
 

 
 

PRZEGLĄDY PIECY RETIGO 
 
LISTA CZYNNOŚCI PRZEPROWADZONYCH PODCZAS 
PRZEGLĄDU ROCZNEGO PIECY RETIGO 
 
Adres:.........................................                             NR ZLECENIA .........  
Ul. .............................................. 
................................................... 
 
Model urządzenia ..........................          Nr seryjny .......................... 
 
 
 
CZYNNOŚCI SERWISOWE TAK NIE 
Kontrola umiejscowienia urządzenia zgodnie z dokumentacją    
Kontrola wypoziomowania   
Kontrola obiegu wody   
Kontrola odpływu   
Kontrola działania wentylacji pieca   
Kontrola uszczelki drzwi   
Kontrola oświetlenia (wymiana uszczelki)   
Kontrola elementów grzejnych (komora - bojler)   
Kontrola czujników temperatury   
Kontrola pracy pompy (mycia i odpływu)   
Kontrola styczników   
Diagnostyka elektroniki   
Wymiana uszczelki odpływu   
Czyszczenie filtra powietrza   
Wgranie aktualnego programu software   
Kalibracja ekranu dotykowego   
Kontrola spisu błędów   
Kontrola ustawienia programu   
Kontrola układu sterowania   
Odkamienianie komory pieca   
Kontrola układu automatycznego mycia*   
Kontrola odprowadzenia pary**   



Kontrola poziomu zakamienienia i szczelności bojlera**   
Odkamienienie bojlera **   
Kontrola czujnika poziomu wody w bojlerze**   
Kontrola szczelnosci układu gazowego***   
Kontrola szczelności przyłącza gazu ( przewód gazowy)***   
Kontrola szczelności palnika gazowego***   
Kontrola układu zapalania ( elektrody zapalajaca, jonizujaca )***   
Kontrola działania dmuchawy***   
Przeprowadzenie analizy spalin wraz z wydrukiem***   
Kontrola pracy uzdatniacza wody   
Regeneracja uzdatniacza wody   
Uzupełnienie pojemnika solą tabletkową   
Pomiar twardosci wody ilość stopni niemieckich   

 
*    obowiązuje w piecach wyposażonych w automatyczne mycie 
**  obowiązuje w piecach wypozażonych  w  bojler 
*** obowiązuje w piecach gazowych 
 
Wymienione części podczas przeglądu podlegające gwarncji: 
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
 
 
Wymienione części podczas przeglądu niepodlegające gwarncji: 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 



Uwagi serwisu: 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................  
 
 
Wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z procedurą zawartą w książce 
serwisowej. Podczas przeglądu są potwierdzane przez technika w 
odpowiednich rubrykach w rozdziale „DLA SERWISU“. 
Przeglądy techniczne przedłużające ochronę gwarancyjną urządzenia na okres 
24 miesięcy od daty montażu urzadzenia wykonuje na zlecenie użytkownika: 
- RM GASTRO POLSKA Sp. zo.o. 
lub 
- autoryzowany partner serwisowy (mający podpisaną aktualną umowę 
serwisową i nadany specjalny nr autoryzacji) wskazany przez RM GASTRO 
POLSKA Sp. z o.o. 
Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za zlecenie, wykonanie i kontrolę 
przeglądu technicznego jest: 
- kierownik działu serwisu RM GASTRO POLSKA Sp. z o.o. 
Andrzej Jarczyk (+48 697 689 513; e-mail: andrzej.jarczyk@rmgastro.pl ) 
 
Dodatkowym kosztem podczas przeglądu mogą być części ulegające 
naturalnemu zużyciu (np. żarówki, uszczelki, szyby części wykonane z tworzywa 
itp.). 
Gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych mechanicznie lub 
zakamienionych. 
 
 
Data zgłoszenia:                                                          Data wykonania przeglądu: 
 
...................................                                                   ................................... 
 
Pieczątka i podpis serwisanta                                  Pieczątka i podpis klienta               


