
 

 

MONTAŻ PIECA RETIGO 
 

LISTA CZYNNOŚCI PRZEPROWADZONYCH PODCZAS 
MONTAŻU PIECA RETIGO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS  

 
Adres:.........................................                             NR ZLECENIA .........  
Ul. .............................................. 
................................................... 
 
Model urządzenia ..........................          Nr seryjny .......................... 
 

CZYNNOŚCI SERWISOWE  TAK NIE 

Wypełnienie książki serwisowej po montażu   
Kontrola umiejscowienia urządzenia zgodnie z dokumentacją    

Kontrola wypoziomowania   

Podłączenie wody - kontrola szczelności wody   
Podłączenie elektryczne – przewód + wtyczka wg dokumentacji   

Podłączenie  odpływu -kontrola szczelności odpływu    
Kontrola działania wentylacji pieca   

Kontrola uszczelki drzwi – regulacja docisku   

Kontrola oświetlenia    
Kontrola elementów grzejnych (komora - bojler)   

Kontrola czujników temperatury   
Kontrola pracy pompy (mycia i odpływu)   

Kontrola styczników   
Diagnostyka elektroniki   

Ustawienie języka polskiego   

Kontrola układu automatycznego mycia*   
Kontrola odprowadzenia pary**   

Kontrola ustawienia programu   
Kontrola układu sterowania   

Kalibracja czujnika wilgotnosci ****   
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***   

Uruchomienie i kontrola pracy uzdatniacza wody   
Uzupełnienie pojemnika solą tabletkową   

Pomiar twardosci wody ilość stopni niemieckich   
Wykonać dokumentacje zdjęciową z montażu i przesłać na adres 
andrzej.jarczyk@rmgastro.pl 

  

Szkolenie obsługi   

Obsługa panela dotykowego   

Kalibracja ekranu dotykowego   
Omówienie podstawowych programów ( pieczenie, kombi, para)   

Omówienie zasad mycia autoamtycznego    
Przekazanie wypełnionej książki serwisowj klientowi   

Regeneracja uzdatniacza wody   

Uzupełnienie pojemnika solą tabletkową   
 
*    obowiązuje w piecach wyposażonych w automatyczne mycie 
**  obowiązuje w piecach wypozażonych  w  bojler 
*** obowiązuje w piecach gazowych 
**** obowiązuje w picach VISION BLU 
 
Zużyte części podczas montażu pieca: 

1............................................................................................
2............................................................................................
3............................................................................................
4............................................................................................
5........................................................................................... 
6............................................................................................ 
 
 
 
Montaż okapu TAK NIE 

Przyścienny   
Kondensacyjny    

Powieszenie okapu   
Podłączenie elektryczne   

Konfiguracja okapu z elektroniką pieca *   

Sprawdzenie działania   



 
*    obowiązuje w okapach kondensacyjnych VENT 
 

 
Zużyte części podczas montażu okapu: 

1............................................................................................ 
2............................................................................................ 
3............................................................................................ 
4............................................................................................ 
 
Osoby przeszkolone czytelnie imię i nazwisko, podpis osoby przeszkolonej: 

 
1.................................................................................................
2.................................................................................................
3................................................................................................. 
 
 
Uwagi serwisu: 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................  
 
W CELU ZAREJESTROWANIA GWARANCJI PIECA NALEŻY PRZESŁAĆ WYPEŁNIONY PROTOKÓŁ 
INSTALACJI URZĄDZENIA NA PONIŻSZY ADRES: RM GASTRO Polska Sp. z o.o. ul. Sportowa 15a 43-450 
Ustroń e-mail: serwis@rmgastro.pl fax: +48 33 854 70 52 tel. serwis: +48 697 689 513 JEŚLI 
PROTOKÓŁ NIE ZOSTANIE WYSŁANY, GWARANCJA JEST NIEWAŻNA! 
 
Data zgłoszenia:                                                          Data wykonania montażu: 
 
...................................                                                   ................................... 
 
Pieczątka i podpis serwisanta                                  Pieczątka i podpis klienta               
 
 


