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GARANTIE AANVRAGEN
VIA OSS

Een handleiding voor de installateur
die bíjna alles al weet!
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STAP 1: LOG IN
Log in via OSS.GROWATT.COM óf via SERVER.GROWATT.COM.
Heb je nog geen installateursaccount in OSS? Stuur even een mailtje naar sales@4blue.nl
zodat we je kunnen ondersteunen bij het aanmaken hiervan.

STAP 2: WARRANTY APPLICATION
Ben je ingelogd? Ga dan naar Service Hall  Warranty Claim  Add Warranty Claim

STAP 3: VUL HET FORMULIER IN
Vul het formulier zo goed mogelijk in. Velden met een * zijn verplicht.
Basic information: Vul hier de gegevens van de aanvragen in. In veel gevallen ben je dat
zelf, maar het zou ook degene kunnen betreffen die de garantieaanvragen binnen je bedrijf
behandeld.
Inverter information: Vul hier de gegevens in van de omvormer. Wanneer de installatie van
de omvormer is uitgevoerd vul je adres van de installatie in. Ook is het belangrijk om het
serienummer en het type omvormer goed in te vullen. Aan de hand van het serienummer wordt
de omvormer gecontroleerd.
Delivery information: Vul hier de gegevens in waar de vervangende omvormer naar toe
verzonden dient te worden. Dit kan een bedrijfsadres zijn, het adres van de monteur of het
adres van de eindklant.

1
VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET 4BLUE VIA 024 204 20 90 OF STUUR EEN MAIL NAAR SALES@4BLUE.NL

Malfunction description: Vul hier de foutomschrijving in. Doe dit a.u.b. zo volledig mogelijk
om de garantieaanvraag spoedig te laten verlopen. Indien de omvormer een foutmelding
weergeeft op de display, let dan goed op of het om een ‘’warning’’ of een ‘’error’’ gaat.
Voeg in ieder geval één duidelijke foto toe van de sticker op de zijkant van de omvormer. Let
erop dat het serienummer goed zichtbaar is. Indien de omvormer een foutmelding aangeeft op
de display, voeg daar dan ook een foto van toe. Zie voorbeelden:
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