# Jak korzystać z opcji „Wyszukiwanie w Katalogu”? (Katalog części
zamiennych)
Katalog można przeglądać ręcznie lub przeszukiwać skanując kod kreskowy bądź kod QR dla
urządzeń.
* Wyszukiwanie za pomocą funkcji skanowania:
Wybierz "Skanuj barcode" z menu głównego, a następnie otwórz sekcję "Skanowanie
urządzenia". Po wybraniu przycisku "Skanuj urządzenie", aparat otwiera się i umożliwia
skanowanie kodu kreskowego bądź kodu QR. Przykładową ilustrację odpowiednich kodów
kreskowych i kodów QR można znaleźć na stronie.
* Wyszukiwanie ręczne:
Można wyszukiwać urządzenie wpisując bezpośrednio nazwę lub typ urządzenia w polu
wyszukiwania. Albo poprzez wybranie kategorii i/lub grupę produktów, i/lub rok produkcji z
listy. Następnie klikamy ikonkę wyszukiwania. Wybierając nazwę odpowiedniego urządzenia
przechodzimy do ilustrowanego katalogu części zamiennych. Przeszukiwaną część zamienną
można dodać do listy obserwowanych. Korzystając z zakładki "Stosowany w" możemy
sprawdzić w jakich urządzeniach stosowana jest dana część.

# Jak korzystać z opcji ” Wyszukiwanie części”? (Cennik części zamiennych)
Można wyszukiwać części ręcznie lub poprzez zeskanowanie kodu kreskowego.
* Wyszukiwanie za pomocą funkcji skanowania:
Wybierz w menu głównym "Skanuj barcode" a następnie otwórz sekcję "Skanowanie części
zamiennej". Po wybraniu przycisku "Skanuj część zamienną", aparat otwiera się i umożliwia
zeskanowanie kodu kreskowego z etykiety części zamiennej Vaillant. Przykładową ilustrację
odpowiedniego kodu kreskowego można znaleźć na stronie.
* Wyszukiwanie ręczne:
Po otwarciu wyszukiwania, należy wpisać w polu wyszukiwania słowo kluczowe (min. 3
znaki). Można także wprowadzić pierwsze cyfry z numeru części n.p. '1611' zamiast '161107'.
Następnie wybieramy ikonkę wyszukiwania . W efekcie otrzymujemy listę części, z
podświetlonym wyborem. W ten sposób również można szybko znaleźć ceny części
zamiennych.

# Jak korzystać z „Listy obserwowanych”?
Potrzebne części zamienne można dodawać z Katalogu lub z sekcji Wyszukiwanie części.
Korzystając z „Listy obserwowanych” zapamiętujemy wybrane uprzednio części zamienne
wraz z cenami. Możemy także dodać lub usunąć zbędne pozycje oraz ilości. Sporządzoną
listę części zamiennych można przesłać pocztą elektroniczną do dowolnego odbiorcy poprzez
„Wyślij wiadomość” za pośrednictwem aplikacji email na urządzeniu mobilnym. W przypadku
wysyłki wymagane jest stabilne połączenie z Internetem .

# Prosimy o zamawianie wyłącznie oryginalnych części zamiennych Vaillant
Jedynie oryginalne części zamienne mogą w pełni zapewnić wysoką jakość i prawidłowe
funkcjonowanie Technologii Vaillant w zakresie ogrzewania, wentylacji i chłodzenia . W celu
złożenia zamówienia, prosimy o kontakt z Centrum Serwisowym w regionie. Aplikacja jest
użytecznym narzędziem do tworzenia listy zamówienia.Wszystkie ceny podane w katalogu
części zamiennych Vaillant są sugerowanymi cenami detalicznymi bez podatku od towarów i
usług (VAT). Są one ważne wyłącznie w katalogu pobieranym w trybie online oraz w
najnowszej aktualizacji katalogu pobranego w trybie offline. Wszystkie ceny obowiązują do
czasu podania nowego cennika. Zastrzega się możliwość zmian.

# Przełączanie między trybem online i offline
Aplikacja posiada tryb online i offline. Oznacza to, że jest również dostępna kiedy nie mamy
internetu np. w kotłowni . W menu głównym (na dole po lewej) można łatwo przełączać się
między tymi dwoma trybami.Możliwe jest to także w każdej chwili poprzez ikonę chmury na
górze obok nazwy aplikacji. Aby korzystać z aplikacji w trybie offline, należy najpierw pobrać
katalog. Proszę kliknąć w menu głównym odnośnik "Status". W zakładce "offline katalog"
znajduje się przycisk do rozpoczęcia pobierania. Podczas pobierania aktualizacji wymagane
jest stabilne połączenie Wi-Fi z internetem. Po ukończeniu pobierania można korzystać z
aplikacji bez połączenia z internetem.

# Aktualizacja katalogu offline
Internetowy katalog części zamiennych jest aktualizowany na bieżąco. Aby korzystać z trybu
offline, wszystkie aktualizacje muszą być pobrane. Aby dokonać aktualizacji kliknij odnośnik
"Status" w menu głównym. Informacja o dostępnych aktualizacjach pojawia się przy każdym
uruchomieniu aplikacji.

