Smart Service Key
en EasyService app
Vereenvoudigt installatie,
service en onderhoud

Alles wat je nodig hebt in één tool
De EasyService app ondersteunt je bij alle werkzaamheden aan de gas- en stookolieketels van
Bosch, maar ook bij het snel vinden van de juiste wisselstukken.

Smart Service Key

Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
en systeemdiagnose

Connected Menu
Abonnement
Systeemcomponenten
Overzicht toestel en starten
rookgasmeting

De Smart Service Key is dé diagnose- en inbedrijfstellingstool voor gas- en stookolieketels van Bosch.
In combinatie met de EasyService app helpt deze slimme en compacte tool je om toestel- en
systeemgegevens uit te lezen, parameters in te stellen en fouten sneller te verhelpen.

Inbedrijfstelling
Systeemscan en -instellingen via de app

Met de bijgeleverde kabel sluit je de Smart Service Key eenvoudig aan op de service-interface van het verwarmingstoestel.
De connectie met je smartphone of tablet verloopt veilig via een versleutelde WLAN-verbinding.

Info
Alle waarden en instellingen
van het toestel in één oogopslag
Parameters
Instelling van alle relevante parameters
(verwarmingstoestel, warmwaterbereiding, zonneboiler, enz.)

Dankzij deze handige tool win je tijd!
 utomatisch online
A
Sluit de Smart Service Key aan en hij verbindt de
verwarmingsketel automatisch met de EasyService app.
Je hoeft dus niet te zoeken naar een lokale internetverbinding.
Eenvoudig uitlezen en instellen
In de EasyService app krijg je een duidelijk overzicht van
de actuele status van de ketel en kan je de verschillende
parameters meteen aanpassen.
Eenvoudig in gebruik
Met de app kunnen gas- en stookolieketels van Bosch
met een EMS-regeling semi-automatisch in bedrijf worden
genomen: gewoon de systeemdetectie starten en de
verschillende stappen volgen.
Simpelweg sneller
Deze slimme tool vereenvoudigt en versnelt service en
onderhoud. Bij elke foutcode toont de app meteen de
vermoedelijke oorzaak en bijhorende oplossingen. Geen
onnodig zoekwerk meer, de oplossing is binnen handbereik.
	Eenvoudig transparant
Met één druk op de knop bewaart de app een
gedetailleerd overzicht van elke stap in een PDF-bestand.
Dit servicerapport kan je meteen afdrukken of doorsturen
naar de klant.Er komt geen extra administratie aan te pas.

Grafische weergave
Actuele gegevens van relevante waarden
zoals gewenste en actuele aanvoer
temperatuur, etc. grafisch weergegeven

Nieuw
Voordelen van EasyService app:
	Eén gecombineerde servicetool voor gas- en
stookolieketels met EMS-regeling.
Automatische connectie met je smartphone of
tablet via een eigen, versleuteld WiFi-signaal, 		
dus gegarandeerd veilig.
Creatie van een compleet rapport in PDFformaat met een druk op de knop. Mogelijkheid
om foto‘s toe te voegen aan het PDF-bestand.
	Altijd zeker van de meest actuele software door
automatische updates.

Diagnose
Weergave van huidige fouten
en foutgeschiedenis
Functietest
Functionele test van verschillende
componenten, zoals cv-pomp,
driewegklep, ventilator, etc.
Servicerapport
Automatisch opstellen van een
uitgebreid servicerapport inclusief
digitale handtekening en foto‘s
Instellingen
Algemene app-instellingen

EasyService App

Standaard Menu
Gratis

Wisselstukken
Meteen toegang tot de EasyScan app
van Bosch

Foutcode vinden
Overzicht van foutcodes met mogelijke
oorzaken en oplossingen

Instellingen
Algemene app-instellingen

Abonnement
Met het abonnement (in-app aankoop)
maak je een jaar lang onbeperkt gebruik
van alle Connected-functies van de app

Smart Service Key vereist
Om een verwarmingsstoestel te
verbinden met de EasyService app
heb je de Smart Service Key en een
abonnement nodig om alle
Connected app-functies te kunnen
gebruiken.

HT3-adapter voor Heatronic 3
Toestellen met een Heatronic 3
regeling hebben een HT3-adapter
nodig om de Smart Service Key te
koppelen aan het toestel. Deze
adapter is afzonderlijk te bestellen.

Verbonden met het verwarmingstoestel
De communicatie tussen de EasyService app en de
gas- of stookolieketel verloopt via de ingebouwde
WiFi-module van de Bosch Smart Service Key. Met de
bijgeleverde kabel verbind je de Smart Service Key
met het verwarmingstoestel. Dankzij de magnetische
achterzijde klik je de Key eenvoudig aan het toestel.
Na de opstart van de EasyService app wordt de
verbinding moeiteloos gelegd.

Functies
Toestel- en branderautomaat-identificatie.
Uitlezen toestelinstellingen, displaycodes en storingscodes.
Overzicht mogelijke oorzaken en oplossingen.
Componententest: systeempomp, driewegklep, ventilator, ontsteking.
Grafische weergave van temperaturen en vermogen.
Uitlezen historie van blokkerende en vergrendelende fouten.
Instellen via de app van systeemparameters, zoals minimum-/
maximumvermogen, pompnalooptijd, etc.
Semi-automatische inbedrijfstelling van het hele verwarmingssysteem,
inclusief eventueel zonne-energie.
Rapport in PDF-formaat, eventueel met foto’s, bedrijfsgegevens etc..
Directe toegang tot EasyScan en toesteldocumentatie.
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Aan de slag met EasyService!
1 	Download de Bosch EasyService app via App Store of Google Play (gratis).
Je hebt dan toegang tot de basisfuncties (zonder abonnement).
2 Om alle functies te kunnen gebruiken, neem je een betalend jaarabonnement.
3 	Bestel de Bosch Smart Service Key en/of de HT3-adapter via de Bosch eShop
of via het Bosch Partner Portal. Deze tool, inclusief kabel, wordt geleverd in een
handig opbergdoosje.

