
DE APP 
PENTAIR SCAN
Alle tools die u ooit nodig zult hebben, 
nu in de app ‘Pentair Scan’



2 PENTAIR SCAN

Meteen
producten registreren

DE GARANTIE WORDT GEACTIVEERD  
VANAF DE INSTALLATIEDATUM

1 2
MELDEN REGISTREREN

Gedaan met 
garantiedekkingen die al 

afgelopen zijn nog voor de 
producten geïnstalleerd zijn. 

Meld uw installatiedatum 
om een maximale garantie 

te genieten.

Welkom bij Pentair Scan! 
Door de productlabels te 
scannen, spaart u tijd bij het 
identificeren van Pentair-producten 
en profiteert u meteen van talrijke 
voordelen.

Pentair Scan is DE referentietool die zwembad- 
en waterbehandelingsexperts actief ondersteunt 
bij hun dagelijkse bezigheden: garanties activeren, 
actuele productinformatie opzoeken en een beroep 
doen op een doorgedreven technische bijstand.

Scan gewoon het productlabel met uw smartphone of 
tablet en u bespaart tijd doordat u direct toegang krijgt tot 
gedetailleerde configuraties, installatiehandleidingen, brochures, 
lijsten met reserveonderdelen, adviezen om problemen op te lossen, 
onderhoudsschema’s en handige onderhoudsvideo’s. 

Leden van het partnerprogramma krijgen exclusieve bijkomende voordelen 
wanneer ze producten registreren.

Registreer uw product en 
activeer de garantie vanaf 

de installatiedatum.

12



Met Pentair Scan beschikt u 
over de recentste productdocu-
menten – en wanneer u die een 
eerste keer online gedownload 
hebt, kunt u ze nadien op gelijk 
welk moment met één enkele 
klik offline raadplegen! 

Ondersteuning 
bij onderhoud

HANDLEI- 

DINGEN

DOCUMENTEN

VIDEO’S
   FAVORIETEN

   INFORMATIE

3 PENTAIR SCAN

Markeer producten die 
u wilt opvolgen of keer 
er later naar terug door 
ze aan uw favorieten 
toe te voegen.

Word een expert en 
leer met de onde-
rhoudsvideo’s hoe u 
onze producten het 
best gebruikt.
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partners.pentair.com

bluenetwork.pentair.com
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producten registreren
• Bepaalde producten krijgen een ‘langere’ garantieperiode doordat uw garantieperiode pas 

begint op de datum van de installatie en niet op de datum waarop het product vanuit onze 
productievestigingen verzonden is. 

Ondersteuning bij 
onderhoud

• Onderhoudsvideo’s tonen u hoe u uw producten op de snelste en efficiëntste manier 
onderhoudt

• Volledige handleidingen geven gedetailleerde informatie over hoe u het product moet 
installeren en onderhouden, hoe u problemen oplost of hoe u het moet vervangen.

De app staat in 
verbinding met de 
servers van Pentair

• Onmiddellijke toegang tot alle documentatie die nodig is om de klep te onderhouden: 
handleiding, lijst met reserveonderdelen, adviezen om problemen op te lossen, gedetailleerde 
configuraties ...

• De documenten worden permanent geactualiseerd
• U kunt nu duizenden pagina’s aan handleidingen en opengewerkte tekeningen gewoon in uw 

hand houden! 
• Beschikbaar voor ALLE Pentair-kleppen die in Europa vervaardigd zijn; voor ALLE Pentair-

tanks die in Herentals geproduceerd zijn; voor het gamma Everpure, Freshpoint, PRF RO-
membranen

• Beschikbaar voor ALLE zwembadproducten van Pentair die in Europa op de markt zijn
• Beschikbaar in 8 talen

Productidentificatie

• Spaar tijd en identificeer de producten van Pentair door de productlabels te scannen
• Of zoek manueel naar producten aan de hand van serie- en onderdeelnummers.
• Markeer producten die u wilt opvolgen of keer er later naar terug door ze aan uw favorieten toe 

te voegen.

KENMERKEN VOORDELEN

Download de app en probeer hem gratis uit!
Nu ook beschikbaar op iPad- en Android-tablets!

Open de app Pentair Scan 
en scan de labels met het 
serienummer. De app moet 
geopend zijn om producten 
van Pentair te kunnen 
scannen en identificeren. 

Stap 1 Stap 2

Kenmerken & 
voordelen

https://partners.pentair.com/s/about-emea-pool
http://www.bluenetwork.pentair.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubleam.customers.pentair.scanandservice&hl=nl

