
 

Návod na obsluhu 
Dorozumievací systém s kódovou voľbou KARAT 2 BUS sa skladá z týchto základných modulov: 
Dorozumívací systém s kódovou volbou KARAT 2 BUS se skládá z těchto základních modulů: 

 Názov/Název Výkresové číslo Popis 
  Modul elektrického vrátnika EV0 KARAT 2 BUS 

Modul elektrického vrátného EV0 KARAT 2 BUS 
4 FN 230 97.1, .2, .5 1 tlačidlo podsvitu + zámok 

1 tlačítko podsvitu + zámek 

 Modul tlačidiel TM13 KARAT 2 BUS 
Modul tlačítek TM13 KARAT 2 BUS 

4 FN 230 91.1, .2, .5 13 tlačidiel 
13 tlačítek 

 Modul tlačidiel TM13 KARAT 2 BUS s podsvitom 
Modul tlačítek TM13 KARAT 2 BUS s podsvitem 

4 FN 230 91.1/P, .2, .5 13 tlačidiel 
13 tlačítek 

 Modul tlačidiel TM13+Z KARAT 2 BUS 
Modul tlačítek TM13+Z KARAT 2 BUS  4 FN 230 99.1, .2, .5 

13 tlačidiel + zámok 
13 tlačítek + zámek 

 Modul tlačidiel TM13+Z KARAT 2 BUS s podsvitom 
Modul tlačítek TM13+Z KARAT 2 BUS s podsvitem 

4 FN 230 99.1/P, .2/P, 
.5/P 

13 tlačidiel + zámok 
13 tlačítek + zámek 

 Modul popisný KARAT 2 BUS 
Modul popisní KARAT 2 BUS 

4 FN 230 92.1, .2, .5 modul popisný podsvetlený 
modul popisní podsvětlený 

Podrobný popis montáže, zapojenia a obsluhy pre systém KARAT 2 BUS s kódovou voľbou nájdete v návode pre modul 
elektrického vrátnika EV0 KARAT 2 BUS 4 FN 230 97 (číslo návodu 4 VNF B 345 alebo 4 VNF B 397). 
Podrobní popis montáže, zapojení a obsluhy pro systém KARAT 2 BUS s kódovou volbou najdete v návodu pro modul elektrického 
vrátného EV0 KARAT 2 BUS 4 FN 230 97 (číslo návodu 4 VNF B 345 nebo 4 VNF B 397). 

Dorozumievací systém s priamou voľbou KARAT 2 BUS sa skladá z týchto základných modulov: 
Dorozumívací systém s přímou volbou KARAT 2 BUS se skládá z těchto základních modulů: 

 Názov/Název Výkresové číslo Popis 
  Modul elektrického vrátnika EV2 KARAT 2 BUS 

Modul elektrického vrátného EV2 KARAT 2 BUS 
4 FN 230 98.1, .2, .5 2 tl. voľby, 1 tl. podsvitu + zámok 

2 tl. volby, 1 tl. podsvitu + zámek 

 Modul tlačidiel TT4 KARAT 2 BUS 
Modul tlačítek TT4 KARAT 2 BUS 

4 FN 231 00.1, .2, .5 4 tlačidlá voľby 
4 tlačítka volby 

 Modul tlačidiel TT6 KARAT 2 BUS 
Modul tlačítek TT6 KARAT 2 BUS 

4 FN 231 01.1, .2, .5 6 tlačidiel voľby 
6 tlačítek volby 

 Modul tlačidiel TT7+Z KARAT 2 BUS 
Modul tlačítek TT7+Z KARAT 2 BUS 

4 FN 231 02.1, .2, .5 7 tlačidiel voľby + zámok 
7 tlačítek volby + zámek 

 Modul tlačidiel TT8 KARAT 2 BUS 
Modul tlačítek TT8 KARAT 2 BUS 

4 FN 231 03.1, .2, .5 8 tlačidiel voľby 
8 tlačítek volby 

 Modul tlačidiel TT4/F KARAT 2 BUS 
Modul tlačítek TT4/F KARAT 2 BUS 

4 FN 231 03.1/F, .2, .5 4 tlačidlá voľby vpravo 
4 tlačítka volby vpravo 

 Modul tlačidiel TT4/F+Z KARAT 2 BUS 
Modul tlačítek TT4/F+Z KARAT 2 BUS 

4 FN 231 02.1/F, .2, .5 
4 tlačidlá voľby vpravo+ zámok 
4 tlačítka volby vpravo + zámek 

Podrobný popis montáže, zapojenia a obsluhy pre systém KARAT 2 BUS s priamou voľbou nájdete v návode pre modul elektrického 
vrátnika EV2 KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 (číslo návodu 4 VNF B 346 alebo 4 VNF B 397). 
Podrobní popis montáže, zapojení a obsluhy pro systém KARAT 2 BUS s přímou volbou najdete v návodu pro modul elektrického 
vrátného EV2 KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 (číslo návodu 4 VNF B 346 nebo 4 VNF B 397). 

Poznámka: Doplnkové číslo za číslom dielu označuje farebné vyhotovenie (1 - antika medená, 2 - antika strieborná, 5 - nerez). 
Poznámka: Doplňkové číslo za číslem dílu označuje barevné vyhotovení (1 - antika měděná, 2 - antika stříbrná, 3 - nerez). 

Upozornenie pre naloženie s obalom a dožitým výrobkom/Upozornění pro naložení s obalem a dožitým výrobkem 
V záujme ochrany životného prostredia odporúčame obal z výrobku odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu. 
V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal z výrobku odevzdat do příslušné sběrny na recyklaci. 

 
 

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované 
spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to určené 
pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo 
zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate 
k opätovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním  pomôžete zachovať prírodné zdroje 

a prispejete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. 
Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti elektrozařízení nesmí být likvidováno společně 
s nevytříděným komunálním odpadem. Za účelem správného zhodnocování je odevzdejte na místo určené pro sběr elektroodpadu. 
Další podrobnosti si vyžádejte od místního obecního úřadu, nejbližšího sběrného místa nebo zaměstnance prodejny, kde jste 
výrobek zakoupili. Správným nakládáním s elektrozařízením po uplynutí doby životnosti přispíváte k opětovnému použití 
a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto konáním pomůžete zachovat přírodní zdroje a přispějete k prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. 
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Škatule/Krabice  
Bal. papier/Bal. papír 

PE vrecka/sáčky  
PE fólie/fólie 

 



 
 

 
 
 
 

Z Á R U Č N Ý   L I S T 
 

Výrobok pred odoslaním od výrobcu bol preskúšaný, no napriek tomu sa môžu vyskytnúť poruchy 
spôsobené chybou materiálu, alebo iným zavinením v procese výroby. V prípade, že chyby budú takéhoto 
charakteru, výrobok opravíme na vlastné náklady za predpokladu, že budú dodržané následovné 
podmienky: 
1. Reklamácia bude uplatnená  v záručnej dobe  
2. Výrobok bol správne namontovaný a zapojený v súlade s návodom pre montáž tohoto zariadenia. 
3. Výrobok nebol poškodený nedbalým používaním. 
4. K reklamácii bude predložený výrobok kompletný, čistý a so záručným listom opatreným pečiatkou 

predajne s čitateľným dátumom predaja. 
Pre záruky platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka. 
Bez dátumu predaja a pečiatky predajne je záručný list neplatný a oprava nebude uskutočnená v rámci 
záruky. Ani dodatočné zaslanie záručného listu neberieme do úvahy. K výrobku je potrebné pripojiť aj 
písomný dôvod reklamácie. 

Záručné a pozáručné opravy vykonáva: 

V SR:  TESLA STROPKOV, a.s., ORK – reklamačné oddelenie 
 091 12 STROPKOV 
 tel.: 054/3003233 
  

servis@tesla.sk 
www.tesla.sk 

V ČR: TESLA STROPKOV – ČECHY, a.s. 
 503 25 Dobřenice 
 tel.: 495 800 519 
 fax: 495 451 239 
 servis@teslastropkov.cz 
 www.teslastropkov.cz 

Typ výrobku  

Dátum a podpis TK 
 

Dátum predaja 
Podpis a pečiatka 

 

Dátum reklamácie 
   

Dátum prijatia 
do opravy 

   

Dátum opravy  
a podpis opravára 

   

Opravený výrobok 
prevzal dňa, podpis 

   

 


