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ZÁRUČNÝ LIST
na výrobok ……………………...................
Dátum výroby………………….

CZ

Pečiatka TK ............................

A. POUŽITÍ

Výrobné číslo…………………..
Dátum predaja

Síťové napáječe 4 FP 672 37 - 41, 46,49 jsou určené k napájení obvodů domácí
dorozumívací techniky.

Pečiatka a podpis predajcu:

…………………
1. Výrobok bol pred odoslaním z výrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskúšaný a výrobca
zodpovedá za jeho parametre stanovené platnými normami a návodom na jeho obsluhu za
predpokladu, že bude inštalovaný, používaný a obsluhovaný podľa pokynov uvedených
v návode na jeho obsluhu. Na správnu činnosť zariadenia poskytuje predajca užívateľovi
záruku podľa platných právnych úprav.
2. Výrobok bude prijatý k záručnej oprave len po predložení riadne vyplneného záručného listu
a dokladu o zakupení výrobku. Bez vyznačeného dátumu predaja, pečiatky a podpisu predajcu
je záručný list neplatný. Dodatočne zaslaný záručný list nebude akceptovaný.
3. V záručnej lehote predajca alebo ním poverená servisná organizácia bezplatne odstráni všetky
chyby výrobku s výnimkou chýb podľa bodu 5.
4. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, t.j. od dátumu
prijatia k záručnej oprave po dobu odoslania opraveného výrobku užívateľovi.
5. Užívateľ stráca nárok na záručnú opravu, ak zistené chyby boli zapríčinené :
- nesprávnou obsluhou, ktorá je v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu;
- používaním zariadenia v nevhodnom prostredí, ako i mechanickým poškodením a ďalším
poškodením vinou užívateľa alebo treťou osobou pri užívaní resp. prevádzke výrobku;
- uskutočnením akýchkoľvek zmien v záručnom liste, stratou záručného listu, porušením
plomby, poškodením zariadenia neodvratnou udalosťou ( požiar, voda, blesk a pod. ) alebo
vykonaním svojvoľných zmien v konštrukcii výrobku.
6.K reklamácii (resp. výmene nefunkčného výrobku) je nutné predložiť výrobok v pôvodnom
balení a s kompletným príslušenstvom. Z hygienických dôvodov sa na opravu prijímajú iba čisté
výrobky.
7. Pre záruku platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka.
8. Záručný list je súčasťou výrobku, preto si ho uživateľ ponechá a starostlivo uschová.
Zápisy záručných opráv :
Dátum demontáže Dátum prijatia
servis. technika
k oprave

Dátum
opravy

Dátum vrátenia
užívateľovi

Podpis

SN 4 FP 672 37 - zdroj výstupního napětí 5V∼/1A a 8V∼/1A. Může se využivat
jako zvonkový transformátor.
SN 4 FP 672 38 - zdroj výstupního napětí 8V=/200mA a 8V∼/1A.Funkčně
nahrazuje síťový napáječ 4 FP 672 17 typu SN 85.
SN 4 FP 672 39 - zdroj výstupního napětí 8V=/200mA a 8V∼/1A,má dvojtónový
generátor vyzvánění. Funkčně nahrazuje SN 4 FP 672 18 typu SN 85.
SN 4 FP 762 40 - shodný s napáječem 4 FP 672 39 s tím rozdílem, že má
melodický generátor vyzvánění.
SN 4 FP 672 41 - zdroj výstupního napětí 8V=/200mA a 8V∼/1A,má dva
generátory vyzvánění s rozlišnými tóny a překlápěcí obvod napětí 8V=.
SN 4 FP 672 46 - zdroj výstupního napětí 2x8V∼/1A. Využívá se v zapojeních
domácího videosystému.
SN 4 FP 672 49 - zdroj výstupního napětí 8V∼/0,7A , 24V=/0,5A. Využívá se v
zapojeních videosystému pro vice účastníků (tzv. adresního videosystému).

B. ZAPOJENÍ
V prípade potreby je možné kontaktovať výrobcu.
Výrobca:
TESLA STROPKOV a.s.
ORK - Reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 00421 54 742 2494-8

C. MONTÁŽ

Upozornenie pre naloženie s obalom a dožitým výrobkom.
Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštneho alebo
nebezpečného odpadu. V záujme ochrany životného prostredia doporučujeme
obal z výrobku odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu a dožitý výrobok
odovzdať určeným zberným surovinám.
Škatule
Bal. papier

Jednotlivé síťové napáječe se zapojují k domácímu dorozumívacímu zařízení
podle příslušných návodů přibaloványch k jednotlivým systémum.

PE vrecka
PE fólie

Upozornění:
Síťové napáječe na rozvod síťového napěti 230 V∼ mohou zapájet jen
osoby spůsobilé podle čl. 6 vyhlášky č. 50/78 Sb. !
Síťový napáječ je určený pro montáž v prostředí s rozsahem teplot -10°C až
+ 40°C při relat. vlhkosti vzduchu max. 80% a je konstruovaný na pevný
přívod síťového napájení, které je jistěné vhodným jistícim prvkem ( jistič,
pojistka ).
Na stěnu resp. do rozvodové skříně upevníme držák 4 FA 635 59 ( součást
zařízení ) podle obr. 1.
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Obr.1
Pred montážou dáme dole bočný pomocný kryt napájača po odskrutkovaní dvoch
skrutiek umiestnených pri okraji čelnej plochy.Na držiak zavesíme napájač o
bočné výstupky umiestnené pri okrajoch pozdlžného vybrania v spodnej časti
základnej dosky, pričom vysunieme pružne uloženú západku skrutkovačom v
predlisovanom mieste vyznačeným smerom. Po zavesení napájača má západka
zaistiť jeho pracovnú polohu ako je znázornené na obr. 2.
Zavesenie je vtedy správne, ak aretačné výstupky držiaka nedovoľujú
horizontálny posuv napájača po držiaku 4 FA 635 59
Před montáží sundáme boční pomocný kryt napáječe po odšroubování šroubů
umístěných na okraji přední plochy.Na držák zavěsíme napáječ za boční výstupky
umístěné při okraji ve spodní části základní desky, přičemž vysuneme pružně
uloženou západku šroubovákem v předlisovaném místě vyznačeným směrem. Po
zavěšení napáječe má západka zajistit jeho pracovní polohu jako je znázorněno
na obr. 2.
Zavěšení je správné tehdy, když aretační výstupky držáku nedovolují horizontální
posuv napáječe po držáku 4 FA 635 59

Obr.3
Sekundárne poistky FU2, FU3 vymieňame tak, že najskôr vysunieme ochranné
krytky, pod ktorými sú umiestnené.
Tieto ochranné krytky sú zároveň nosičmi rezervných poistiek.
Sieťovú poistku vyberieme prostredníctvom skrutkovača, ktorý zasunieme do
drážky púzdra a otáčame proti smeru hod. ručičiek.
Rezervnú sieťovú poistku FU1 vyberieme vysunutím kruhovej krytky cez bočnú
drážku a nasledne poistku.
Sekundární pojistky FU 2, FU3 vyměníme tak, že nejdříve vysuneme ochranné
krytky, pod kterými jsou umístěné.
Tyto ochranné krytky jsou zároveň nosiči rezervních pojistek.
Síťovou pojistku vyndáme pomocí šroubováku, který zasuneme do drážky
pouzdra a otáčíme jím proti směru hod. ručiček.
Rezervní síťovou pojistku FU 1 vyndáme vysunutím kruhové krytky přes boční
drážku a následně vyndáme pojistku.

Obr.2

1
na výrobek ……………………...................

SK
A. POUŽITIE

Datum výroby………………….

Razítko TK ............................

Výrobní číslo…………………..

Sieťové napájače 4 FP 672 37 - 41, 46 ,49 sú určené na napájanie obvodov
domácej dorozumievacej techniky.
SN 4 FP 672 37 - zdroj výstupného napätia 5V∼/1A a 8V∼/1A. Môže sa využivať
ako zvonkový transformátor.
SN 4 FP 672 38 - zdroj výstupného napätia 8V=/200mA a 8V∼/1A.Funkčne
nahrádza sieťový napájač 4 FP 672 17 typu SN 85.
SN 4 FP 672 39 - zdroj výstupného napätia 8V=/200mA a 8V∼/1A , má dvojtónový
generátor vyzváňania. Funkčne nahrádza SN 4 FP 672 18 typu SN 85.
SN 4 FP 762 40 - zhodný s napájačom 4 FP 672 39 s tým rozdielom, že má
melodický generátor vyzváňania.
SN 4 FP 672 41 - zdroj výstupného napätia 8V=/200mA a 8V∼/1A,má dva
generátory vyzváňania s rozlišnými tónmi a preklápací obvod napätia 8V=.
SN 4 FP 672 46 - zdroj výstupného napätia 2x8V∼/1A. Využíva sa v zapojeniach
domáceho videosystému.
SN 4 FP 672 49 - zdroj výstupného napätia 8V∼/0,7A , 24V=/0,5A. Využíva sa v
zapojeniach videosystému pre viac účastníkov (tzv. adresný videosystém).

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje:
…………………

1.Výrobek byl před odesláním z výrobního podniku TESLA Stropkov a.s. odzkoušen a výrobce
odpovídá za jeho parametry stanovené platnými normami a návodem na jeho obsluhu za
předpokladu, že bude instalován, používán a obsluhován podle pokyn ů uvedených v návodě na
jeho obsluhu. Na správnou činnost zařízení poskytuje prodejce uživateli záruku podle platné
právní úpravy.
2.Zboží bude přijato k záruční opravě výhradně po předložení řádně vyplněného záručního listu
a dokladu o zakoupení výrobku. Bez vyznačeného data prodeje a podpisu a razítka prodejce je
záruční list neplatný. Na dodatečně zaslaný záruční list nebude brán zřetel.
3.V záruční lhůtě prodejce nebo jím pověřená servisní organizace bezplatně odstraní všechny
vady výrobku s výjimkou vad dle bodu 5.
4. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zařízení v záruční opravě, tj. od data přijetí
k záruční opravě po dobu odeslání opraveného výrobku zpět uživateli.
5. Uživatel ztrácí nárok na záruční opravu, pokud zjištěné vady byly způsobeny :
- nesprávnou obsluhou, která je v rozporu s pokyny, uvedenými v návodě na obsluhu;
- používáním zařízení v nevhodném prostředí, jakož i mechanickým poškozením či jiným
poškozením vinou uživatele nebo třetí osobou při užívání resp. provozu výrobku;
- uskutečněním jakýchkoli změn v záručním listě, ztrátou záručního listu, porušením plomby,
poškozením zařízení neodvratnou událostí ( požár, voda, blesk a pod. ) nebo vykonáním
svévolných změn v konstrukci výrobku.
6.Pro reklamaci (resp. výměnu nefunkčního výrobku) je nutné předložit výrobek v původním
balení a s veškerým příslušenstvím. Z hygienických důvodů se k opravě přijímají jen čisté
výrobky.
7. Pro záruku platí ustanovení ve smyslu občanského zákoníku.
8. Záruční list je součástí výrobku, proto si ho uživatel ponechá a pečlivě uschová.
Zápisy záručních oprav :
Datum demontáže
servis. technika

Datum přijetí
k opravě

Datum
opravy

Datum vrácení
uživateli

Podpis

B. ZAPOJENIE
Jednotlivé sieťové napájače sa zapájajú k domácemu dorozumievaciemu
zariadeniu podľa príslušných návodov, pribaľovaných k jednotlivým systémom.
C. MONTÁŽ
Upozornenie:
Sieťové napájače na rozvod sieťového napätia 230 V∼ môžu zapájať iba
osoby spôsobilé podľa § 21. vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. !
Sieťový napájač je určený pre montáž v prostredí s rozsahom teplôt -10°C až
+ 40°C pri relat. vlhkosti vzduchu max. 80% a je konštruovaný na pevný prívod
sieťového napájania, ktoré je istené vhodným istiacim prvkom ( istič, poistka ).
Na stenu alebo do rozvodnej skrine upevníme držiak 4 FA 635 59 ( súčasť
zariadenia ) podľa obr. 1.

V případě potřeby je možné kontaktovat výrobce nebo dovozce.
Výrobce:
Dovozce:
TESLA STROPKOV a.s.
TESLA STROPKOV -ČECHY a.s.
ORK - Reklamačné oddelenie
Syrovátkačp. 140
091 12 STROPKOV
503 25 Dob
řenice
tel.: 00421 (0)54 742 2494-8
tel.: 00420 (0)49 5800519

Upozornění na spůsob naložení s obalem a dožitým výrobkem.
Při výrobě výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem zvláštního nebo nebezpečného
odpadu. V zaujmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal z výrobku odevzdat do příslušné
sběrny na recyklaci a dožitý výrobek odevzdat určeným sběrným surovinám.
Krabice
Bal. papír

PE sáčky
PE fólie

