
ЧРЕЗ СКАНИРАНЕ НА КОДА ОТ СТИКЕРА НА УРЕДА

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТ IMMERGAS       

1. Влезте в секцията за приложения на
Вашия телефон и свалете безплатна
апликация за QR код / баркод скенер.
Сканирайте QR кода, залепен на
корпуса на котела.

Кликнете върху линка:
http://amaxgas.com/Product- registration  
и изберете бутон OPEN IN BROWSER / 
ОТВОРИ В БРАУЗЪР ТЪРСАЧКА

2. Изберете отваряне с браузър по избор
от изписаното меню

3. Регистрационната форма се
отваря с автоматично попълнени
Сериен Номер и PIN, както и
обозначен гаранционен срок -
съответно стандартна гаранция от 24
месеца или удължена гаранция от 60
месеца.



4. Следвайте навигационното меню
за предоставяне на необходимата
информация

5. След предоставяне на необходимата
информация и натискане на бутон 
ИЗПРАЩАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА, на 

екрана се появява потвърждение за 
направената регистрация 

6. Проверете Вашия имейл за 
потвърждeние за успешно 
завършената регистрация

При затруднение или невъзможност за 
регистрация, моля, свържете се с нас на 
телефонен номер 0700 112 66, за да Ви окажем 
необходимото съдействие. 



2. В меню РЕГИСТРАЦИЯ НА
ПРОДУКТ въведете Сериен

Номер и PIN на котела

1. Влезте в сайта на Амакс
Газ www.amaxgas.com и
избере бутон РЕГИСТРАЦИЯ
НА ПРОДУКТ или директно
изпишете линка за достъп:
http://amaxgas.com/
Product-registration

3. С избор на бутон
ВЪВЕДИ се появява
моделът на уреда и
автоматично се изписва
гаранционният срок –
съответно стандартна
гаранция от 24 месеца
или удължена гаранция от
60 месеца.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТ IMMERGAS       
ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НА АМАКС ГАЗ  WWW.AMAXGAS.COM



4. Следвайте навигационното
меню за предоставяне на
необходимата информация

5. След предоставяне на
необходимата информация 

и натискане на бутон 
ИЗПРАЩАНЕ НА 

РЕГИСТРАЦИЯТА, на екрана 
се появява потвърждение за 

направената регистрация 

6. Проверете Вашия имейл за 
потвърждeние за успешно 
завършената регистрация

При затруднение или невъзможност 
за регистрация, моля, свържете се с 
нас на телефонен номер 0700 112 66, 
за да Ви окажем необходимото 
съдействие. 




