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1
APP

OPENEN

HÉT GEREEDSCHAP
VOOR GARAGEBEDRIJVEN
Gebruiksvriendelijk en 100% gratis – de
TechScaN’R app is de ideale oplossing voor het
vinden van het juiste onderdeel en de goede
montage ervan. Met uw mobiel toestel heeft u een
directe toegang tot al onze informatie: TechInfo
bladen, technische tekeningen en montageinstructies.
• Montagevideo’s,
• HD-beelden van producten,

Scherm aanraken
(klikken om te scannen)

• Montage- en onderhoudshandleidingen van de
fabrikanten,

Handmatige invoer

• Stap-voor-stap montagehulp,

Toegang tot favorieten

• Toepassingen voor alle artikelnummers,
• Catalogus,
• Nieuwe producten.
Download nu de app en vind de antwoorden
op uw openstaande vragen!

Offline modus

EXPERTISE VAN NTN-SNR OP AL
UW MOBIELE TOESTELLEN
2
INVOEREN

3

4
ZIEN

DE TECHNISCHE INFORMATIE

RAADPLEGEN

Vier toegangsmogelijkheden,
één klik!
Scannen van het
artikelnummer (op de doos,
het etiket, de catalogus)
Handmatige invoer van het
artikelnummer van SNR,
NTN of van cross-referenties
Invoer van het Franse
kenteken
Invoer van het Europese
chassisnummer (VIN)

Product kenmerken

3D-weergave

Montage-instructies:
aanhaalmoment, TechInfo’s

Montagevideo’s

Handleidingen
van de fabrikanten

HD

HD-beelden

Favorieten
NTN-SNR website
of e-Shop
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