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Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zahradní zásuvky Brennenstuhl. 
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! 

 

Rozsah dodávky 
 

1 x Venkovní dvojzásuvka  
1 x Hrot   
1 x Návod k obsluze 
 

Účel použití  
 

Tato dvojzásuvka vybavená hrotem je určena pro venkovní použití. Není vhodná pro použití  
na staveništích nebo v jiných extrémních podmínkách. Do země ji lze snadno zastrčit jen rukou.  
Jakýkoli jiný způsob použití, než popisuje tento návodu, se považuje za nevhodný a nese sebou 
vážné nebezpečí úrazu a poškození výrobku s možností zásahu elektrickým proudem, vzniku požáru, 
atd. 
 
 

Vysvětlení symbolů 
 
Symbol  Klíčové slovo/význam  Symbol  Klíčové slovo/význam  

 

NEBEZPEČÍ: 
Nedodržením tohoto pokynu se 
výrazně zvyšuje riziko fyzického 
úrazu s možnými smrtelnými 
následky. 

 

DŮLEŽITÉ: 
Zvýrazňuje pokyny, podle kterých by 
se mělo postupovat. 

 

VAROVÁNÍ:  
Nedodržení tohoto pokynu bude mít 
za následek středně vážné riziko 
fyzického poranění.  

POZOR: 
Podrobné vysvětlení. 

 

POZOR: 
Upozorňuje na nižší riziko fyzického 
poranění, materiálních škod nebo 
poškození výrobku.  

RADA: 
Užitečná rada. 

 

Bezpečnostní pokyny 
 

POZOR:  
Aby se zabránilo fyzickému úrazu nebo materiálním škodám, postupujte při použití výrobku 
přesně podle níže  uvedených pokynů. 

 
Provozní podmínky : I když jsou zásuvky chráněné proti vodě a vlhkosti, nejsou vodotěsné a nesmí 
se proto používat ve vodě nebo v blízkosti tekoucí vody. 
 

NEBEZPEČÍ: 
Nedůslednost při dodržování výše uvedeného pokynu může mít za následek smrtelný  úraz 
elektrickým proudem. 

 
Výrobce se zříká odpovědnosti za škody na zdraví nebo na majetku způsobené nevhodným 
používáním výrobku a zejména nedodržením bezpečnostních pokynů a pokynů k obsluze. Na tyto 
typy poškození se nevztahuje záruka. 
 
− Nedávejte dvojzásuvky na místa, kde by mohla být vystavena zdroji tepla, např. na přímé sluneční 

světlo a během provozu ji ničím nezakrývejte. 
− Dvojzásuvka se musí připojovat jen k uzemněné zásuvce s 3 piny. 
− V případě jakéhokoli poškození se dvojzásuvka nesmí používat. Za žádných okolností ji 

nepoužívejte, pokud dojde k poškození izolace kabelu. V takovém případě se 
musí kabel vyměnit za nový kabel stejné specifikace a se zástrčkou, která rovněž 
vyhovuje požadované specifikaci. 

− Musíte dávat pozor, aby dvojzásuvka byla ve svislé poloze a hrot byl zastrčen do 
pevné půdy a dostatečně hluboko.   

− Tato dvojzásuvka se smí používat na místech, kde hrozí možnost hromadění 
vody. Aby se zabránilo možnosti, že části, které jsou pod proudem, přijdou do kontaktu s vodou, 
musí se dvojzásuvka instalovat minimálně 0,5 m od jezírek, potůčků, apod. 

− Předtím než dvojzásuvku přenesete na jiné místo, musíte ji nejdříve odpojit od zdroje proudu  
a odpojit od ní také připojená elektrická zařízení. 

− Pokud se dvojzásuvka uvolní se svislé polohy a spadne, musí se před opětovným použitím 
zkontrolovat, aby se zajistilo, že se do zásuvek nedostala voda. 

− Zásuvky smí rozebírat jen kvalifikovaný elektrotechnik, protože takové zásahy do výrobku 
představují nebezpečí poranění nebo smrtelného úrazu zásahem elektrického proudu. 

− V případě, že dvojzásuvka spadne z určité výšky, musí se zkontrolovat, zda nejeví viditelné 
známky poškození. Před opětovným použitím ji nechte zkontrolovat kvalifikovaným 
elektrotechnikem. 

− Nikdy nenechávejte děti v blízkosti dvojzásuvky bez dohledu, protože děti podceňují potencionální 
nebezpečí pramenící z elektrických zařízení. 



− V případě bouřky odpojte dvojzásuvku okamžitě od zdroje proudu, protože v opačném případě by 
se mohla poškodit. 

− Dejte pozor, aby o napájecí kabel nepředstavoval nebezpečí úrazu a nemohl o něj nikdo 
zakopnout. 

− Dvojzásuvka neobsahuje žádné komponenty, které by vyžadovaly údržbu uživatele. 
− Stupeň ochrany proti vodě je účinný jen v případě, že připojená zástrčka má také stejnou odolnost 

proti vodě (IP 44). 
− Zahradní dvojzásuvka se smí připojovat jen zásuvky, která je chráněná proudovým chráničem 

obvodu s max. spouštěcím proudem 30 mA. 
− V případě, že je potřeba použít prodlužovací kabel, používejte jen kabel, který je určen pro 

venkovní použití a má zástrčku se stupněm krytí IP 44. Sníží se tím nebezpečí zásahu elektrickým 
proudem. 

− Nezapojujte jeden prodlužovací kabel do druhého prodlužovacího kabelu. 
− V případě, že se současně použijí 2, 3, nebo víc zásuvek, dávejte pozor, aby se zajistilo,  

že celkový proud nepřesahuje 16 A. 
 

Popis a ovládací prvky 
 

Níže najdete obrázek, který ukazuje hlavní části výrobku a krátký popis jejich funkcí. 
(zobrazený výrobek: GS 4 DE) 
 

 
 
Číslo  Popis  Funkce  
1 Dvojzásuvka nebo čtyřzásuvka 

se sklopnými kryty 
Zásuvky pro připojení elektrických spotřebičů. 

2 Napájecí kabel Připojení k zdroji proudu. 
3 Zástrčka (IP 44) Pro připojení k uzemněné zásuvce (IP 44) 
4 Hrot Upevnění výrobku do země. 
5 Držadlo Vytažení výrobku ze země. 
 

Instalace a použití 
 

V této části návodu k obsluze podáváme vysvětlení základních funkcí výrobku. 
Přečtěte si ji pozorně, abyste plně porozuměli způsobu použití a mohli výrobek bez problému 
používat. 
 

DŮLEŽITÉ: 
Aby se během provozu zabránilo chybám a možným závadám, dodržujte níže uvedené 
pokyny a především bezpečnostní pokyny. 

 
Pokud se objeví nějaké problémy, přečtěte si níže uvedenou část návodu „Řešení problémů“  
nebo kontaktujte servis. 

Uvedení do povozu 
 

Krok  Popis  
1 Modely GS 2 DE a GS 4 DE se dodávají s odděleným hrotem, který se musí před 

použitím nejdříve našroubovat na zahradní zásuvky. 
2 Hrot pevně zastrčte špičatým koncem do země. 

 

VAROVÁNÍ:  Dodržujte bezpečnostní pokyny, zejména pokyny, které se 
vztahují k umístění výrobku. 

3 Vytáhnutí zásuvek ze země 

 

VAROVÁNÍ: P ředtím než dvojzásuvku vytáhnete ze země, odpojte ji od zdroje 
napájení a vytáhněte ze zásuvek napájecí kabely připojených elektrických 
spotřebičů. 

Pro vytáhnutí dvojzásuvky ze země používejte jen držadlo (5). 
 

Čištění  
 

Před čištěním odpojte napájecí kabel zahradní dvojzásuvky od zdroje proudu. Z důvodů zachování 
elektrické bezpečnosti čistěte výrobek jen suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.  
K čištění nepoužívejte žádné ostré čisticí předměty nebo chemikálie (benzín, rozpouštědla, atd.) ani 
drhnoucí houbičky.  
 

Řešení problémů 
 

Problém  Možná p říčina Doporu čované řešení 
Zásuvky nefungují − Zásuvky nejsou připojené 

k zdroji napájení 
− Zkontrolujte zdroj napájení. 

Zásuvky nefungují − Závada na napájecím kabelu 
nebo jeho zástrčky 

− Problém na interních vodičích 

− Zkontrolujte napájecí kabel 
− Zkontrolujte, zda není poškozen vnější 

kryt zásuvek 
 

DŮLEŽITÉ: 
Všechny ostatní druhy oprav smí provádět jen kvalifikovaný elektrotechnik. 
 

 

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 
 

Druh výrobku: Dvojzásuvka GS 2 DE; GS 4 DE 
Provozní napětí: 250 V~ / 50 Hz 
Celkový proud: Max. 16 A  
Max. výstup: 3680 W 
Napájecí kabel: Izolovaný kabel H07RN-F 3G1.5 
Délka napájecího kabelu: 1,5 m / 10 m 
 
 

 

 

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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