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1. Důležitá upozornění 

Prodlužovaní přívody 5546N jsou přívody pracující s napětím  230 V AC, tj. 
napětím životu nebezpečným.  
 
Přístroje smí připojovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou 
kvalifikací. 
 

Není dovoleno užívat přístroje jinak, než je určeno, nebo na jiná vyšší napětí, 
než je předepsáno. 

Je zakázáno používat elektroinstalační přístroje tam, kde by mohlo dojít při 
užívání k jejich zaplavení, zastříkání vodou nebo kde by vlivem nadměrné 
prašnosti byla snížena jejich funkčnost a bezpečnost. 
 
 
 
                          

2. Používání přístrojů 

Přívod prodlužovaní s vidlicí, se zásuvkou pohyblivou čtyřnásobnou 5546N  
je přívod určený k připojování elektrických spotřebičů do celkového příkonu 
3600 W. Jmenovité napětí je 250 V AC s možností připojení více spotřebičů 
při maximálním celkovém odebíraném proudu 16 A. Zásuvky mají základní 
krytí IP 20 a hodí se tedy pouze pro použití v normálním prostředí.                         
                 
 
                                            
 

5. Údržba přístrojů 

Údržba mechanických a elektrických částí přístrojů není nutná. Jakékoliv 
úpravy, které by porušily funkčnost a bezpečnost přístrojů, jsou zakázány. 
 
Údržbu a případné opravy pohyblivých přívodů smí provádět pouze oso-
ba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, proto v případě poruchy 
vždy kontaktujte odbornou firmu. 
 
Kryty otírejte jemnou prachovkou. Znečistěné kryty lze umýt mírně vlhkou 
utěrkou navlhčenou slabým mýdlovým roztokem a poté suchou prachovkou. 
Kryty přístrojů nikdy neotírejte ani neumývejte drsnými čisticími utěrkami ani 
přípravky, které obsahují ostré pevné části. Nepoužívejte agresivní chemické 
látky (benzin, aceton apod.).  
 
 

6. Informace o výrobcích 

Další informace o výrobcích společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga jsou do-
stupné na internetovém portálu www.abb-epj.cz a v tištěném Katalogu do-
movního elektroinstalačního materiálu vydávaném touto společností.  
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