MONTAŻ PIECA RETIGO

LISTA CZYNNOŚCI PRZEPROWADZONYCH PODCZAS MONTAŻU
PIECA RETIGO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS

Adres:........................................

NR ZLECENIA .........

Ul. ..............................................
...................................................

Model urządzenia ..........................

Nr seryjny ..........................

CZYNNOŚCI SERWISOWE
Wypełnienie i podbicie książki serwisowej oraz karty gwarancyjnej
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

TAK

NIE

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 wilgotności ****
Kontrola szczelności układu gazowego***
Kontrola szczelności przyłącza gazu (przewód gazowy)***
Kontrola szczelności palnika gazowego***
Kontrola układu zapalania (elektrody: zapalająca, jonizująca )***

Przeprowadzenie analizy spalin wraz z wydrukiem***
Uruchomienie i kontrola pracy uzdatniacza wody
Uzupełnienie pojemnika solą tabletkową
Pomiar twardości wody ilość stopni niemieckich
Rejestracja urządzenia po montażu wraz z dokumentacją
zdjęciowa na stronie www.rmgastro.pl w zakładce serwis
Szkolenie obsługi
Obsługa panela dotykowego
Kalibracja ekranu dotykowego
Omówienie podstawowych programów ( pieczenie, kombi, para)
Omówienie zasad mycia automatycznego
Przekazanie wypełnionej książki serwisowi klientowi
Regeneracja uzdatniacza wody
Uzupełnienie pojemnika solą tabletkową

* obowiązuje w piecach wyposażonych w automatyczne mycie
** obowiązuje w piecach wyposażonych w bojler
*** obowiązuje w piecach gazowych
**** obowiązuje w piecach VISION BLUE

Zużyte części podczas montażu pieca
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
4................................................................................................................................
5................................................................................................................................
6................................................................................................................................

Montaż okapu
Przyścienny
Kondensacyjny
Powieszenie okapu
Podłączenie elektryczne
Konfiguracja okapu z elektroniką pieca *
Sprawdzenie działania
*obowiązuje w okapach kondensacyjnych VENT

TAK NIE

Zużyte części podczas montażu okapu:
1............................................................................................
2............................................................................................
3............................................................................................
4............................................................................................

Osoby przeszkolone czytelnie imię i nazwisko, podpis osoby przeszkolonej:

1.................................................................................................
2.................................................................................................
3.................................................................................................

Uwagi serwisu:

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

RM Gastro Polska Sp. z o.o. - NIP: 873-28-77-942, prokurent: David Riedel

telefon: +48 33 854 73 26

Nr KRS 0000025898 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

fax:

Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł

e-mail: info@rmgastro.pl

Siedziba: ul. Sportowa 15a, 43-450 Ustroń, Polska

web:

+48 33 854 70 52

www.rmgastro.pl
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Data zgłoszenia:

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

Pieczątka i podpis serwisanta

www.rmgastro.com

Data wykonania montażu:

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

Pieczątka i podpis klienta
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