
 

Стандартната ActivCare гаранция придружава всеки нов продукт, който закупите от Promethean. За 

да активирате вашата гаранция и да имате възможността да се възползвате от нейните 

особености, първо трябва да регистрирате всеки ваш нов продукт. Чрез регистрацията на този 

продукт, вие ще получите гаранционен сертификат, който ще ви служи като код за достъп, когато 

имате нужда от поддръжка. 

 

Регистрация на продукти 
 

За да регистрирате продукта си, първо трябва да влезете в Регистрационния Портал на 

Promethean. След това да изберете бутона “Hardware Registration” при началния екран. Въвеждате 

серийния номер на своето устройство, дата на монтаж и ActivCare Plus активационен код, ако 

разполагате с такъв. 

 

 

 

Ако имате повече от 5 продукта, които трябва да регистрирате, просто е нужно да изберете „Add 

New Product”, за да добавите нови редове към таблицата. 

  

http://registration.prometheanworld.com/


 

Бърза регистрация 
 

А ако вече имате цялата нужна информация в табличен вид в документ на своя компютър, можете 

да изберете „Single Account Upload” и да изтеглите Шаблон за Качване (Upload Template). Нужно е 

да последвате инструкциите, посочени на екрана и след това да качите файла. 

 

 

 

Превод на изображението: 

За да регистрирате своите продукти по-бързо, можете да качите CSV файл, съдържаш всички 

продукти, които имат нужда от регистрация. 

1. Първо изтеглете CSV шаблона. 

2. Въведете нужната информация в съответните полета. Имайте предвид, че форматът на 

датата е следният – ММ/ДД/ГГГГ. 

3. Запазете файла на своя компютър. 

4. Селектирайте файла, като изберете „Choose File” от полето по-долу. 

5. Натиснете “Upload”, за да качите продуктовия файл и проследете инструкциите нататък. 

 

  



 

Ръководството за Регистрационния Портал може да ви даде по-подробни насоки. Основните 

особености на гаранционните условия можете да откриете на нашия сайт, а по-подробна 

информация можете да откриете чрез официалния сайт на Promethean: 

• ActivCare Гаранция 

• Гаранционни Условия 

• Гаранционна Матрица 

Ако вече сте регистрирали своя продукт през Регистрационния Портал, можете да проверите 

оставащата му гаранция като използвате Търсене по Продукт. 

 

Ако имате въпроси, не се притеснявайте да се свържете с нас чрез формата на тази страница. 

https://support.prometheanworld.com/download/45614
https://support.prometheanworld.com/warranty-activcare/
https://support.prometheanworld.com/download/45816
https://support.prometheanworld.com/warranty-at-a-glance-matrix
http://registration.prometheanworld.com/Home/Search
https://interactive.sanpro.bg/contacts/

