
Lưu ý: Hệ thống bảo hành �iện tử SUNHOUSE �ược kích hoạt qua 
ứng dụng eSUNHOUSE
Để cài �ặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ �iều 
hành Android/ iOS có kết nối Internet.
Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần �ăng kí/ �ăng 
nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng
Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm 
“eSUNHOUSE” và cài �ặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành
Trên màn hình chính, bỏ qua mục “Đăng nhập”, chọn “Kích hoạt 
bảo hành” ở cuối màn hình.
- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế 
�ộ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial                                        
. Sau khi nhập �úng số Serial                   hoặc Quét thành công 
Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn “Xác 
nhận” �ể tiếp tục.
- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.
- Chọn “Kích hoạt” �ể hoàn thành. Sau �ó, màn hình hiện ra thông 
báo “Kích hoạt bảo hành thành công”.

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, �ăng nhập và kích hoạt 
bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ 
có thể truy cập 2 mục là “Kích hoạt” và “Lịch sử kích hoạt”, không 
thể truy cập các mục còn lại.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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