Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal
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Kapitola 1: Zaregistrujte nebo přihlaste se k
samoobslužnému portálu

Zadejte adresu www.dlink.cz do webového prohlížeče, pak stiskněte položku „Technická Podpora”

Stiskněte tlačítko Samoobslužný portál
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Můžete si vybrat 3 následující možností:
Volba 1: Pokud ještě účet na našem samoobslužným portálu nemáte, stiskněte tlačítko
„Noví zákazníci – klikněte zde”
Volba 2: Pokud již máte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do samoobslužného
portálu, stiskněte tlačítko „Registrovaní zákazníci - klikněte zde”
Volba 3: Pokud jste zapomněli vaše uživatelské jméno nebo heslo klepněte tlačítko
„Zapomenuté jméno uživatele nebo heslo”
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Pokud jste už zaregistrovaným uživatelem, objeví se Vám následující obrazovka

Zadejte v určených poličkách své uživatelské jméno a heslo. Heslo zadejte ručně,
nekopírujte.
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Kapitola 2: Základní informace
Po přihlášení do samoobslužného portále se Vám zobrazí hlavní menu.

Zvolte požadovanou položku. Pokud se chcete vrátit zpět do hlavního menu, stiskněte tlačítko "Zrušit
a návrat do hlavního menu"
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Stisknutím ikonky vedle položky dostanete se k napovědě této sekce.
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Kapitola 3: Registrace produktu
Pokud chcete zaregistrovat produkt D-Link, stiskněte prosím položku menu "Registrace produktu DLink".

Zadejte sériové číslo produktu D-Link a pak stiskněte tlačítko "Potvrdit sériové číslo".
Informace o produktu budou automatický aktualizované.
Pokud sériové číslo nelze nalézt přejděte na stránku číslo 8 tohoto manuálu pro další informace.

V určených poličkách zadejte prosím informace uvedené na dokladu o zakoupení (faktura). Zvolte
datum nákupu buď pomocí kalendáře nebo jej ručně zadejte. V následujícím formátu: rok-měsíc-den
(např. 2012-01-31).

Chcete-li dokončit registraci produktu, stiskněte tlačítko "Odeslat a návrat do hlavního menu".
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Registrace produktu pak bude potvrzena e-mailem. Po dokončení můžete zaregistrovat další
produkty.

Poznámka:
1. Sériové číslo naleznete na štítku na boku obalu. Kromě toho
většina produktů D-Link má štítek na spodní stráně zařízení.
Pokud svazek nemáte, bude váš výrobek mít pouze jedno sériové číslo (S/N).
Svazek má dvě sériová čísla (S/N a BS/N). V tomto případě používete BS/N.
Zadejte 13 znakové výrobní číslo BS/N nebo S/N velkými písmeny.
Pozor číslo 0 (nula) a písmeno O (Olga) vypadají velmi podobně a
může to způsobit zmatek.
2. Kód produktu také naleznete (P/N nebo čislo modelu) na štítku s čárovým kódem.
Model produktu (např. DIR-300) je nasledovaný kódem země (např. / EU nebo / B)

Pokud si přejete vidět přehled všech registrovaných produktů, stiskněte prosím položku
"Zkontrolujte všechny registrované produkty" v hlavním menu.
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Kapitola 4: Případy
4.1 Vytvoření případu
Chcete-li zadat otázku nebo žádost o vytvoření reklamace, stiskněte položku "Otevřít případ pro
produkt D-Link".

Zadejte sériové číslo přístroje. Můžete zadat sériové číslo buď ručně, nebo pomocí lupy a zvolte
správné výrobní číslo ze seznamu všech vašich registrovaných produktů D-Link.

Zvolte správné zařízení a poté stiskněte tlačítko "Vybrat".
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Pokud sériové číslo není detekováno, můžete pokračovat s Vaší žádosti, ale model produktu musíte
manuálně zadat.

Poznámka:
1. Sériové číslo naleznete na štítku na boku obalu. Kromě toho
většina produktů D-Link má štítek na spodní stráně zařízení.
Pokud svazek nemáte, bude váš výrobek mít pouze jedno sériové číslo (S/N).
Svazek má dvě sériová čísla (S/N a BS/N). V tomto případě používete BS/N.
Zadejte 13 znakové výrobní číslo BS/N nebo S/N velkými písmeny.
Pozor číslo 0 (nula) a písmeno O (Olga) vypadají velmi podobně a
může to způsobit zmatek.
2. Kód produktu také naleznete (P/N nebo čislo modelu) na štítku s čárovým kódem.
Model produktu (např. DIR-300) je nasledovaný kódem země (např. / EU nebo / B)

Po zadaní popisu závady případně problému s produktem v poli zprávy, přidejte prosím kopii dokladu
o zakoupení pro daný produkt stisknutím položky "Přiložit doklad o koupí nebo soubor"
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V případě, že Váš webový prohlížeč blokouje automatické otevíraní oken, v aplikaci Internet Explorer
se Vám objeví informace o zablokovaní okýnka. Stiskněte položku "Vždy povolit automaticky
otevíraná okna z tohoto webu..."

Po potvrzení otevíraní okýnek na teto stránce, objeví se Vám další okýnko, pomoci kterého můžete
přiložit doklad o zakoupení nebo jiný soubor.

Pak stiskněte tlačítko "Upload File", poté klepněte tlačítko "Close Window". Pro otevření případu
stiskněte tlačítko "Odeslat požadavek".
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4.2 Přehled nebo editace Vašich stávajících případů

Otevřený případ můžete zkontrolovat, aktualizovat s novými informacemi, přidat požadované
soubory nebo se pouze podívat na řešení poskytnuté naši technickou podporou.
V hlavním menu zvolte položku "Přehled nebo editace Vašich stávajících případů".

Stiskněte tlačítko "Vyhledání". Zobrazí se Vám shrnutí všech Váších případů. Můžete se také podívat
na některé detaily, jako je sériové číslo, datum nebo stav, stisknutím tlačítka "Rozšířené vyhledaní".
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a) Prohlédnout řešení
Stiskněte číslo případu, které chcete zkontrolovat. Objeví se Vám další stránka, na které
můžete zkontrolovat celou historii komunikace s technickou podporou.
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b) Znovu otevřít případ
Pokud případ už je uzavřen a chcete odpovědět zpět s novými informacemi, stiskněte
položku "Znovuotevření případu".
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c) Aktualizace případu
Pokud chcete aktualizovat nebo odpovědět na případ, použijte okno "Vložte komentář".
Pokud chcete přiložit doklad o zakoupení nebo nahrát soubor, stiskněte položku "Přiložit
doklad o koupi nebo soubor". Sekce "Soubor byl uložen" zobrazuje všechny soubory,
které jste nahráli. Chtěli bychom Vás upozornit, že to může trvat 15 minut, až se nahrány
soubor objevi v seznamu.
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4.3 Předprodejní dotaz

Pokud ještě nevlastníte produkt D-Link, ale uvažujete o zakoupení jednoho a potřebuje další
informace, stiskněte položku "Základní otázky". Pak zadejte nám Váš dotaz.
Můžete také použít tuto sekci, pokud vlastníte zařízení D-Link, ale nyní jej v ruce nemáte.
Poličko "Sériové číslo" není povinné v tomto menu.
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Kapitola 5: Přehled Vašich stávajících případů
Pokud Váše vadné zařízení bylo schváleno pro záruční výměnu (RMA = Return Material Autorizace),
podrobnosti a informace o stavu v tomto menu naleznete.
Prosím, stiskněte položku "Přehled Vašich stávajících případů" v hlavním menu.

Seznam všech vašich Reklamaci (RMA) se Vám objeví.
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V pravém horním rohu panelu portále si můžete roztřídit zobrazení všech reklamací, otevřít reklamaci
nebo jej uzavřít.

Chcete-li zobrazit podrobnosti vybrané reklamace, označte jej prosím v seznamu pak stiskněte
tlačítko "Zobrazit informace o reklamaci".

Opustíte podrobností stisknutím tlačítka "Zavřít".
Chcete-li se vrátit zpět k hlavnímu menu, stiskněte tlačítko "Zavřít".
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Kapitola 6: Kontaktní údaje
Pokud chcete zanechat nám své kontaktní údaje nebo je aktualizovat, stiskněte položku " Upravit Váš
profil nebo Vašich
kontaktů".

Obecné informace obsahují kontaktní údaje společnosti nebo vlastníka produktu D-Link. Můžete další
kontakty nebo kontaktní profily přidat v menu Kontakty.

21

Zadejte své telefonní číslo, jak je uvedeno:

Telefonní číslo: předvolba (bez počáteční 0), poté telefonní číslo.
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Kapitola 7: Změna hesla
Pokud chcete změnit heslo pro samoobslužný portal, stiskněte položku "Chcete změnit
heslo?"

Zadejte prosím staré heslo, poté zadejte nové heslo dvakrát v určených poličkách, pak uložte nové
heslo stisknutím ikonky
diskety.

Budete odhlášeni z portále a se musíte pomoci nových údajů znovu přihlásit .
Poznámka:
Vaše uživatelské jméno nelze změnit po provedení první registrace.
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Kapitola 8: Kontakt

Pokud tento manuál neodpověděl všem Vašim otázkám, neváhejte nám zavolat na Technickou
Podporu.

Technická podpora:
Česka Republika: (+420) 211 151 640
Slovensko: (+421) 692 147 110
Pon - Pat: 9 - 17
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