
Aplikacja do uruchamiania  
i diagnozy urządzeń
Bosch EasyService
gwarancja profesjonalnej i nowoczesnej usługi

Smart Service Key



Smart Service Key

Połączenie za pomocą 
WLAN (WiFi)

Urządzenie grzewcze

Aplikacja 
Bosch EasyService

Do korzystania z oferowanego przez aplikację  
wsparcia niezbędne jest narzędzie Smart Service 
Key. Jego interface nawiązuje bezpośrednie 
połączenie WiFi z zainstalowanym urządzeniem. 
Następnie aplikacja prowadzi przez proces  
uruchamiania urządzenia i proponuje dostosowaną 
do systemu parametryzację całego układu  
grzewczego.

Smart Service Key  

Gwarancja profesjonalnej  
i nowoczesnej usługi

Marzysz o szybszym i prostym uruchamianiu zainstalowanych urządzeń? Oto rozwiązanie: 
Bosch EasyService. Ta inteligentna aplikacja umożliwia błyskawiczną realizację prac w zakresie 
uruchamiania, konserwacji i serwisu urządzeń.

Szybsza i łatwiejsza diagnoza 
Dzięki aplikacji uruchamianie systemu grzewczego jest 
niezwykle łatwe. Wystarczy aktywować automatyczną 
konfigurację komponentów systemu grzewczego.

Aplikacja optymalizuje proces uruchamiania.  
Nasze pomiary wykazały oszczędność czasu  
podczas uruchomienia sięgającą 16%.

Aplikacja umożliwia kompleksowy test poprawności 
działania podzespołów zamontowanych zarówno  
w samym urządzeniu jak i w całym systemie  
grzewczym. Zapewnia także wsparcie, gdy podczas 
uruchamiania wystąpi błąd – aplikacja wskazuje 
niezbędne kroki w celu wyeliminowania błędu.

Ułatwienie codziennej pracy
Zakres wykonanych prac można w prosty i przejrzysty 
sposób przedstawić klientowi. W aplikacji dostępny  
jest szczegółowy protokół każdego etapu prac w formie 
pliku PDF – w jednym dokumencie zebrane są wszystkie 
parametry systemu.
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Bosch EasyService Optymalne
ustawienie parametrów

Dodatkowe wsparcie
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Najważniejsze korzyści dla Profesjonalisty:
XX błyskawiczna realizacja prac w zakresie uruchamiania, 

konserwacji i serwisu urządzeń
XX automatyczna konfiguracja komponentów systemu 

grzewczego
XX test poprawności działania podzespołów urządzenia 
XX wskazanie błędów i metod ich usunięcia
XX dostęp do dokumentacji serwisowej (baza kodów 

błędów) 
XX protokół serwisowy w pliku PDF
XX rozwój kompetencji i umocnienie wizerunku  

profesjonalisty

Klarowny podgląd funkcji

Bosch EasyService to godny zaufania partner w kwestiach serwisu i konserwacji. Aplikacja zapewnia 
optymalne wsparcie dzięki inteligentnym funkcjom oraz gwarantuje szybszą i profesjonalną pracę.

Niezwykle intuicyjna obsługa
Aplikacja wyświetla wszystkie kody błędów wraz  
z opisem przypuszczalnych przyczyn usterki.  
Ponadto proponuje działania umożliwiające szybsze 
wyeliminowanie błędu. Serwisowanie urządzeń może 
być jeszcze łatwiejsze!

Funkcje Bosch EasyService są przydatne także podczas 
naprawy. Dzięki możliwości wprowadzania  
i wyświetlania wszystkich istotnych parametrów  
systemu szybciej zakończysz pracę.

Wsparcie poprzez technologię 
Bosch EasyService umożliwia efektywną pracę przy 
urządzeniu. Dzięki aplikacji będziesz mógł rozwijać  
swoje kompetencje. Stosowanie najnowszych technologii 
wpłynie również pozytywnie na Twój wizerunek jako 
profesjonalisty. 

Aktualna lista kompatybilnych urządzeń grzewczych 
znajduje się w aplikacji w „Menu/kompatybilność”.

Aplikacja 
Bosch EasyService

Smart Service Key

Najważniejsze korzyści dla Użytkownika: 
XX pewność profesjonalnego uruchomienia,  

konserwacji serwisu urządzenia z zachowaniem 
najwyższych standardów koncernu Bosch  

XX lepsze dopasowanie paramentów systemu  
do potrzeb użytkownika 

XX niezwykle szybka i zautomatyzowana konserwacja 
XX dostęp do większej ilości parametrów i informacji 

w tym samym czasie
XX zachowanie czystości w otoczeniu urządzenia 

dzięki zminimalizowanej ingerencji w urządzenie 
XX mniejsze ryzyko jakiegokolwiek błędu ludzkiego
XX protokoły serwisowe generowane automatycznie 

w wersji elektronicznej 
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Test działania
Przejdź do inteligentnego 
testu komponentów urządzeń.

Odczyt parametrów grzewczych i wyświetlanie komponentów regulatora
Monitorowanie funkcjonowania, ustawianie parametrów
Graficzna wizualizacja aktualnych mierzonych wartości
Wyświetlanie kodów usterek z przyczynami błędów i propozycjami ich 
usunięcia

Gwarancja profesjonalnej  
i nowoczesnej usługi
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Dodatkowe informacje:

Całodobowa Infolinia 801 600 801*
Junkers Serwis 24h 801 300 810*

www.junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com 

 * koszt połączenia wg stawek operatora
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Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa


