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JunkersScan – mobilny katalog
części zamiennych
Części zamienne do wszystkich urządzeń JUNKERS-BOSCH w jednej aplikacji
Aplikacja JunkersScan jest jednym z wielu narzędzi mobilnych firmy Robert Bosch Sp. z o.o. wspierających serwisantów
oraz instalatorów urządzeń marki JUNKERS-BOSCH. Aplikacja w łatwy i intuicyjny sposób umożliwia znalezienie pełnej
informacji o częściach zamiennych i dokumentację techniczną do wszystkich urządzeń marki.
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Aplikacja pozwala utworzyć koszyk zakupów, do
którego zostaną dodane
wybrane części zamienne.
Na koniec pozostaje tylko
wysłać gotowy koszyk na
adres e-mail Regionalnego Centrum Serwisowego.

Dokumentacja
techniczna urządzeń marki JUNKERS-BOSCH w aplikacji JunkersScan
W aplikacji udostępniona została ogromna baza
dokumentacji technicznej do wszystkich urządzeń
marki JUNKERS-BOSCH. Warto podkreślić, że baza
zawiera dokumentację zarówno do urządzeń produkowanych obecnie, jak i tych których produkcja
już się zakończyła. Dokumentacja zawiera: instrukcje obsługi, listy części zamiennych, instrukcje instalacji, wskazówki montażowe, etykiety produktu, karty katalogowe. Pliki można również pobrać w wersji
PDF. Aplikacja jest na bieżąco aktualizowana, dzięki
czemu korzysta się z bieżących danych.

Dostęp do aplikacji JunkersScan

Jak korzystać z aplikacji

JunkersScan?

Wyszukiwanie części zamiennej jest możliwe poprzez
podanie numeru katalogowego lub skan kodu paskowego z opakowania. Podobnie można wyszukać
każde urządzenie marki JUNKERS-BOSCH. W polu
wyszukiwarki należy wpisać numer katalogowy, naz-

wę lub symbol urządzenia. Jako wynik otrzymamy
katalog części zamiennych tego urządzenia w wersji graficznej. Następnie wystarczy na rysunku złożeniowym odszukać potrzebną do naprawy urządzenia część zamienną.
Informacje, które są dostępne w aplikacji to: nazwa
i numer części, jej zamiennik, waga, cena katalogowa,
zdjęcie. Kolejnym krokiem jest utworzenie zamówienia.

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Aplikacja JunkersScan dostępna jest bezpłatnie na
urządzeniach mobilnych w systemach Android 4x
i IOS 8x lub wyższym. Aplikacja nie wymaga logowania i zakładania konta.

