zpráva:
• Kliknutím na Yes (Ano) přidáte řádek baterie.
• Pokud řádek baterie nechcete přidat, klikněte na No (Ne).

Zpracování žádostí s výrobním číslem baterie
Pokud se typ úkolu zobrazuje jako „Billable“ (Zpoplatněný), ale přitom jste si jisti, že baterie je kryta zárukou nebo
smlouvou Zebra OneCare, rozporujte tento stav a informujte společnost Zebra o nesouladu. Budete muset uvést
číslo smlouvy nebo datum zakoupení.

Všechny produkty přidané
pomocí výrobního čísla budou
mít typ úkolu „Billable“
(Zpoplatněný).

Zadejte výrobní číslo baterie a v seznamu
Problem Category (Kategorie problému)
zvolte možnost „Battery“ (Baterie).
Poté klikněte na ADD (Přidat).

Pokud je baterie v záruce nebo
kryta smlouvou Zebra OneCare,
rozporujte typ úkolu.

Zpracování žádostí s výrobním číslem baterie
Pokud se typ úkolu zobrazuje jako „Billable“ (Zpoplatněný), ale přitom jste si jisti, že baterie 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 Dispute Job Type
(Rozporovat typ úkolu).
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2
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KROK 2: Z rozevíracího pole Dispute Reason (Důvod
rozporu) vyberte možnost Contract (Smlouva) nebo
Warranty (Záruka).
Poznámka: Pole „Contract Number“ (Číslo smlouvy) nebo
„Purchase Date“ (Datum zakoupení) se zobrazí v závislosti
na hodnotě zvolené v poli Dispute Reason (Důvod rozporu).
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KROK 3: Vyplňte pole Contract Number (Číslo smlouvy)
nebo Purchase Date (Datum zakoupení).
KROK 4: Do pole Battery Manufacture Date (Datum
výroby baterie) zadejte datum výroby baterie.
KROK 5: Kliknutím na tlačítko NEXT (Další) nebo ADD
ANOTHER PRODUCT (Přidat další produkt) pokračujte
v objednávce opravy.

Zpracování žádostí s výrobním číslem baterie
Pokud je baterie kryta zárukou
➢ Job Type (Typ úkolu) se změní na „Warranty“ (Záruka).

Pokud baterie již není kryta zárukou

➢ Zobrazí se chybová zpráva a po kliknutí na tlačítko OK se řádek baterie odebere.

Štítek baterie
Výrobní číslo baterie

Informace o ID baterie

TB07HB428I421AGA.T1321

6. pozice = B = Rok = 2018
7. pozice = 4 = Měsíc = Duben
8. a 9. pozice = Den = 28
B428 = datum kompletace baterie je 28. dubna 2018

Pozice

Popis

Příklad

6.

Rok výroby baterie

Q = 2007, R = 2008, S = 2009
T = 2010, U = 2011, V = 2012
W = 2013, X = 2014, Y = 2015
Z = 2016, A = 2017, B = 2018
C = 2019, D = 2020, E = 2021
F = 2022, G = 2023, H = 2024
I = 2025

7.

Měsíc výroby baterie

1 = Led, 2 = Úno, 3 = Bře
4 = Dub, 5 = Kvě, 6 = Čvn
7 = Čvc, 8 = Srp, 9 = Zář
A = Říj, B = Lis, C = Pro

8. a 9.

Den výroby baterie

Od 01 do 31

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.

