
APLIKACJA 
PENTAIR SCAN
Narzędzia jakich potrzebujesz, pod 
ręką w Twojej aplikacji Pentair Scan
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Natychmiastowa
rejestracja produktu

AKTYWOWANIE GWARANCJI  
OD DATY MONTAŻU

1 2
ZGŁOŚ ZAREJESTRUJ

Pożegnaj się z gwarancjami, 
które kończą się jeszcze 

zanim produkty są 
zamontowane. 

Zgłoś datę montażu, aby 
zmaksymalizować długość 

swojej gwarancji.

Witamy w Pentair Scan! 
Oszczędzaj czas na identyfikację 
produktów Pentair poprzez 
skanowanie etykiet produktów  
i korzystaj z wielu korzyści!

Pentair Scan to narzędzie referencyjne 
dla fachowców w dziedzinie basenów  
i uzdatniania wody, które aktywnie służy pomocą 
w codziennych zadaniach: aktywowaniu gwarancji, 
dostępie do aktualnych informacji na temat produktów, 
a także uzyskiwania pełnej pomocy technicznej.

Wystarczy zeskanować etykietę produktu za pomocą 
smartfona lub tabletu i zaoszczędzić czas natychmiast uzyskując 
dostęp do szczegółowych konfiguracji, instrukcji instalacji, 
broszur, list części zamiennych, sposobów rozwiązywania problemów 
oraz schematów konserwacji, a także użytecznych filmów pokazujących 
prace konserwatorskie. 

Wreszcie, członkowie Programu Partnerskiego korzystają z ekskluzywnych 
dodatkowych korzyści dzięki rejestracji produktów.

Zarejestruj swój produkt  
i aktywuj jego gwarancję od 

dnia montażu.
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Dzięki aplikacji Pentair Scan 
będziesz miał aktualne 
dokumenty dotyczące produktu. 
Po ich pierwszym pobraniu  
w trybie online, będziesz miał do 
nich dostęp zawsze i wszędzie 
w trybie offline za pomocą 
jednego kliknięcia! 

Pomoc podczas 
przeglądu produktu

INSTRUKCJE

DOKUMENTY

FILMY
   ULUBIONE

   INFORMACJE
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Przypinaj produkty, 
które chcesz śledzić 
lub do których chcesz 
wrócić później, dodając 
je do ulubionych

Zostań ekspertem 
i dowiedz się, jak 
najlepiej korzystać  
z naszych produktów 
dzięki filmom 
pokazującym prace 
konserwatorskie
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partners.pentair.com

bluenetwork.pentair.com

M
KT

-B
RO

-0
62

-P
L-

B

rejestracja produktu
• „Przedłużona” gwarancja: okres gwarancji na wybrane produkty liczony jest od dnia 

montażu, a nie od dnia wysłania z naszej fabryki. 

Pomoc podczas 
przeglądu produktu

• Filmy pokazujące prace konserwatorskie pokażą Ci jak w praktyce wykonywać przegląd 
produktu w najszybszy i najbardziej efektywny sposób

• Kompletne instrukcje dostarczą wszystkich szczegółów dotyczących montażu, konserwacji, 
rozwiązywania problemów oraz wymiany naszego produktu

Aplikacja smartfonu 
podłączona do 
serwerów Pentair

• Natychmiastowy dostęp do całej dokumentacji potrzebnej do obsługi głowicy: Instrukcja,  
lista części zamiennych, rozwiązywanie problemów, szczegółowa konfiguracja…

• Dokumenty są stale aktualizowane
• Tysiące stron instrukcji i rysunków z rozłożeniem na części mieści się teraz w dłoni! 
• Usługa dostępna dla WSZYSTKICH głowic Pentair wykonanych w Europie, WSZYSTKICH 

zbiorników wykonanych w naszym zakładzie w Herentals; produktów Everpure, Freshpoint, 
membran PRF RO

• Dostępna dla WSZYSTKICH produktów do basenów Pentair sprzedawanych w Europie
• Dostępna w 8 językach

Identyfikacja produktu

• Oszczędzaj czas i zidentyfikuj produkty Pentair, skanując ich etykiety
• Możesz też wyszukać produkty ręcznie, korzystając z numerów seryjnych i numerów części
• Przypinaj produkty, które chcesz śledzić lub do których chcesz wrócić później, dodając je do 

ulubionych

WŁAŚCIWOŚCI ZALETY

Pobierz aplikację i wypróbuj teraz za darmo!
Teraz dostępne również na tabletach iPad oraz 
Android!

Otwórz aplikację Pentair 
Scan i zeskanuj etykiety 
numery seryjnego. Aplikacja 
musi być otwarta, aby 
skanować i identyfikować 
produkty Pentair. 

Krok 1 Krok 2

Właściwości  
i korzyści

https://apps.apple.com/gb/app/scan-service/id1111602495
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubleam.customers.pentair.scanandservice&amp;hl=en_US&amp;gl=US
https://partners.pentair.com/s/about-emea-pool
http://www.bluenetwork.pentair.com

