
   

 
 

Zapichovací zahradní dvojzásuvka                       
s časovačem 
 
 
 
Obj. č.: 55 41 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zapichovací zahradní dvojzásuvky s časovačem. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Účel použití 
 

Výrobek je vybaven 2 zásuvkami, které lze zapínat a vypínat pomocí mechanického časovače. 
Umožňuje to připojení 2 elektrických spotřebičů, jako např. filtru a čerpadla v jezírku, fontán, 
zahradních světel, atd., které lze kdykoliv zapnout a vypnout. Nejkratší doba sepnutí mechanického 
časovače je 15 minut. Zásuvky je možné aktivovat i trvale. Celková spotřeba všech připojených 
spotřebičů nesmí přesáhnout 3 500 W. 

 
 
Uvedení do provozu 
 

1. Zapojte zástrčku napájecího kabelu časovače do vhodné zásuvky elektrického proudu (230 V). 
Poté připojte k zásuvkám vypnuté spotřebiče, které chcete zapínat časovačem. 

2. V závislosti na požadované funkci časování, stiskněte dolů zoubky stupnice. Každý dílek stupnice 
představuje 15 minut.   

3. Otočte vnějším kroužkem časovače ve směru šipky doprava a nastavte požadovaný čas, kdy se 
mají připojena zařízení zapnout. 

4. Červeným tlačítkem časovače se může nastavit buď doba trvání (I), nebo požadovaný čas zapnutí 
(symbol hodin).  

 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zahradní 
zásuvky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům.  
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. Nikdy se nedotýkejte poškozeného napájecího kabelu.  
Nejdříve vypněte proud v zásuvce, do které je kabel připojený (tj. vypněte příslušný jistič,  
nebo odšroubujte příslušnou pojistku), aby byla zásuvka zcela odpojena od proudu.   
Poté opatrně vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte výrobek,  
který má poškozený napájecí kabel. 

 
 
 

 
 
K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky  
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly 
poškodit povrch a pouzdro zásuvky.  

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

Technické údaje 
 

Provozní napětí: 230 V AC, 50 Hz 
Připojen zátěž (proud): Max. 3500 W (16 A) 
Ochrana: IP44 
Typ kabelu: H07RN-F 3G 1,5 mm2 

Nejkratší spínací čas: 15 min. 
Provozní podmínky: Teplota: -25 ºC až +55 ºC 
Délka kabelu: 2 m 
 
 

Záruka 
 

Na zapichovací zahradní dvojzásuvku s časovačem poskytujeme záruku 24 měsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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