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1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
Zátky 5912-91004 jsou určeny pro zaslepení dutin zásuvek 230 V AC bez 
clonek. Zasunutím záslepky do dutiny zásuvky se vyloučí možnost nežádou-
cího náhodného zasunutí elektricky vodivých předmětů do elektrovodných 
částí zásuvky, například dětmi.  
Není dovoleno užívat zátky jinak, než je určeno, nebo na jiná vyšší napětí, než 
je předepsáno. 
 
2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
Zátky jsou určeny pro zásuvky o jmenovitém napětí 250 V AC. 
Krytí: IP 40 
Jmenovitá nejvyšší teplota prostředí: 40°C 
 
3. POPIS FUNKCE 
Zátka se zasune do zásuvky tak, aby plastové výstupky (kolíky) na jejím víčku 
zapadly do dutinek zásuvky, přičemž kolík zásuvky projde otvorem ve víčku 
zátky. Zátka se v případě potřeby vyjímá z dutiny zásuvky pomocí klíčku 
5910-91011. 
 
4. BEZPEČNOST 
Zátky není dovoleno libovolně opravovat nebo upravovat. 
Dojde-li k poškození výrobku, nesmí být již výrobek nadále používán!  
 
5. ZÁRUKA 
Bezpečná funkce zátky je garantována pouze pokud je správně aplikována 
a jsou-li dodržovány zásady uvedené v kapitole 4. BEZPEČNOST. 
 
6. ÚDRŽBA PŘÍSTROJŮ 
Údržba zátky není nutná.  
Zátku je možné otřít jemnou prachovkou nebo mírně vlhkou utěrkou navlhče-
nou slabým mýdlovým roztokem a poté suchou prachovkou.  
Nepoužívejte agresivní chemické látky (benzin, aceton apod.).  
 
7. LIKVIDACE 
Informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků 
(viz § 10 odst. 3 zákona o odpadech): 
Zátka je zařazena jako plastový odpad pod katalogovým číslem 070213 kate-
gorie "ostatní odpad". Spotřebitel tento odpad odkládá do nádob na tříděný 
komunální odpad (k materiálovému využití) – plasty. 
Zpětný odběr obalů od konečného spotřebitele má společnost ABB s.r.o. za-
jištěn smlouvou s firmou EKOKOM a.s. pod klientským číslem EK-F00990002. 
 
8. INFORMACE O VÝROBCÍCH 
Další informace o výrobcích společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga jsou do-
stupné na internetovém portálu www.abb.cz/elektropraga a v tištěném Kata-
logu domovního elektroinstalačního materiálu vydávaném touto společností.  
 


